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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
 
Készült: Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-én 17:30 
órai kezdettel a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott nyílt ülésén. 
 
 
Jelen vannak:  Török Tiborné polgármester 
 Pavelka Béla alpolgármester 
 Bakai Tamás képviselő 
 Király Lászlóné képviselő 
 Kurjancsek Zoltán képviselő 
 Laczóné Hardi Márta képviselő 
 Éhl Fülöp képviselő 
  
 dr. Lukács Zoltán jegyző  
 Jónásné Kiss Anett jegyzőkönyvvezető 
  
Török Tiborné polgármester: 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 7 fő jelen van. A 
jegyzőkönyvvezetésre felkéri Jónásné Kiss Anettet a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 
tisztviselőjét. Az ülés határozatképes, melyet megnyit.  
 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a képviselő-testület, kéri, 
hogy határozzon a testület a napirendi pontokról.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot. 
 
117/2015 (XII.10.) sz. képviselő-testületi határozat 

 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015. 
december hó 10. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésén a következő napirendeket 
fogja tárgyalni: 
 

1.) Előterjesztés a hetesi köztemető üzemeltetésére kiírt pályázatra beérkezett 
ajánlatok elbírálása és az üzemeltető kiválasztása 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

2.) Egyebek 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
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1.) Előterjesztés a hetesi köztemető üzemeltetésére kiírt pályázatra beérkezett 
ajánlatok elbírálása és az üzemeltető kiválasztása  

 
 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
   
Török Tiborné polgármester: 
Három cég adott be ajánlatot a kiírt pályázatra. A Somogy temetkezés, a Lélekút, 
valamint a Szent Lázár temetkezés ajánlatait elküldtük nektek a pályázati határidő 
(december 4. 12:00) lejárta után. A Törzsök kft. - a temető jelenlegi üzemeltetője- be 
sem adott pályázatot. A jelenlegi üzemeltetővel sem a lakosság sem pedig az 
önkormányzat nem volt megelégedve. sok volt rájuk a panasz. A legérdekesebb az volt, 
hogy nem a rendeletben meghatározott szolgáltatási díjat szedték be, hanem többet. 
Telefonbeszélgetésünkben azt állította, hogy ő az infláció mértékével a testület 
megkérdezése nélkül emelhet, de erre vonatkozó szabályt a rendeletünkben nem 
találtunk. az az érzésem velük kapcsolatban, hogy túl sok temetőt vállaltak és már nem 
bírnak vele.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Ez a három pályázat érkezett tehát határidőre. Vártunk még, hogy hátha feladta valaki 
postán a megadott határidőig, de nem kaptunk azóta sem pályázatot, tehát biztosan nem 
adta be a Törzsök Kft. A pályázati kiírásban azt határozta meg a testület, hogy előnyt 
jelent, ha a kötelező szolgáltatásokon felül többletszolgáltatást is nyújt a cég. 
 
Király Lászlóné képviselő: 
A Lélekút egy helyi lakost foglalkoztatna részmunkaidőben. Ez szerintem 
mindenképpen pozitívum.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Igényesség, a pályázat külalakja szempontjából is a Lélekút pályázata a legerősebb. Ők 
még arra is figyeltek, hogy minden képviselőnek küldtek egy lefűzött példányt.  
 
Király Lászlóné képviselő: 
További előny a Lélekútnál, hogy a helyi lakosok 20% kedvezményt kapnak.  
 
Éhl Fülöp képviselő: 
Nekem is a Lélekút a legszimpatikusabb. 
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Pavelkla Béla alpolgármester: 
A patológián van ismerősöm és tőle is azt hallottam, hogy kegyelet szempontjából a 
Lélekút a legjobb. Szakmai szemmel nézve is ők a legjobb választás. A Szent Lázár 
nekem egyáltalán nem szimpatikus. Ismerem a vezetőjét is.    
 
Török Tiborné polgármester:  
Amin még érdemes elgondolkozni az az urnafal. A Törzsökkel is volt ebből vitánk. A 
Somogy temetkezés is csak megrendelésre csinálja meg.  
 
Király Lászlóné képviselő: 
A lélekút ezt is vállalja.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Csak nehogy túlvállalja magát.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Az ajánlatokban az szerepel, hogy ütemterv szerint teljesítik a vállalásokat. Azt 
javaslom, hogy a kiválasztott cég tegyen le egy ilyen ütemtervet, amit aztán a testület 
számon tud tőle kérni, ha nem teljesíti. Amennyiben ez fennáll a testület a szerződést 
három hónapos határidővel felmondhatja.      
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
Nálunk a családban már többször is temetett a Szent Lázár és semmi rosszat nem tudok 
róla mondani. Korrektek voltak. 
  
Török Tiborné polgármester: 
Nekem sincs rossz tapasztalatom a Szent Lázárral. A különbség inkább abban van, hogy 
ki mit tud ajánlani.  
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Ha sor kerül az átadás átvételre, arra figyeljetek majd, hogy a temető kataszter átadásra 
kerüljön. Mi azt annak idején mérnökkel felmérettük, remélhetőleg a Törzsök vezette 
tovább. Ha nem lesz meg, akkor újra kell méretni, ami sokba fog kerülni. Azt is meg 
kell tudni tőle majd, hogy melyik sírhely meddig van megváltva. ezt a nyilvántartást is 
el kell kérnünk.  
 
Török Tiborné polgármester: 
A kegyeleti tárgyakat meg hozzák magukkal általában a szolgáltatók.  
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Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Nem nagyon van ott már semmi, ami az önkormányzaté. 
 
Éhl Fülöp képviselő:  
A hűtőnek ott kell lennie, vagy azt is átadtuk? 
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Az ott is van.  
 
Török Tiborné polgármester: 
További hozzászólás nem érkezett, Török Tiborné polgármester szavazásra bocsájtotta 
az előterjesztést:  
 
A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 
 
118/2015 (XII.10.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 éves 2016. január 1 – 2020. december 31. 
közötti határozott időtartamra Hetes község köztemetőjének – kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés keretében történő – üzemeltetésére a Lélekút Temetkezési Kft, 7400 Kaposvár, 
Teleki u. 16-18 földszínt 5. cím alatti temetkezési szolgáltatót választja ki.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: 2015. december 31. 
 

2.) Egyebek 
 
Török Tiborné polgármester: 
Tájékoztatlak benneteket, hogy kihordták a fiúk a szociális célú tűzifát. Természetesen volt 
olyan, aki kevesellte, mert tavaly többet kapott. Makai Győző vett a településnek 35 db 
konténeres gyertyánt, ennek a sorsáról gondoskodnunk kell, hogy ne menjenek tönkre.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Voltak kint az automata ügyében is. Lefényképezték. Ígérték, hogy jön a tervező is, de eddig 
még nem ért ide. Várjuk még a bankbiztonságot is.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Egy kamerát fel kellene még szerelnünk, ami pont a terminált figyeli. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Kellene beszélni róla, hogy mikor osszuk ki a kukákat.  
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Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Itt is vannak már? 
 
Király Lászlóné képviselő: 
Igen itt, de még darabokban. Holnap rakják őket össze a Józsiék. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Eddig vártunk, mert azt az információt kaptuk, hogy a szerződések a nyomdában vannak. A 
szerződéseket alá kell írnia a lakosnak, amikor elviszi a kukát. Végül nem kaptunk 
szerződéseket, csak egy mintaszerződést, amit itt kellett kinyomtatnunk a hivatalban. A 4 
településre több mint 1000 oldalt kellett kinyomtatnunk, hiszen két példányra van szükség.    
Javaslom, hogy hétvégén legyen a kiosztás, így sokan el tudnak jönni érte. Minél gyorsabban 
ki kellene őket adnunk az embereknek. A komposztálót csak tavasszal fogják oda adni. Azt 
kérték, hogy addig mérjük fel az önkormányzati igényt. Arra gondoltunk, hogy december 19-
én legyen az osztás.  
 
Éhl Fülöp képviselő: 
Amikor jönnek most a kukákért, akkor jelezzék azok, akiknek kell komposztáló. Így fel is 
tudná mérni az önkormányzat az igényeket.  
   
Török Tiborné polgármester: 
Lesz, aki majd nem tud eljönni, de olyan is, aki nem akar majd. Nekik vagy egy pótnapot 
kellene biztosítani, vagy más megoldást találni, mert nem lesz jó, ha egyesével szállingóznak 
az önkormányzathoz az emberek.  
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Ingyen lesz. Csak elviszi mindenki. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Igen most még ingyen van, de ha most nem veszi meg, később fizethet érte. A kukát kötelező 
átvenni. A hulladékszállítás igénybevétele úgynevezett kötelező közszolgáltatás.  
 
Király Lászlóné képviselő: 
Lesznek majd olyan idősek is, akiknek házhoz kell vinni, mert nem tudnak érte feljönni és 
nem tudják hazavinni.   
 
Török Tiborné polgármester: 
Azoknak, akik tényleg rászorulnak, és nem tudják megoldani, majd segít az önkormányzat.  
 
További napirendi pont nincs. A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.  

 
Kmf. 

 
 
  ....................................   .....................................  
 Török Tiborné dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


