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Készült: Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27–én 17.00 
órai kezdettel az önkormányzat hivatalos helységében megtartott nyilvános ülésén. 
 
Jelen vannak:  Török Tiborné polgármester 
 Pavelka Béla alpolgármester 
 Király Lászlóné képviselő 
 Kurjancsek Zoltán képviselő 
 Bakai Tamás 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, így az ülés határozatképes. 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 alábbi határozatot: 
 
 

3/2016. (I. 27.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2016. 
január 27. napján megtartott nyilvános ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni: 

 
1.) Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezésének jóváhagyására.  

Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

2.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának 2016. évi munkatervéről. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

3.) Előterjesztés a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 
teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározására. 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 

4.) Előterjesztés az általános iskolai körzethatárok kijelölésének véleményezésére 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

5.) Előterjesztés a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról 
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Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

6.) Előterjesztés a pályázatokról. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

7.) Előterjesztés az idősotthon apartmanjának hasznosításáról. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

8.) Előterjesztés a NEFELA Dél- magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés 
támogatási kérelméről. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

9.) Egyebek 
 

Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 

 

1.)  Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezésének jóváhagyására.  
 
Előadó: Török Tiborné polgármester  

 
Török Tiborné polgármester: 
A szabadságolási ütemtervet elkészítettük a törvénynek megfelelően. Nyáron lehet, hogy a 
hivatal felújítása miatt el kell rendelnünk a közigazgatási szünet, arra több szabadságot 
terveztünk. Alpolgármesterúrnak előtte fogok szólni, ha elmegyek, hogy jöjjön be aláírni és 
megbeszélni a teendőket. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A Somogy Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya levélben tájékoztatta a 
képviselő-testületet, hogy a decemberben indult törvényességi eljárást megszünteti, mert a 
testület a törvényességi felhívásban foglaltakat elfogadta és a törvénysértést megszüntette.   
 
Török Tiborné polgármester 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja a polgármester szabadságolási ütemtervéről szóló előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

4/2016. (I. 27.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján Török Tiborné 
polgármester 2016. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 
január: 0 nap 
február: 4 nap 
március: 10 nap 
április: 0nap 
május: 5 nap 
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június: 0 nap 
július: 15 nap 
augusztus: 5 nap 
szeptember: 4 nap 
október: 0 nap 
november: 0 nap 
december: 10 nap 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 
 

2.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának 2016. évi munkatervéről. 
 

Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester: 
Évente kötelezően hat alkalommal kell összeülnie a testületnek egy évben. Ebben 
nincsenek benne az együttes ülések, valamint a társulási ülések. Évi egy alkalommal 
kell közmeghallgatást tartani, amit az idei évben februárra tervezünk. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Az együttes ülésre a hivatal költségvetésének meghatározása érdekében februárban fog 
sor kerülni.  
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Bár nem a mi intézményünk, de kellene kérnünk egy tájékoztatót az iskolaigazgatótól az 
épület állagáról, mert az a miénk. Jó lenne, ha a beiratkozás környékén is, tájékoztatna 
minket arról, hogy mennyi gyerekünk van az adott tanévben. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Ez jó ötlet. Az épület állagát már csak azért sem szabadna hagynunk, leromoljon, mert 
nem tudhatjuk, hogy nem kerül e vissza önkormányzati fenntartásba az iskola a 
jövőben. 
 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja a polgármester szabadságolási ütemtervéről szóló előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

5/2016. (I. 27.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2016. évi ülés- és 
munkatervet jóváhagyja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
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3.) Előterjesztés a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 
teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározására. 
 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Évi két alkalommal kell értékelni a hivatalban dolgozó köztisztviselők munkáját, az egész 
éves teljesítményt pedig minősíteni. A minősítésnek az a legfontosabb következménye, hogy 
ennek következtében a köztisztviselő bérét lefele vagy felfele el lehet téríteni. A hivatalban 
senkit sem kellett eddig még lefelé eltéríteni, csak pozitív irányba változtak a bérek. A 
tisztviselők fő feladata a képviselő-testület munkájának elősegítése, valamit döntéseinek 
végrehajtása. Ehhez járulnak a különböző kompetenciák, valamint az év közbeni 
többletfeladatok, amelyből az idén bízom benne, hogy a pályázatok miatt elég sok lesz. Jobb 
lett volna ezt a napirendet együttes ülésen tárgyalni, de az majd csak február második felében 
lesz, így most azonos tartalommal bevisszük minden településre. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Sajnos nagyon kicsik a bérek a közszférában, az önkormányzatokon dolgozó 
köztisztviselőknél különösen. Sokat dolgoznak a hivatal munkatársai a fizetésük 
azonban 2008 óta nem emelkedett egy forintot sem.  
 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja a polgármester szabadságolási ütemtervéről szóló előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

6/2016. (I. 27.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati 
tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130. §-ában foglalt jogkörében 
eljárva a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a 
2016. évi teljesítménykövetelmények alapján képező kiemelt célokat a 
következők szerint állapítja meg: 
 
1. Testület munkáját segítve: 
− A Képviselő-testületi előterjesztések szakmai előkészítése, az ülésekkel 

összefüggő adminisztratív és szervezési teendők ellátása, a testületi döntések 
végrehajtása, a végrehajtás szervezése, ellenőrzése. 

− A 2014-2020-as Európai Uniós tervezési időszak pályázati felhívásainak – 
különös tekintettel a Terület- és Településfejlesztési Operatív program 
keretében megnyíló pályázatok – folyamatos figyelemmel kísérése és 
közreműködés a pályázatok előkészítésében, lebonyolításában és 
elszámolásában 

 
2. Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásában: 
− A polgármester és a jegyző önkormányzati és államigazgatási hatáskörei és 

feladatai ellátásával kapcsolatos előkészítő munka elvégzése. 
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− Az állandó jogszabályi változásokkal teli környezetben az önkormányzati 
rendeletek, szabályzatok felülvizsgálata. 

− Szakszerű tájékoztatás nyújtás a költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan 
 
3. Hatósági munka területén a lakosság szolgálatában: 
− Az államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és 

jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú betartása 
− Ügyfélbarát, de humánus és jogkövető köztisztviselői ügyintézés. 
− A 2004. évi CXL törvény (Ket.) hatálya alá tartozó és egyéb ügyek, gyors, 

jogszerű intézése, különös tekintettel az eljárási határidők betartására 
− Az állampolgárok ügyeinek intézését segítő nyomtatványok települési 

honlapon történő elérésének biztosítása. 
 
4. Gazdálkodással kapcsolatban: 
− A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása, a tervezett bevétel 

lehetőség szerinti teljesítése, a kiadási előirányzatok betartása, hatékony, 
takarékos és jogszerű gazdálkodás az intézményekkel szoros 
együttműködésben. 

− Kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele, azonnali 
reagálás a halmozódás megelőzése érdekében 

− A jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség 
maradéktalan teljesítése 

− Valós önkormányzati ingó és ingatlanvagyon leltárak elkészítése 
 
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző 
Határidő: 2016. december 31. 

 
 
4.) Előterjesztés az általános iskolai körzethatárok kijelölésének véleményezésére 
 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester: 
Ez a napirendi pont nálunk csak formalitás. Hetesen működik iskola, gyermekeinknek és a 
csombárdi gyermekeknek ez a kötelező felvételt biztosító intézmény. A tavalyi tanévben sem 
járhattak már ide más körzetekből gyerekek, csak akkor, ha a szülő megfinanszírozta ennek 
költségeit.  A szervezett szállításra már nem volt lehetőség.  
 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az iskolai körzethatárok véleményezéséről szóló előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

7/2016. (I. 27.) sz. képviselő-testületi határozat 
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Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az általános 
iskolai körzethatárok kijelöléséről szóló előterjesztést, és úgy nyilatkozik, hogy a 
Hetes Község Önkormányzatának közigazgatási területén élő gyermekek számára 
kijelölt Hetesi Somssich Imre Általános Iskolát elfogadja, mint kötelező felvételt 
biztosító intézményt. 
A kialakított körzethatárokkal egyetért.   
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő:Értelem szerint 

 
 
5.) Előterjesztés a kötelező betelepítési kvóta elutasítására 
 
Előadó:Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester: 
A migráció egyre nagyobb terhet ró hazánkra és egész Európára. A Magyar Kormány a 
tavalyi évben megtette, amit meglehetett tenni az illegális bevándorlók visszaszorítása 
érdekében. Elsők között épült fel az ország határait megvédő kerítés is. A terrorveszély egyre 
jobban fenyegeti az egész kontinenst, és hazánkat is. Az európai unió betelepítési 
kvótarendszerének bevezetése esetén 45 ezer embert küldenének vissza Magyarországra. 
Amennyiben egyetértetek azzal, hogy ezt ne fogadjuk el, hozzunk határozatot az 
elutasításáról.  
 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az iskolai körzethatárok véleményezéséről szóló előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

8/2016. (I. 27.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési 
kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát 
és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, 
vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 

 
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális 
migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a 
magyar embereket! 

 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
6.) Előterjesztés a pályázatokról 
 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
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Török Tiborné polgármester: 
Kaptunk egy levelet a Megyei Közgyűlés Elnökétől, amelyben tájékoztattak minket a 
pályázatokat illetően a legfontosabb változásokról. Ezzel kapcsolatban volt már egy 
egyeztetés Hetesen múlt héten, amin mind a négy település polgármestere részt vett, valamint 
csütörtökön megyünk egy újabbra. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A Terület-és településfejlesztési Operatív Program végrehajtásához kapcsolódó feladatok 
megvalósításában bevonásra kerül a DDRFÜ Nonprofit Kft, amely segíteni fogja az 
önkormányzatokat a projekt-előkészítésben, tervezésben, a mérnöki tanácsadásban, a 
projektjavaslat kidolgozásában, a pályázatírásban, könyvvizsgálatban, a nyilvánosság és a 
tájékoztatás biztosításában.  
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Ha jól értelmeztem az előterjesztést, akkor ebben nekünk, most döntenünk kell, hogy kérjük-e 
ezt a segítséget vagy sem. Szerintem mindenképpen együtt kellene velük működnünk. Ebben 
az esetben viszont elgondolkodtató, hogy szükség van-e állandó megbízási szerződésre a 
pályázatfigyelésre és a műszaki ellenőrzésre.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Már megkérdezett, hogy mi lesz a szerződésével erre az évre, de mondtam, hogy erről én egy 
személyben nem dönthetek, meg kell kérdeznem a testületet. Ő most mondta, hogy megcsinál 
valami tanfolyamot, amely a környezettudatos beruházásokhoz elengedhetetlenül szükséges, a 
káros anyag kibocsátásokkal kapcsolatosan. Ez a végzettség pedig kelleni fog a pályázatoknál 
majd. 
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Lesz ilyen végzettségű szerintem a DDRFÜ-nél is. Ha lesz valami eseti dolog, arra 
köthetnénk megbízási szerződést vele. 
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
A hivatal felújítással kapcsolatban hogy állunk? 
 
Török Tiborné polgármester: 
Beszéltünk már a közbeszerzővel. Ha vége lesz a fűtési szezonnak, akkor kellene belekezdeni 
a folyamatba. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Akkor tudjuk kiírni a közbeszerzést, ha van egy konkrét gépészeti és villamos terv. Kellene 
egy határozat arról, hogy ez történjen meg meghatározott határidőig. Sok időnk nincs így 
maximum február végéig. Meg kellene minél előbb határozni a felújítás időtartamát is a 
közigazgatási szünet elrendeléséhez, illetve lehet, hogy Csombárdra fog költözni a hivatal a 
felújítás ideje alatt.  
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
Én tudok megbízható embert, aki meg tudja csinálni a terveket. 
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Akkor bízzuk meg egy határozattal Kurjancsek képviselő urat, hogy ezt intézze el.   
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Török Tiborné polgármester: 
Mivel további kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatokat: 
 
 

9/2016. (I. 27.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Terület-és 
településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló pályázatokkal 
kapcsolatosan felmerülő feladatok ellátásban együttműködik a DDRFÜ Nonprofit Kft.-
vel.  Tartós megbízási szerződést a képviselő-testület a pályázatok figyelésére, 
előkészítésére, az elszámolások lebonyolítására valamint a műszaki ellenőrzési 
feladatok ellátására külsős céggel nem köt. Az esetlegesen felmerülő feladatok 
ellátására eseti megbízási szerződést köt a megfelelő szakemberekkel.  

 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
  
10/2016 (I.27.) sz. képviselő-testületi határozat  

         Hetes Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy határozott, hogy megbízza 
Kurjancsek Zoltán képviselőt, hogy az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések – Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, 
felújítása – támogatására-Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal felújítása” elnevezésű 
pályázattal kapcsolatban, a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal gépészeti és 
villamossági tervének elkészítésére a megfelelő árajánlatokat szerezze be, és ennek 
megfelelően a terveket készítsék el. 
 
Felelős: Kurjancsek Zoltán képviselő 
Határidő:2016.február 29.    

 
7. )Előterjesztés az idősotthon apartmanjának hasznosításáról.  
 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester: 
A tavalyi évben 21 halott, és 18 új beköltöző volt az idősotthonba. Piroska kérte, hogy 
határozzunk arról, hogy mi legyen az apartman sorsa. Több házaspár, testvérpár is jelentkezett 
a helyre. Így meglenne az 50 fő az otthonban. Ha apartmanként adjuk ki a férőhelyet, fizetnek 
egyösszegű alapítványi támogatást is a beköltözők. Azonban akkor megint úgy járhatunk, 
hogy a házaspár egyik tagja még akár évekkel is túléli a házastársát, mi pedig nem tudunk 
hozzáférni a férőhelyhez, mert nem költöztethetünk be senkit.  
 
Bakai Tamás képviselő: 
Ha kérünk pl. 1 millió 200 ezer Ft-ot, az ugyanaz mintha havi szinten fizetne 5 évig 20.000 
Ft-ot. 5 évnél valószínűleg tovább lesz itt. Ha viszont egy összegben kérjük, legyen egy záros 
határidő, amíg az övé az az apartman.  
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dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Nem kérhetünk tőlük pénzt, mivel államilag finanszírozott intézmény vagyunk. A két emberre 
mi megkapjuk a normatívát. Az más kérdés, hogy a beköltözők szokták azért támogatni az 
alapítványt, de mi nem kérhetünk tőlük pénzt.  
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Kérdezték azt is tőlem, hogy albérletbe nem lehetne e kivenni azt a helyiséget.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Nem kellene kiadnunk, mert nincs meg az 50 főnk.   
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Kiköthetnénk esetleg azt is, hogy ha egyedül marad, akkor kap egy kisebb szobát, vagy 
beköltözik az otthonba. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A szerződés tartalmát szabadon alakíthatjuk, aztán vagy elfogadják, vagy nem. Hosszú a 
várólista.  
 
Török Tiborné polgármester:  
Elkészül most ez a modern Zselickislaki otthon is, ami nagy befogadóképességgel fog 
rendelkezni.  
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Magasak a beugró összegek, a református otthon is nagyon drága, nehéz bekerülni.  
 
Bakai Tamás képviselő: 
Látták már egyáltalán ezt az épületet, vagy csak hallottak róla? Először talán nézzék is meg. 
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Úgy emlékszem, hogy ez a helyiség az orvosi rendelőnek fel lett ajánlva, arra az esetre, ha 
nagyon nem lesz hely. Állítólag nem férnek be az emberek.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Tudom, hogy szeretnék ezt még hozzátenni, de legyen ennek már vége. Akkora a helyük 
amennyit finanszíroztak a pályázatban Mindenhol elég ekkora hely az orvosnak, csak Hetesen 
nem? Mindig zárva van az ajtó is a két váró rész között miért nem nyitják ki? 
 
Király Lászlóné képviselő: 
Állítólag a védőnő nem engedi. Azért vannak előtte a székek is.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Holnap szólni fogok, hogy nyissák ki! Ezt nem a védőnő kompetenciája eldönteni. Szólhatott 
volna a doktorúr is, hogy ilyen probléma van.  
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Én megkérdeztem a doktorurat, hogy mi a probléma a rendelővel, akkor nekem azt mondta, 
hogy semmi, neki megfelel. A rendelő esetén beszéltünk arról, hogy ott az egyik fal legyen 
gipszkarton, hogy ki tudjuk bontani majd. 
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Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Én ezt a témát nem rosszból hoztam fel, de gondolkodjunk el azon, hogy ha esetleg bővíteni 
kell a rendelőt, akkor hova fogjuk? A doktorúrnak már most nagyságrendileg 1500 betege 
van.  Ha esetleg beindul a lakópark, még több lesz. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Nem vettem támadásnak, és nem is rád vagyok dühös, csak az az érzésem, hogy ezzel 
demonstrálnak a doktor úrék, hogy milyen kicsi a rendelő és a váró. Direkt csinálják, pedig 
nem fogják megkapni. Az előírás 60 m2 volt, az megvan. Abban viszont egyetértek, hogy 
lehet, hogy nem kellene kiadni ilyen beláthatatlanul hosszú időre. 
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Pillanatnyilag hasznosítsuk azért, de úgy, hogy hosszútávon hozzá tudjunk nyúlni 
amennyiben szükséges. 
 
Török Tiborné polgármester:  
Három fő számára ki lehetne adni, mint időotthoni férőhelyet. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Eben az esetben könnyen hozzá tudunk nyúlni.  
 
Laczóné Hardi Márta jegyző: 
Az intézményvezető be tudja őket vinni az otthonba, ha esetleg kell itt a hely nekünk. 
Halálozás esetén őket kell elhelyezni bent elsősorban, de tudja ezt a Piroska.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Mivel további kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 
11/2016 (I.27.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Ezüstjuhar 
Szociális Otthonhoz tartozó külső épületrészt apartmanként a jövőben nem kívánja 
hasznosítani. A képviselő-testület úgy határoz, hogy a helyiséget három fő számára az 
idősotthon férőhelyeként hasznosítja, oly módon, hogy az önkormányzat számára az a 
jövőben rendelkezésre állhasson, amennyiben szükséges. 
Felkéri az intézményvezetőt, a szükséges intézkedések megtételére, és az érintettek 
értesítésére.  
 
Felelős: Kéhlerné Baracsi Piroska intézményvezető 
Határidő: Értelem szerint  
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8.) Előterjesztés a NEFELA Dél- magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés támogatási 
kérelméről. 
 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
  
Török Tiborné polgármester: 
Benyújtotta a NEFELA Egyesület támogatási kérelmét. Eddig minden évben 
támogattuk őket. Javaslom, hogy most is tegyünk így, nekünk is hasznos lehet, ha 
tényleg tudunk védekezni a jégeső ellen, amellyel a mezőgazdaságból élőknek, vagy 
csak konyhakertet művelőknek is tudunk segíteni. Eddig Hetest valóban elkerülte a 
nagyobb jégeső.  
 
Mivel további kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 
12/2016 (I.27.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy eleget tesz a 
NEFELA Jégeső Elhárító Egyesület kérésének, és hozzájárulásként számára 29 550 Forint  
támogatást utal.  
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatás utalásához szükséges lépések 
megtételére. 

Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
9.) Egyebek 
 
Török Tiborné polgármester: 
Minden fórumon meghirdettük a lakóparki telkeket, megy a Somogyi Hírlapban a Grátiszban, 
a Zselic tévén is. Meg fog jelenni a Somogy tévén is valószínűleg. 
Úgy gondolom, hogy a telkek árát nem kellene emelnünk most. Az OTP Bank is érdeklődött 
már a telkek iránt.  
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
A Somogy tévé az egész megyében fogható, jó ötlet, hogy azon is hirdessük. Emelni 
semmiképpen sem kellene az árakon. Most kellene eladni, amennyit csak lehet.  
Nem tudom tudjátok-e hogy a Wágner Ernőnek, aki tervezte ezt a lakóparkot van egy telke a 
6 lakásossal párhuzamosan. Oda ő terezett is építeni. Van egy kivitelezéssel foglalkozó cége 
is, fel kellene hívni, hogy nem építkezne- e ezen a telken. Van, aki nem telket, hanem lakást 
venne inkább.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Felvesszük vele a kapcsolatot.  
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Bakai Tamás képviselő: 
Van egy forradalmi ötletem. Ha jön bevétel a lakóparkból vissza is forgathatnánk belőle. Egy-
két telken építhetnénk garázsokat és bérbe adhatnánk. Szerintem gazdaságos lenne.  
 
Török Tiborné polgármester: 
A pályázatokkal kapcsolatban még annyit szeretnék elmondani, hogy beszéltünk már a 
kultúrház és a faluház felújításáról. Érdemes lenne a kettőt együtt, mert, ha a kultúrházat 
felújítjuk, akkor onnan mennie kell a fodrásznak, az irodának, és esetleg a faluházból 
csinálhatnánk egy szolgáltató központot, ahol minden ilyesmi megtalálható lenne. A konkrét 
kiviteli terveket ráérünk akkor megcsinálni, ha megnyertük, beszéltem a tervezővel, aki azt 
mondta, hogy a tetőteret is beépíthetnénk. Érdemes ezen is elgondolkozni, mert ha helyiségre 
van még szükségünk, akkor az alkalmas arra, hogy kialakítsuk. A rendezési tervek is lejárnak 
minden önkormányzatnál, és azt több millió Ft-ba kerül aktualizálni. Talán erre is lesz valami 
központi forrás. Az orvos lakást és a parkban található szolgálati lakást is fel kellene 
újítanunk. A védőnő is érdeklődött már, hogy nem kaphatna-e itt lakást, esetleg ebbe 
beköltözhetne.   
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Megint lesz pályázat az egészségügyi alapellátás fejlesztésére. Ebbe belefér ezeknek a 
lakásoknak a felújítása is. Érdemes lenne Csombárddal közösen megpályázni, ott a rendelőt 
lehetne felújítani.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Arról is szeretnélek tájékoztatni benneteket, hogy megkeresett minket a KVG Zrt. egy 
levélben, amelyben arról kért tájékoztatást tőlünk, hogy milyen körülmények között került be 
a koncessziós szerződésbe a CWS Kft. mind koncesszióba vevő. A képviselő-testület nem írt 
ki pályázatot a törvények szerint. Ennek értelmében a koncessziós szerződést érvénytelennek 
tekintik. Ezzel kapcsolatban Kaposmérőben kigyűjtötték, hogy mennyi koncessziós díjjal 
tartozik nekünk a KVG Zrt. 2016. december 31-ig van szerződésünk velük. Ez alatt összesen 
131.660.635 Ft koncessziós díjat tartoznak megfizetni, ebből eddig 38.000.000 Ft-ot fizettek 
meg.  
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
És ők mennyit követelnek tőlünk? 
 
Török Tiborné polgármester: 
Rajtunk semennyit. A CWS-t perlik. 
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Annak idején a KVG Zrt. kész tények elég állított minket. Nem volt pályáztatás ez való igaz, 
mert ők hozták ide a CWS-t ugyanis a KVG egyedül nem tudott hitelt felvenni.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Kellene beszélnünk a buszról is. A KLIK-től visszakapjuk a régi buszunkat. Megkérdeztük a 
kötelezőt, hogy mennyibe kerülne. 240.000 Ft-ról kaptunk árajánlatot. Így úgy gondolom, 
hogy nem éri meg fenntartanunk. 
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
Ennyit biztos nem tud kigazdálkodni a sportkör sem, hogy a focistákat szállítsa.  
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dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Ha úgy dönt a testület, hogy eladja a buszt, akkor mindenképpen kell, hogy legyen rajta 
kötelező. 
 
Bakai Tamás képviselő: 
Meg kellene kötni és minél hamarabb eladni. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Igen, és akkor nem nekünk lesz költség kivonatni a forgalomból, lehet hogy valaki még tudná 
használni. Reális árat kell érte kérni.   
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Szeretnék még két dolog miatt felszólalni. az egyik, hogy tegyük ki a falu két végére, hogy 
vannak eladó telkeink.  Amik kint vannak nagy vasak azok viszont nagyon csúnyák, jó lenne 
egy kisebb tábla is.  
A másik mondandóm, kicsit hosszabb lélegzetvételű. Én elmondtam nektek mikor elkezdtük 
ezt a ciklust, hogy úgy szeretnék felállni ebből a székből, hogy volt a munkánkban tartalom. 
Tavaly én úgy gondolom, hogy minden szinten sikerült helytállni. A munka oroszlánrészét én 
úgy gondolom, hogy a polgármesterasszony, a jegyzőúr és a hivatal munkatársai végezték. 
Kicsit nehezen indult a közös munkánk a polgármester asszonnyal, de év közben már egyre 
jobban kezdett belevonni dolgokba. Nem kívánom senkinek sem, amit ő csinál nap, mint nap. 
Sajnos Hetesen mindig mindenki a hibát keresi mindenben. Sokan csak kritizálják az 
önkormányzatot mindenért, tönkreteszik a vandálok, amit megcsinálunk. Nem egyszerű 
munka ez, amit a Klári végez. A fizetés pedig ehhez képest méltánytalanul kevés.  
Mindezek tükrében én most javaslatot teszek a polgármester asszony számára kéthavi jutalom 
kifizetésére.  Erről senkinek sem beszéltem. Az Évivel megnézettem, hogy megvan-e rá a 
pénzügyi fedezet vagy sem. Rendelkezésre áll az összeg, amennyiben a testület úgy dönt, 
hogy fizessük ki.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Először is szeretném megköszönni a javaslatot és a munkám elismerését. Én erről nem 
tudtam, hogy javasolni fogod. Szeretném elmondani, hogy nem fogok megsértődni, ha nem 
szavazzátok meg ezt a jutalmat. Senkire nem fogok e miatt neheztelni. Én ennek a 
tárgyalásából szeretnék is kimaradni.  
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
Én támogatom. 
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Ebben a munkában a hivatal dolgozói is nagy rész vállaltak. Az ő munkájukat is el kellene 
ismerni akkor valahogy. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Esetükben tudunk élni az eltérítéssel a megszavazatott teljesítményértékeléssel. 
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
További hozzászólás a felvetéssel kapcsolatban nem érkezett az alpolgármester szavazásra 
bocsájtja az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
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Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
és 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatot: 
 
13/2016 (I.27.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 225/H. §-a alapján Török Tiborné polgármester részére a 2015 évben 
végzett munkája értékelése és a község fejlődése, fejlesztése érdekében lelkiismeretes, 
kiemelkedő odaadással végzett munkája elismeréseként két havi illetményének megfelelő 
összegben - bruttó  598.302,-Ft – jutalmat állapít meg. 

Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző 
Határidő: azonnal 

 
További napirendi pont nincs. Török Tiborné polgármester megköszöni a megjelenést és az 
ülést bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 
 Török Tiborné dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


