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Készült: Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 2–án 19.00 
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 
 Éhl Fülöp képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Jónásné Kiss Anett         jegyzőkönyvvezető 
 Turcsek Éva  főmunkatárs 
 
 
Török Tiborné polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 
képviselőből 6 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: 6 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 
 

27/2016. (III. 2.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2016. 
március 2. napján megtartott nyilvános ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni: 

 
1. Előterjesztés Hetes Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

2. Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési 
rendeletének megalkotásáról. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

3. Előterjesztés a DDRFÜ Nonprofit Kft.-val való együttműködési 
megállapodás jóváhagyásáról 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

4. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
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5. Előterjesztés a szolgálati lakás hasznosításáról 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
6. Előterjesztés az iskolai konyha bérbeadásáról 

Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

7. Egyebek 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
1.) Előterjesztés az Hetes Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. 
(II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester: 
Szeretném megkérni Turcsek Éva kolléganőmet, hogy szóljon pár szót a tavalyi évi 
költségvetés módosításáról.  
 
Turcsek Éva főmunkatárs: 
Köszöntöm a képviselő-testületet. A tavalyi évi költségvetés módosítására azért van szükség, 
mert a teljesítést és az előirányzatokat összhangba kell hozni egymással  
 
Török Tiborné polgármester: 
Kérdezem a képviselőket kívánnak-e kérdést feltenni vagy hozzászólni. 
 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja Hetes Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015 (II. 27.) 
számú önkormányzati rendeletének módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
2/2016. (III.4.) önkormányzati rendelet 
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016 (II.3.) önkormányzati rendelete a 
2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.27.) módosításáról.  

A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 

2.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendeletének 
megalkotásáról. 

Előadó: Török Tiborné polgármester  
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Török Tiborné polgármester: 
Mivel az óvoda költségvetése módosult, ahogy azt a társulási ülésen megbeszéltük, így 
módosítani kell az önkormányzatét is, mert többet kell átadnunk.  

Turcsek Éva főmunkatárs: 
Az iskolai konyha felújításából sem lesz semmi, így ezt kivettük. ennyivel szűkebb lett a 
költségvetés. 

Török Tiborné polgármester: 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja Hetes Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletének megalkotásáról szóló előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
3/2016. (III.4.) önkormányzati rendelet 
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2016 (III.3.) önkormányzati rendelete a 
2016. évi költségvetésről  

A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 

3.) Előterjesztés a DDRFÜ Nonprofit Kft.-vel való együttműködési megállapodás 
jóváhagyásáról 

Előadó: Török Tiborné polgármester 

Török Tiborné polgármester: 
Az előző testületi ülésen már beszéltünk arról, hogy elfogadjuk a DDRFÜ-vel való 
együttműködést a pályázatokkal kapcsolatban. A pályázatok megírásával, lebonyolításával 
kapcsolatban várhatunk tőlük segítséget.  

Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja a DDRFÜ Nonprofit Kft-vel való együttműködési megállapodás jóváhagyásáról 
szóló előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

28/2016 (III. 2.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Dél-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel kötendő együttműködési megállapodást. 
Felhatalmazza a polgármester az együttműködési megállapodás aláírására.  
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Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő. Értelem szerint 

4.) Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról 

Előadó: Török Tiborné polgármester  

Török Tiborné polgármester: 
A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását 
módosítani kell, ugyanis Hencse település bejelentette, hogy csatlakozni kíván a társuláshoz. 
Ezt a társult tagoknak jóvá kell hagyni és ennek megfelelően kell a társulási megállapodást 
módosítani.  
 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

29/2016 (III.2.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról szóló előterjesztést, és elfogadja a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását. 

 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: 2016. március 31. 

 
 
5.) Előterjesztés a szolgálati lakás hasznosításáról 

Előadó: Török Tiborné polgármester  

Török Tiborné polgármester: 
Az előző üléseken beszéltünk arról, hogy mindenképpen fel kellene újítani a parkban található 
szolgálati lakást. Arra gondoltunk először, hogy az orvosi rendelő pályázat keretein belül az 
orvosi szolgálati lakással együtt fel tudjuk ezt is újítani. A részletes pályázati kiírásból 
azonban kiderült, hogy csak 15% fordítható lakásfelújításra, az pedig nagyon kevés, az orvos 
lakás felújítására talán elég lesz, de mind a kettőre biztos, hogy nem. A pályázat 
eszközbeszerzést is támogat 100%-ban. Ezzel arányosan növekszik a 15% összege. Kértük az 
orvosokat és a védőnőt, hogy nézzék át, hogy mire lenne szükségük és megpróbáljuk 
beletenni a pályázatba.  
Megkeresett egy fiatalember, aki a családjával Nyíregyházáról költözött Kaposvárra, ugyanis 
az egyik gyermekük beteg és Pécsre kell vele kezelésekre járni. 4 gyermekük van, jelenleg 
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25m2-en élnek hatan. A beteg kisgyerek kezelése súlyos anyagi terheket ró a családra, főként, 
hogy csak egyikük tud dolgozni, mert a gyermek állandó felügyeletet igényel. A család 
vállalná, hogy felújítják a szolgálati lakást, ha beköltözhetnek, és lelaknák azt az összeget, 
amit ráfordítottak.  A család a baptista gyülekezet tagja, megkérdeztem róla ismerősöket 
Bodrogról és azt mondták, hogy rendes emberek, megbízhatóak, én is ezt gondolom a 
találkozás alapján. A gyülekezet segítségére is számíthatnak. Sajnos sok helyen nem is adnak 
ki albérletet nekik, mert négy gyerekük van és félnek, hogy lelakják. Beszéltem a Roberto 
csempediszkont tulajdonosával is, most abban a kis lakásban laknak, amit ő biztosított 
számukra szívességből és azt mondta, hogy minden rendben volt velük, próbálták azt a lakást 
is csinosítani, élhetőbbé tenni. Én a magam részéről biztosan támogatom, hogy kiadjuk nekik 
a lakást.  
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Annak nincs értelme, hogy üresen álljon az a lakás. Csak romlik az állapota. Olyan szerződést 
kellene kötnünk, hogy ha esetleg mégis gond van velük, akkor ne kelljen végig játszani 
ugyanazt, mint az előző albérlővel.  
 
Éhl Fülöp képviselő: 
Én is azt mondom, hogy adjuk oda így, hogy cserébe felújítja.  
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Közjegyző előtt kell megkötni a szerződést és akkor ki lehet kerülni a bírósági szakot, ha 
gond van velük. Forintálisan meg kell állapítani, hogy ők mennyit költöttek rá, és az hány év 
alatt fog lejárni.  
 
Éhl Fülöp képviselő: 
5 év szerintem reális. Annál hosszabb időre ne kötelezzük el magunkat, és ők sem lakják le a 
lakást ennyi idő alatt.   
 
Török Tiborné polgármester: 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja a szolgálati lakás hasznosításáról szóló előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

30/2016 (III.2.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Buszlai 
Tamással közjegyző előtt bérleti szerződést köt a 7432 Hetes Vikár Béla u. 1. szám 
alatti önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás bérletére 5 éves időtartamra.   

 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
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6.) Előterjesztés az iskolai konyha bérbeadásáról 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester: 
Megkeresett a somogysárdi plébános Világos Krisztián atya, azzal kapcsolatban, hogy 
szívesen kibérelnék az iskola konyháját. 1000 adag ételt főznek naponta, a Jó (T)Enni Jó 
program keretein belül.  Az iskola és az óvoda étkezését megoldanák Somogysárdról. A 
mostani szállítónkkal úgyis voltak problémáink, erről beszéltünk már a korábbi ülésen, és a 
gyerekek is szerették volna, ha Somogysárdról jönne az étel, mert állítólag jól főznek. Itt 
ételosztás nem lenne, csak főznének. Ami még nagyon fontos, hogy fel is újítanák a konyhát 
teljesen. Az már a költségvetésnél szóba került, hogy pályázati pénzből valószínűleg nem 
fogjuk tudni megcsinálni, mert a miénk csak melegítő konyha és elsősorban a főzőkonyhákat 
fogják támogatni.    
 
Király Lászlóné képviselő: 
Láttam Kaposmérőben az ételt, nem volt túl bizalomgerjesztő. 

dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Itt nem ebből kapnánk a gyerekek, mert ez csak egytálétel. A mi intézményeinkbe 
Somogysárdról hoznák.  

Török Tiborné polgármester: 
Ebben nekünk az lenne a jó, hogy felújítja a konyhát.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Ők már erre a programra megkapták a pénzt. Ha minden rendben megy, április 1-től már 
főznének. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Beszéltem a Lisaester Kft-vel is. A Szociális Központ továbbra is náluk maradna, mert ők 
meg tudják oldani hogy az év 365 napján főzzenek.  
 
Éhl Fülöp képviselő: 
Zsuzsival beszélni kellene, ha ott fognak állni a nagy autókkal eltűnik az óvoda bejárata.  
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
Ott kisgyerekek játszanak, nem mehetnek be a nagy gépekkel.  
  
Török Tiborné polgármester: 
Beszéltem már erről a Krisztián atyával. Megmondtam neki, hogy az óvoda udvarra nem 
mehetnek be, és nem tudjuk a kaput sem máshova tenni. 
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dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Beszéltünk már arról is, hogy szünidőben is meg kell oldani a hátrányos helyzetű gyerekek 
étkeztetését. Jelenleg 10 HH, és HHH gyermek van Hetesen, számukra kell a napi egyszeri 
meleg ételt biztosítanunk. Beszéltem Éhl Fülöp képviselőúrral és ők elvállalták, hogy 
megoldják a gyermekétkezetést, amennyiben a testület elfogadja.  

Török Tiborné polgármester: 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az iskolai konyha bérbeadásáról szóló előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

31/2016 (III.2.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy bérbe adja az 
önkormányzat tulajdonában álló 7432 Hetes Vikár Béla 1. szám alatti iskola épületéhez 
tartozó konyhát a Jót (T)Enni Jó Szeretetszolgálat számára, az e határozat mellékletét 
képező előterjesztésnek megfelelő tartalom szerint. 

 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 

32/2016 (III.2.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a jogszabályi 
kötelezettségeknek eleget téve a nyári gyermekétkeztetés biztosítására a hátrányos, és 
halmozottan hátrányos gyermekek vonatkozásában Éhl Fülöpné egyéni vállalkozóval 
megállapodást köt az étkeztetés biztosítására.  
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő:Értelem szerint 

 
7.) Egyebek 
 
7.1.) Tájékoztató az OTP Ingatlanpont Kft-vel folytatott tárgyalásokról 
 
Török Tiborné polgármester: 
Elküldtük az ajánlatunkat az OTP-nek arra vonatkozóan, hogy melyik telkeket adnánk nekik 
értékesítésre és melyikeke maradnának meg nekünk, illetve a hetesi emberek kedvezményére 
vonatkozó kérésünket is.  Nem fogadták el ezt az ajánlatot. A kizárólagosságot szeretnék fenn 
tartani abban az értelemben, hogy mind a 40 db telket kérik. A hetesi lakosok kedvezményét 
hajlandóak elfogadni, ezt úgy oldanánk meg, hogy ők kivett személyek lennének a szerződés 
hatálya alól és megkaphatnák olcsóbban.  Az OTP-nek abban igaza van és ezt be is kell 
látnunk, hogy nyilván ha a mi általunk hirdetett 20 telek alacsonyabb áron lesz mint az övüké, 



- 8 - 
 

 
 

amin rajta van a jutalék összege is, akkor nem tudnak versenyezni a mi árainkkal, mert inkább 
azt fogják választani az emberek. Azt mondták, hogy a másik 20 telket is szeretnék, de csak 
az OTP Ingatlanpont által hozott vevő után kell közvetítői díjat fizetni. A másik amit a 
lakóparkkal kapcsolatban szeretnék jelezni, hogy a Sétáló utcaiak közül többen is a telkeken 
járnak keresztül, volt aki meg is vett volna egy telket csak, hogy az állataival ott ki be tudjon 
járni, de véleményem szerint ez nem való egy lakóparkba. Felajánlották azt is, hogy eljönnek 
egy újabb ülésre tisztázni a részleteket.  
 
Éhl Fülöp képviselő: 
Ezt nem is szabad megengedni. attól, hogy még nincs beépítve az a telek, még nem járhatnak 
át rajra, senki nem biztosított nekik ott szolgalmi jogot.  
 
Bakai Tamás képviselő: 
Szerintem erről hoztunk is döntést, hogy a telket meghatározott időn belül be kell építeni.   
   
Török Tiborné polgármester: 
Szerintem ne adjunk ilyen 10% kedvezményeket. Nagyon alapáron vannak a telkek így is az 
adottságaikhoz képest. Át kell gondolnunk, hogy minden telket odaadunk-e vagy sem.  
 
Bakai Tamás képviselő: 
Adjuk oda a másik 20 telket opcionálisan. Le kellene tisztáznunk azt is, hogy ki számít  
OTP Ingatlanpont által hozott vevőnek. Az előző szerződésben az volt, hogy ha valaki 
bemegy hozzájuk, majd 1,5 év után eljön és megvesz egy telket akkor az is az ő ügyfelüknek 
számít. Ezt azért le kellene tisztázni.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Jöjjön ki akkor és beszéljük meg a részleteket?  
 
Bakai Tamás képviselő: 
Igen lehet, hogy az lenne a legjobb. Lehet amúgy, hogy ez az opció sem kell a további 20 
telekre. Eddig sem adtunk el az elmúlt 8 évben egyetlen darabot sem. Próbálják meg ők.  
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
De arra akkor megint rájön a százalék. Drágább lesz, nem biztos, hogy ennyiért meg fogják 
venni az emberek.  
 
Bakai Tamás képviselő: 
Ha már házat akarok venni, nem nézném, hogy 300 ezerrel több vagy kevesebb. 
 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az OTP Ingatlanpont Kft-v el kötendő szerződésről szóló előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
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Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

33/2016 (III.2.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy módosítja az OTP 
Ingatlanpont Kft.-vel kötendő szerződés feltételeit.   
A szerződés pontos feltételeinek meghatározása érdekében felhatalmazza a 
polgármestert a további tárgyalások lefolytatására. 

 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 

7.2.  Tájékoztató „Büszkeségpontok” létrehozásáról. 

Török Tiborné polgármester: 
A Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázati 
felhívást tett közzé Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valamint a kapcsolódó 
történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító úgynevezett 
"Büszkeségpontok" létrehozására. A támogatható tevékenységek között van már meglévő 56-
os emlékmű felújítása, új emlékmű állítása, tábla, vagy minimum egy kopjafa felállítása. Az 
elnyerhető támogatás összege attól függ, hogy mit szeretnénk csinálni. 300.000-5.000.000 Ft-
ig terjed a támogatási összeg. A támogatás vissza nem térítendő támogatás, de elő kell 
finanszírozni. jelenleg nincs 1956-os emlékműve a településnek e pályázat keretein belül 
megvalósulhatna. A világháborús emlékmű felújítására benyújtott pályázatunkat sem 
támogatták, de megpróbálhatjuk. A pályázat beadási határideje folyamatos, a keretösszeg 
kimerüléséig tart, tehát minél hamarabb be kellene adnunk.  
 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja a pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

34/2016 (III.2.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy benyújtja 
pályázatát a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valamint a kapcsolódó 
történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító 
úgynevezett "Büszkeségpontok" létrehozására című felhívására.  
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő:Értelem szerint 
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7.3.  Tájékoztató a MOK Somogy Megyei Területi Szervének állásfoglalásáról. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Kaptunk egy levelet arra vonatkozóan, hogy az alapellátás megerősítése érdekében gondoljuk 
újra a helyi adórendeletünket, abban a tekintetben, hogy a háziorvosoknak, fogorvosoknak ne 
kelljen helyi iparűzési adót fizetni.  
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Engem is megkeresett a fogorvos ez ügyben. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Én nem támogatom. 
 
Bakai Tamás képviselő: 
Én sem támogatom. 
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
Ennyi erővel más vállalkozóknak is elengedhetnénk.  
 
7.4. Tájékoztató a két ülés között felmerült kérdésekről 
 
Török Tiborné polgármester: 
Kértem árajánlatot a Rákóczi utca bevezető szakaszának, valamint  a Sétáló utca pálya felöli 
végének a felújítására. 75-80 t meleg aszfaltra lenne szükség az ajánlatok szerint, ami 3 millió 
Ft+Áfa lenne a legjobb ajánlat szerint, az bruttó 4,7 millió Ft.  
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
Az a két kis szakasz? Nagyon drága. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Igen. A sétáló utca padkanyesése is 1,3 millió Ft volt, ha ahhoz viszonyítjuk, akkor reális. 
Nagyon drága az útépítés, felújítás. Ez csak elméleti szintem van napirenden, mert kezdenünk 
kell valamit ezekkel az útszakaszokkal. 
 
Bakai Tamás képviselő: 
A Fűzfa utca is nagyon rossz, meg a Petőfi is, tulajdonképpen mindegyik. Ha van rá keretünk, 
akkor csináljuk meg. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Hát ez az, hogy nincs rá.  
 
Bakai Tamás képviselő: 
Az is lehetne egy átmeneti megoldás, hogy lemaratjuk a felső réteget róla, hogy ne legyenek 
ilyen mélyek a gödrök. 
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Török Tiborné polgármester: 
Ezt még átbeszéljük, de valami megoldást kell találnunk. Az óvodaudvaron lévő oszlopról 
már beszéltünk korábban. 200 ezer Ft-unka fog kerülni, hogy onnan kikerüljön, de mivel 
elrontja az óvoda képét, és balesetveszélyes is lehet szerintem ki kell szedetnünk.  
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Egy dolog lenne még nekem, megkeresett a doktorúr, hogy a villanyóra mérőt le kellene 
választani az apartmanról. el kellene intézni, hogy tiszta legyen, hogy ki mennyit használ. 
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
Jegyzőúr már hívott ez ügyben. Meg lehet oldani az apartmanban meg lehet oldani almérővel.  
 
Éhl Fülöp képviselő: 
Azoknak kellene szólni, akik csinálták, hogy ne veszítsük el a garanciát. 
 
További napirendi pont nincs. Török Tiborné polgármester megköszöni a megjelenést és az 
ülést bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 
 Török Tiborné dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


