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Készült: Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28–án 17.00 
órai kezdettel a faluház épületében megtartott soros nyilvános ülésén. 
 
Jelen vannak:  Török Tiborné polgármester 
 Pavelka Béla alpolgármester 
 Kurjancsek Zoltán képviselő 
       Laczóné Hardi Márta     képviselő 
       Éhl Fülöp           képviselő 
       Bakai Tamás          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, melyet megnyit. Király Lászlóné 
képviselő előzetesen jelezte, hogy elfoglaltságai miatt az ülésen nem tud részt venni. 
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: 
 
 

55/2016. (IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2016. 
április 28. napján megtartott nyilvános ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni: 

 
1.)Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának a zárszámadásról és eredmény  
    kimutatásról szóló rendeletének megalkotásáról.  
    Előadó: Török Tiborné polgármester  
       Turcsek Éva főmunkatárs 
 
2.)Előterjesztés az önkormányzat 2015.évi belsőellenőrzési tevékenységéről.  
    Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző  
 
3.)Előterjesztés a KEHOP 5.4.1. szemléletformálási programok pályázat 
    beadásáról. 
    Előadó:Török Tiborné polgármester  
 
4.)Egyebek 

 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
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Határidő: Értelem szerint 
 
1.)Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának a zárszámadásról és eredmény 
kimutatásról szóló rendeletének megalkotásáról. 
 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
   Turcsek Éva főmunkatárs 
 
Török Tiborné polgármester: 
Szeretném felkérni Turcsek Éva ügyintézőnket, aki ezt a rendeltet előkészítette, hogy mutassa 
be a rendelet alapjául szolgáló beszámolót.  
 
Turcsek Éva főmunkatárs: 
Az önkormányzat a 2015. évet 381.538 e Ft költségvetési bevétellel valamint 348.515 e Ft 
költségvetési kiadással zárta. A finanszírozási bevétel 28.912 e Ft, a finanszírozási kiadás 
6.318 e Ft volt. Az előző évi pénzmaradvány 20 millió Ft volt. A személyi juttatások 110.000 
e Ft volt és ehhez 28.531 e Ft munkaadókat terhelő járulék járult. A dologi és folyó kiadások 
99.036 e Ft-ot tettek ki. Az ellátottak pénzbeli támogatása a tavalyi évekhez képest nagyon 
kevés, mert sok szociális juttatást elvontak az önkormányzattól. A felhalmozási bevételeink a 
pályázatokból származtak. 30 millió Ft át lett hozva a hivatal felújítására.  
  
Török Tiborné polgármester: 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja az 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: 
 
5/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet 
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2016 (IV.29.) önkormányzati rendelete 
a zárszámadásról és az eredménykimutatásról.  
 
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 
 
2.)Előterjesztés az önkormányzat 2015.évi belsőellenőrzési tevékenységéről.  
 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A tavalyi évben a belsőellenőrzés az adóügyet vizsgálta. Egyetlen szabálytalanságot talált, 
ami csak egy adminisztratív hiányosság. Az ellenőrzési jelentésben a belső ellenőr 
megállapította, hogy a helyi adó adónemenkénti adókövetelések értékvesztésének 
elszámolását meg kell állapítani és a főkönyvi könyvelésben rögzíteni. Az idén már le is 
folytatta az ellenőrzés Grószné Eszter az önkormányzatnál foglalkoztatottak személyi anyagát 
nézte át. Egy hiányosságot talált, ami minden önkormányzatnál hiba volt-Bodrogot kivéve - 
azt, hogy a közcélú dolgozóknak is ki kell írnia a szabadságát a szabadságolási tömbbe, nem 
elegendő a jelenléti íven jelezni. A polgármesternek pedig engedélyezni kell azt.  
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Török Tiborné polgármester: 
További hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsájtja az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 
56/2016 (IV. 28.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2015. évi 
belső ellenőrzésről szóló éves ellenőrzési jelentést. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző   
 
3.) Előterjesztés a KEHOP 5.4.1. szemléletformálási programok pályázat beadásáról. 
 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester 
5-20 millió Ft-ig lehet pályázni szemléletformáló rendezvényekre. 100%-os támogatottsággal. 
2017-ben is meg lehet tartani a rendezvényt. Megkeresett két pályázatíró azzal kapcsolatban, 
hogy megcsinálnák nekünk ezt a pályázatot. Ők fogják lebonyolítani mindenkinek itt a 
környékben. Előzetesen átbeszéltem velük a lehetőségeket, a reális az, ha olyan 6 millió Ft 
körüli összeget pályázunk meg. Hetes lenne a főpályázó Csombárddal konzorciumban. 
Nekünk semmi pénzünkbe nem fog kerülni.  
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Én is olvastam ezt a pályázatot, annyi mindent kell ehhez prezentálni, hogy én arra 
gondoltam, hogy ez igazán a négy településnek lenne jó.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Elméletileg az András is tud róla, Várda mindig külön utakon jár. Nem szólt, hogy csináljuk 
közösen, de majd megbeszéljük. Bodrogon most elég nehéz a helyzet az Edit lemondásával, 
de őket is megkérdezhetjük esetleg. Azt mondta a pályázatíró, hogy úgy már elég bonyolult 
lenne, mert akkor már konzorciumi megállapodást kell kötni és egyéb adminisztratív 
feladatokat kell ellátni, amelyek az idő rövidsége miatt kérdéses, hogy beleférnek-e.  
 
Török Tiborné polgármester: 
További hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsájtja az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
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57/2016 (IV. 28.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be 
a KEHOP 5.4.1. „Szemléletformálási programok” pályázati felhívásra.  
 
Határidő: Értelem szerint 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
 
4.) Egyebek 
 
4.1.) Tájékoztató a VÁPSZER perről 
 
Török Tiborné polgármester: 
Az ügyvédúr beadta a felülvizsgálati kérelmet a Kúriához. Itt a bíróság már csak az 
iratokból dönt, nem lesz bizonyítás, nem rendelnek ki újabb szakértőt. Azt mondta az 
ügyvédúr, hogy van némi kockázat ebben, hogy hogyan dönt a Kúria. Megtörténhet az, 
hogy megkapjuk a különbözetet, amit nem ítéltek meg nekünk, de az is megtörténhet, 
hogy elveszítjük az eddig megítélt 4,8 millió Ft-ot.  
 
Bakai Tamás képviselő: 
Miről szól ez a per? 
 
Török Tiborné polgármester: 
A lakóparkról. Hibás teljesítés miatt indult a per.  A térkő nem volt rendesen 
megalapozva, jön ki a gyom, a folyókák sem voltak rendben. A műszaki tartalom 
csökkentéséhez nem járult hozzá az önkormányzat.  
 
Bakai Tamás képviselő: 
Ha ezek valóban így voltak, akkor lehetetlen, hogy ne mi nyerjünk.    
 
Kurjancsek Zoltán képviselő:  
Magyar jogrendszerbe? Mióta húzódik már ez az ügy? 
 
Török Tiborné polgármester: 
Már 8 éve. Több szakértői vélemény is van. 
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
A szakértői vélemények közül is van olyan, amelyik mellettünk áll, nem létezik hogy 
egyáltalán ne legyen igazunk és még ezt a pénzt is vissza kelljen fizetnünk. 
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Szóval a lehető legrosszabb esetben vissza kell fizetnünk a 4,8 milliót. Be van már adva 
szerintem rosszul venné ki magát, ha mi állnánk el. Felfogható egy kvázi beismerésként 
is.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Ilyen szerintem nem lesz, a legrosszabb esetben helybenhagyja a döntést.  
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Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Ennyi éven át folytattuk ezt a pert, akkor már ne álljunk meg. Volt már egy 19 millió Ft-
ról szóló megnyert perünk. Erkölcsi értelemben is az lenne a helyes ha folytatnánk, mert 
valóban hibás munkát végeztek. 
 
Bakai Tamás képviselő: 
Ha már eddig elmentünk csináljuk. 
 
Török Tiborné polgármester: 
További hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsájtja az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 
58/2016 (IV. 28.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja a 
felülvizsgálati kérelem benyújtását a VÁÉPSZER Magas és Mélyépítő Kereskedelmi Kft.-vel 
folyamatban lévő peres eljárás kapcsán.   
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
 
További napirendi pont nincs. Török Tiborné polgármester megköszöni a megjelenést és az 
ülést bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 
 Török Tiborné dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


