JEGYZŐKÖNYV
Készült Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 24-én 17.00
órakor, a hivatalban tartott rendkívüli nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Török Tiborné
Pavelka Béla
Kurjancsek Zoltán
Laczóné Hardi Márta
Éhl Fülöp
Bakai Tamás
Király Lászlóné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

dr. Lukács Zoltán

jegyző

Török Tiborné polgármester
Üdvözli a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelenteket, a jelenléti ív alapján
megállapította, hogy a megválasztott 7 fő képviselő közül 7 fő jelen van, testület ülése
határozatképes, az ülést megnyitja.
Javaslom, 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 az előterjesztés alapján, 7 igen
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
59/2016 (V. 24.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 24-én az
alábbi napirendeket tárgyalja.
1. Előterjesztés a Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolójáról, a
családsegítő szolgálat munkájáról valamint a helyi önkormányzat
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak átfogó értékeléséről.
Előadó: Török Tiborné polgármester
Laczó Edit családgondozó
2. Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást
támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
Előadó: Török Tiborné polgármester

szolgáló

fejlesztések

3. Előterjesztés a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti
gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztésére és felújítására.
Előadó: Török Tiborné polgármester
4. Egyebek
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Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint
1.)

Előterjesztés a Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolójáról, a családsegítő
szolgálat munkájáról valamint a helyi önkormányzat gyermekvédelmi és
gyermekjóléti feladatainak átfogó értékeléséről.
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
Megköszönöm Laczó Editnek a beszámoló elkészítését, aki a családsegítő és gyermekjóléti
feladatokat a Kaposmérői Alapszolgáltatási Központ alkalmazottjaként látja el a feladatokat a
Hetes, Csombárd, Bodrog és Várda településeken. Felkérem Laczó Editet a beszámoló
ismertetésére.
Laczó Edit
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait.
Az írásbeli beszámolót elkészítettem, melyet minden képviselő részére megküldött a Jegyző
úr. A beszámolóban azokat a kérdésköröket vetettem fel, amelyek aktuális problémaként
jelentkeznek a községünkben. A szakmai konzultációkról és megbeszélésekről részletesebben
írtam. A gyermekjóléti jelzőrendszerben részt vevő személyekkel szervekkel a kapcsolattartás
folyamatos, úgy mint szülő, védőnő, óvoda- és iskolapedagógus, általános iskolai
gyermekfelügyelő. Általánosságban elmondható, hogy szinte mindenki kivétel nélkül hasonló
problémákkal találkozik.
A gyerekek jelentős mértékben megváltoztak. Érdekes dolog az, ha valaki pedagógusként
dolgozni, számos olyan tantárgyból kell rendkívül komoly vizsgát és szigorlatot tenni, amely
a pszichológiát és a gyermekek nevelését is magában foglalja. Ugyanez a szülők esetében
nincs, bárki lehet szülő és ehhez „végzettség” sem kell. Gyakran tapasztalom személyesen is,
hogy nem tudják sokan, hogy milyen módon lehet jó irányba terelni a gyerekeket. A gyerekek
nagyon gyakran rossz dolgokat vesznek át a szüleiktől és egyre nehezebb a párbeszédet
megtalálni a gyerekekkel.
Mindezek ellenére azt kell mondanom, hogy Hetes település még a felmerülő problémák
ellenére is a jobb helyzetű települések közé tartozik. Az elmúlt tíz évben, melyben ezen a
területen dolgozom a helyzet valamelyest romlott, ám még elfogadhatónak tudnám
jellemezni. Sok kolléganőtől hallom, hogy gyermekeket kellett kiemelni a családokból,
ugyanakkor Hetesen erre nem nagyon került sor.
Török Tiborné polgármester
Vannaok problémák, amelyeket a nemcsak én, hanem a képviselő-testület valamennyi tagja is
személyesen észlel. El kell ismerni, hogy néhány fiatal viselkedésére a szörnyű a
legmegfelelőbb jelző.
Laczó Edit
A nevelést nem a szülőktől kapják meg a gyerekek. Sok szülő rendkívül trágár módon beszél
és ezt sajnos a gyerekek is átveszik, mivel ez a minta otthon.
Török Tiborné polgármester
Véleményem szerint minden szülőnek részt kellene venni előzetesen egy képzésen, hasonlóan
mint ahogy a nevelőszülők esetében kötelező.
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Laczó Edit
A tapasztalatom, hogy sok szülő egyáltalán nem fordít energiát a gyerekek nevelésére.
Kurjancsek Zoltán képviselő
A szülők a bölcsődei, óvodai valamint az általános iskolai pedagógusoktól várják el, hogy
pótolják azokat az alapvető nevelési hiányosságokat, amelyeket saját maguknak kellet volna
megtenni. Több esetben ezen felül még a pedagógusokat is megfenyegetik. Tapasztalat, hogy
az óvodába a gyerekekért szinte a legkésőbbi időpontban mennek el és minél korábban viszik
őket óvodába csak azért, hogy napközben ne kelljen foglalkozni velük. Olyanok esetében is
igaz ez, akik egész nap otthon vannak és bármikor elvihetnék a gyermekeiket az óvodából.
Alig várják már az óvodai szünetek leteltét.
Laczó Edit
A gyermekek családból való kiemelése, még nagyobb traumát okozna a gyermekeknek.
Természetesen ez sajnos szükségszerű, mivel minden esetben a gyermek érdekeit és fejlődését
kell szem előtt tartani. Hála Istennek erre nemigen kerül sor, mert a problémák a családdal
való kapcsolattartás során rendezhetőek.
Török Tiborné polgármester
Megkérdezte a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést
feltenni, illetve hozzászólni.
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 7 igen
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
60/2016(V. 24) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szociális
Alapszolgáltatási Központ beszámolóját, a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok
átfogó értékeléséről, a családsegítő szolgálat tevékenységéről szóló beszámolót,
valamint a helyi önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített
beszámolót és az jóváhagyólag elfogadta.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: 2016.május 31.
2.)

Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
kiírt pályázat benyújtásáról
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
Mielőtt a napirendre térnék el kell mondanom, hogy a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal
épületének felújítási munkálatai nagyon jól haladnak, mellyel jelenleg teljes mértékben
elégedett vagyok. Az orvosi rendelővel ellentétben a közbeszerzési eljárásban kiválasztott
Falcon Ház Kft az előre egyeztetett időpontban megjelent. Május 9-én megtörtént a
munkaterület átadás-átvétel és a kivitelező még aznap hozzálátott a munkálatokhoz. Az épület
3

hátsó részének hőszigetelése megtörtént, csakúgy mint a külső nyílászárók cseréje. Az irodák
ajtónyílásait megnöveltük annak érdekében, hogy a kerekesszékkel közlekedőknek se
jelenthessen problémát a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés. Belső válaszfalak kerültek
áthelyezésre és már az álmennyezet tartóelemei is készen vannak. A kivitelező nagyon korrekt
módon viselkedik és minden esetben előzetes egyeztetés történi.
Az orvosi rendelővel kapcsolatban a hiánypótlást a mai napon elküldtük a Magyar
Államkincstár részére. Az akadálymentes parkoló újra térkövezését Vass Zoltán, Kiss István
közmunkások kiválóan elvégezték és kiemelném Páhy Vince közmunkást is, aki a Vikár Ház
kerítését készítette el.
A Hetes 305/1 helyrajzi számon található az általános iskola, az óvoda, a szolgálati lakás, a
kultúrház és a sportpálya is. Pelőcz Sándorral egyeztettünk a telek megosztása érdekében.
Több javaslat is van, egyrészt használati megosztás, alrészletek vagy különálló helyrajzi
számok, melyekbe egyben a funkcióváltást is kezdeményezzük. Ezt is minél gyorsabban kell
rendezni a jövőbeni pályázatok érdekében.
A kultúrház tetején elhelyezett napelemek továbbra sem termelnek be a hálózatba, mivel a
vállalkozó nem kap rá engedélyt. Az önkormányzat a kultúrház tetejét bérbe adta a
vállalkozónak 30 évre, amely így visszatekintve hibás lépés volt.
Laczóné Hardi Márta képviselő
Véleményem szerint célszerű lenne külön önálló helyrajzi számon feltüntetni az egyes
részeket. Figyelembe kell venni a Helyi Építési Szabályzatot is a kialakítás során, mivel
tekintettel kell lenni a beépítés mértékére. Az építéshatósággal kellene egyeztetni ebben a
kérdésben.
Török Tiborné polgármester
Visszatérve a napirendhez a tavalyi évben is beadta önkormányzatunk a pályázatát a Rákóczi
utca valamint a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal épületének a felújítására. Ez a pályázat
megegyezik a tavalyi évivel, amelynek a forrása a központi költségvetésből biztosított.
Rendkívül sok pályázat jelent meg mostanában és szinte csak a fejünket kapkodjuk. Számos
pályázat van előkészítés alatt, a Kultúrház felújítására a pályázatot már be is adtuk.
Tekintettel arra, hogy a tavalyi évben a Rákóczi utca felújítására nem nyertünk támogatást
javaslom, hogy ismételten adjuk be a pályázatot. Lehetőség lenne ezen felül a sportöltöző
felújítására, melyhez 20 millió forint támogatás nyerhető. Sikeres pályázat esetén, mintegy 3
és fél millió forintot kell önerőből biztosítani. Az előkészületi munkákat megkezdtük már,
mivel a beadási határidő 2016. június 2-a. Ennek keretében megújulhatna az öltöző valamint
aszfaltburkolattal látnánk el az iskolai kézilabdapályát. Az aszfaltozás mintegy 5-6 millió
forintot tenne ki és a maradék összeget lehetne a sportöltözőre fordítani, ahol az utánpótlás
megfelelő körülmények között tudna öltözni. Megoldható lenne ebből az összegből a
világítás, valamint az aszfaltos pályán több sportág kosárlabda, kézilabda, focipálya is űzhető
lenne, és ennek megfelelő lenne a pálya festése is. A sportöltőzőnek a havi gázszámlája
29.000,-Ft, ami rendkívül sok. Napelemes megoldással és korszerű fűtéssel az
energiaköltségeink jelentős mértékben csökkennének.
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Kurjancsek Zoltán képviselő
A sportöltöző felmérésénél együtt voltunk jelen. Számos olyan ötletet felvetettek, amelyek
hasznosak lehetnek számunkra. Akitől árajánlatot kértünk rendkívül korrekt és a partnerségre
törekszik az önkormányzattal.
Török Tiborné polgármester
Megkérdezte a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést
feltenni, illetve hozzászólni.
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 7 igen
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
61/2016(V. 24) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont b) alpontja szerinti önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések – Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés, felújítás – támogatására a Hetesi Sportöltöző és sportpálya, 7432 Hetes,
Vikár Béla u. 1. (Hetes belterület 305/1 hrsz) felújítására pályázatot nyújt be.
A képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (4) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozik, hogy
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – Óvodai, iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás – támogatására kiírt pályázat megvalósításához
szükséges 3.529.413,-Ft saját forrást biztosítja az önkormányzat 2016. évi költségvetése
terhére.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: 2016. június 2.
62/2016(V. 24) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont c) alpontja szerinti önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések – belterületi utak, járdák, hidak felújítása –
támogatására Hetes, Rákóczi utca (Hetes belterület 307 hrsz) felújítására pályázatot
nyújt be.
A képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (4) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozik, hogy
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – belterületi utak, járdák, hidak
felújítása – támogatására kiírt pályázat megvalósításához szükséges 2.647.920,-Ft saját
forrást biztosítja az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: 2016. június 2.
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3.)

Előterjesztés a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását
szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
A tavalyi évben is pályáztunk a szociális otthon számára mosodaépület kialakítására. A
pályázati felhívás megegyezik a tavalyival. 20 millió forint támogatásra lehet pályázni,
melyhez 5% önerőt kell biztosítani. A pályázat keretében megépülhetne a mosoda épülete és
mintegy kétmillió forint értékben eszközbeszerzésre kerülne sor. A terveket már a tavalyi
évben elkészíttettük és jogerős építési engedéllyel is rendelkezünk.
Pavelka Béla alpolgármester
Nem is kérdés, hogy beadjuk-e a pályázatot. Nem sok ilyen kedvező feltételű pályázat van,
így meg kell ragadni a lehetőséget.
Laczóné Hardi Márta képviselő
Mivel minden rendelkezésre áll a pályázat beadásához mindenképpen javaslom a beadását.
Bakai Tamás képviselő
Egyetértek az előttem szólókkal, támogatom a pályázat beadását.
Török Tiborné polgármester
Megkérdezte a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést
feltenni, illetve hozzászólni.
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 7 igen
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
63/2016(V. 24) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. d) pont szerinti szociális szakosított ellátást
és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló intézmények fejlesztése, felújítása
támogatására pályázatot nyújt be az önkormányzat által fenntartott Ezüstjuhar Szociális
Központ - Ezüstjuhar Nyugdíjasház 7432 Hetes, Vikár Béla 74/C. Hetes 38/1 hrsz
vonatkozásában.
A képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (4) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozik, hogy a
szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló intézmények
fejlesztésére, felújítására kiírt pályázat keretében Ezüstjuhar Szociális Központ Ezüstjuhar Nyugdíjasház felújításához 1.052.630 Ft saját forrás rendelkezésre áll.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: 2016. június 1.
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4.)

Egyebek

Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
Az orvosi rendelő épületével kapcsolatos hiányosságok javítása folyamatban van. Árajánlatot
kértem be az ablakpárkányok elkészítésére, amelynek függvényében döntünk majd az
elvégzendő munkálatokról.
Ahogy korábban is említettem pályázati lázban égnek most az önkormányzatok. A
Vidékfejlesztési Program keretében lehetőség nyílik majd olyan eszközbeszerzésre, amelyre
az önkormányzatunknak égető szüksége van. Ezen pályázat keretében az előzetes információk
alapján rézsűkasza, gréder és traktorra szerelhető markológép beszerzésére nyílna lehetőség
valamint a külterületi utak felújítására. A pályázatnak már meg kellett volna jelennie, ám ez
nem történ meg. Folyamatosan figyeljük és kapcsolatban vagyunk cégekkel az árajánlatok
érdekében.
Hetesen a rászoruló emberek részére megkezdődött az ingyenes étel osztás. Előzetesen
felmértük az igényeket és a Katolikus Egyház alapítványával közösen megszerveztük az
ételosztást. Mintegy 80-90 igénylő jelentkezett, akik számára napi egyszeri meleg ételt
biztosítunk. Jelenleg még kisebb problémák adódnak, azonban mindent megteszünk ezek
kiküszöbölésére.
A Rákóczi utcai járda felújítását is prioritásként kell kezelni. A közmunkások az orvosi
rendelő parkolójának kialakításánál már bizonyították, hogy képesek jó munkát végezni. Sok
pénzt lehetne spórolni, mivel nem kellene vállalkozót bevonni a feladatba. Figyelemmel kell
ugyanakkor lenni arra is, hogy ha a beadott pályázatok sikerrel járnak, akkor ahhoz önrészt is
kell biztosítani, így nem lehet elhamarkodott döntést hozni. A járda felmérését is el kell
végezni a költségkalkulációval együtt, amely nem kis feladat. Erre később vissza kell térni.
Pavelka Béla alpolgármester
Szeretném a köszönetemet kifejezni Jegyző úr részére a hivatal zökkenőmentes
elköltöztetését. A mai nap folyamán voltam Csombárdon és láttam, hogy minden megfelelően
működik és ellátja ebben a viszontagságos helyzetben is a feladatát.
Az önkormányzat 2016 évi költségvetésében is beterveztük a civil alap számára keretet. Az
alpolgármesteri tiszteletdíjamat továbbra sem veszem fel. A civil alap felosztására a
képviselő-testület részére a következő javaslatot teszem:
Vikár Szövetkezet - Hetes SC.
Hetesi Vikár Béla Horgászegyesület
Önfeledt Gyermekmosolyért Alapítvány
Csombárdért-Hetesért Közalapítvány
Nyugdíjasklub
Hetes Község Polgárőrségéért Alapítvány

150.000,-Ft
150.000,-Ft
100.000,-Ft
100.000,-Ft
50.000,-Ft
50.000,-Ft

Kérem, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg és döntsön a javaslatról.
Török Tiborné polgármester
Egyetértek a képviselő úr javaslatával, mivel a helyi civil szervezetek kiemelkedően
működnek és hozzájárulnak településünk hírnevének öregbítéséhez és a közélet fejlődéséhez.
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Az alpolgármester úr által tett javaslatot egyenként teszem fel szavazásra melyről kérem,
hogy külön-külön döntsünk.
Laczóné Hardi Márta képviselő
Támogatni tudok minden olyan kezdeményezést, amely a civil élet előmozdítását szolgálja.
Király Lászlóné képviselő
Hetesen aktív civil élet folyik, melynek megtartása a képviselő-testület kiemelt feladata.
Török Tiborné polgármester
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel a Vikár Szövetkezet Hetes SC támogatásáról szóló javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 7 igen
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
64/2016(V. 24) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Vikár Szövetkezet - Hetes SC-t 150.000 Ft támogatásban részesíti.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi csoport
munkatársainak igénybevételével gondoskodjon a támogatás kifizetéséről.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: 2016. június 30.
Szavazásra teszi fel a Hetesi Vikár Béla Horgászegyesület támogatásáról szóló javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 7 igen
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
65/2016(V. 24) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Hetesi Vikár Béla Horgászegyesületet 150.000 Ft támogatásban részesíti.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi csoport
munkatársainak igénybevételével gondoskodjon a támogatás kifizetéséről.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: 2016. június 30.
Szavazásra teszi fel a Önfeledt Gyermekmosolyért Közalapítvány a Hetesi Somssich Imre
Általános Iskoláért és Óvodáért támogatásáról szóló javaslatot.
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 7 igen
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
66/2016(V. 24) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Önfeledt Gyermekmosolyért Közalapítvány a Hetesi Somssich Imre Általános
Iskoláért és Óvodáért 100.000 Ft támogatásban részesíti.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi csoport
munkatársainak igénybevételével gondoskodjon a támogatás kifizetéséről.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: 2016. június 30.
Szavazásra teszi fel a Csombárdért-Hetesért Közalapítvány támogatásáról szóló javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 7 igen
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
67/2016(V. 24) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Csombárdért-Hetesért Közalapítványt 100.000 Ft támogatásban részesíti.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi csoport
munkatársainak igénybevételével gondoskodjon a támogatás kifizetéséről.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: 2016. június 30.
Szavazásra teszi fel a Nyugdíjasklub támogatásáról szóló javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 7 igen
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
68/2016(V. 24) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Nyugdíjasklubot 50.000 Ft támogatásban részesíti.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi csoport
munkatársainak igénybevételével gondoskodjon a támogatás kifizetéséről.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: 2016. június 30.
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Szavazásra teszi fel a Hetes Község Polgárőrségéért Alapítvány támogatásáról szóló
javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 7
igenszavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
69/2016(V. 24) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Hetes Község Polgárőrségéért Alapítványt 50.000 Ft támogatásban részesíti.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi csoport
munkatársainak igénybevételével gondoskodjon a támogatás kifizetéséről.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: 2016. június 30.
Török Tiborné polgármester:
A sportötöző felújításával kapcsolatos pályázat benyújtásához szükséges hogy a településnek
legyen sportfejlesztési koncepciója. Hetesnek jelenleg nincs ilyen dokumentuma.
Elkészítettünk egy programot, amely 2016-2020 közötti terveket, valamint a jelenlegi
helyzetet mutatja be. Kérem a testületet, hogy fogadja ezt el.
Megkérdezte a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést
feltenni, illetve hozzászólni.
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 7 igen
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
70/2016(V. 24) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és a mellékletben
szereplő tartalommal jóváhagyólag elfogadta Hetes Község Önkormányzatának
Sportfejlesztési Koncepcióját (2016-2020).
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő:Azonnal
További napirendi pont nincs. Török Tiborné polgármester megköszöni a megjelenést és az
ülést bezárja.
Kmf.

Török Tiborné
polgármester

dr. Lukács Zoltán
jegyző
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