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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
 

Készült Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 27-én 17.00 
órakor, a hivatalban tartott rendkívüli nyilvános ülésén. 
 
Jelen vannak:  Török Tiborné polgármester 
 Pavelka Béla alpolgármester 
 Kurjancsek Zoltán képviselő 
 Éhl Fülöp képviselő 
 Bakai Tamás képviselő 
 Király Lászlóné képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
       Jónásné Kiss Anett       jegyzőkönyvvezető 
       Turcsek Éva        főmunkatárs 
       Várföldi Attila        Vikár Szövetkezet Hetes SC. elnöke 
 
Török Tiborné polgármester 
Üdvözli a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelenteket, a jelenléti ív alapján 
megállapította, hogy a megválasztott 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van, testület ülése 
határozatképes, az ülést megnyitja. Laczóné Hardi Márta előzetesen jelezte, hogy az ülésen 
nem tud részt venni, Bakai Tamás képviselő pedig később érkezik. Külön köszönti Várföldi 
Attilát a Vikár Szövetkezet Hetes SC. elnökét.  
 
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: 
 

71/2016 (VI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június 27-én az 
alábbi napirendeket tárgyalja. 
 
1. Előterjesztés a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő 

megállapodásról. 
      Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
2. Előterjesztés a „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” 
megnevezésű TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázat benyújtásáról.  

      Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
3. Előterjesztés a Vikár Béla Hetes Sc. TAO pályázatához szükséges önrész 
      biztosításáról. 
      Előadó: Török Tiborné polgármester 
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4. Előterjesztés Hetes Község Önkormányzat képviselő-testületének a „Hetesi 
Lakóparkban önkormányzati tulajdonú telkek értékesítéséről” szóló 13/2015 
(II.25.) számú határozatának módosításáról. 

      Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
5. Egyebek 

 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 

 
1.) Előterjesztés a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő 

megállapodásról. 
 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester 
A tavalyi évben is kötöttünk a katasztrófavédelemmel megállapodást. Minden településnek 
kiküldték, hogy lakosságszám arányosan mennyit kellene fizetnünk, amivel támogatjuk őket 
abban, hogy a feladataikat ellássák. Hetesnek 68.400 Ft-ot kell fizetni 1150 lakos után. 
Cserében a szerződésben olvasható szolgáltatásokat nyújtja nekünk a katasztrófavédelem. A 
szerződés megegyezik a tavalyival.   
 
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: 5 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
72/2016(VI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testülete a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatósággal kötendő megállapodást elfogadta és felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására valamint a megállapodás szerinti 68.400,-Ft támogatási 
összegnek a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál 
vezetett 10039007-00283762-00000000 számú számlára történő átutalására. 

Határidő: Értelem szerint 
Felelős: Török Tiborné polgármester 

 
2.) Előterjesztés a „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába 

állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” megnevezésű TOP-
1.4.1-15 kódszámú pályázat benyújtásáról.  
 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
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Török Tiborné polgármester 
Beszéltünk már arról, hogy a jövőben várható olyan pályázat, amely az óvodák felújítását 
célozza meg. A konkrét egyeztetéseket követően azonban megtudtuk, hogy sajnos ez nem lesz 
jó nekünk, ugyanis az óvodát és az iskolát együtt kezeli, nem tudjuk csak az óvodát 
leszigetelni, mert úgy már nem valósul meg az az energiahatékonyság növelési mutató, amit 
elvár a pályázat. Erre így viszont nem érdemes pályáznunk, mert az 50 millió így kevés, és 
valószínű nem is támogatnák a pályázatunkat. A két épületet nem is tudjuk leválasztani, nincs 
külön fűtési rendszere sem. A jelenlegi épület csak korlátozottan fejleszthető, bővíthető. 
Egyszerűen nincsen hely hova bővülni. A modern előírások szerint kellene, hogy legyen 
tornaszoba, vezetői iroda, foglalkoztató. Akadálymentesítésre sincs lehetőség. A másik 
lehetőség, hogy új óvodát építünk. Erre 70 millió Ft-ra lehet pályázni. 100%-os a támogatás, 
viszont nem valószínű, hogy ennyi pénzből kijönnénk. A bölcsőde mellé lehetne építeni az új 
óvodát. Úgy gondolom, hogy megfelelő kivitelezővel és megfelelő tervezővel lehetne a 
költségeken csökkenteni.  
 

17:15 perckor Bakai Tamás képviselő megérkezett 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
Az a baj, hogy az új óvoda építésénél is az előírások szerint nagyon sok helyiséget kell 
kialakítani. A gyerek létszámhoz igazítva több mint 100 m2 lenne csak a két csoportszoba. 
Külön tornaszobát, irodákat kell kialakítani. Utána érdeklődtük a lehetőségeknek, úgy 
gondolom, hogy nagyon szűkösen, de talán 68-70 millióból kijöhet. Vannak olyan munkák is, 
amit a közmunkásaink is meg tudnak csinálni, nem kell bevonni a pályázatba. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Úgy gondolom, hogy akkor tesszük jól, ha beadjuk. Meg kell próbálni, ha úgy látjuk, hogy 
nincs rá keretünk még mindig visszaadhatjuk. Az uniós pénzeket 2018-ig ki fogják osztani 
utána már sokkal korlátozottabb fejlesztési lehetőségek lesznek. Anglia kilépésével lehet hogy 
még hamarabb el fognak apadni ezek a támogatások, hiszen ő nagy befizető volt.  
 
 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: 6 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 6 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta  
 
73/2016(V. 24) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-1.4.1-15 
Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével megnevezésű pályázati felhívásra 
pályázatot nyújt be az óvodai ellátás vonatkozásában, új óvoda épület építésére.  

Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint  
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3.) Előterjesztés a a Vikár Béla Hetes Sc. TAO pályázatához szükséges önrész 
      biztosításáról. 
 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester 
A sportkör elnöke Várföldi Attila beadott egy pályázatot, amely tartalmazza a sportpálya 
világítását. az erre vonatkozó műszaki dokumentációt kiküldtük a testületnek. A pályázatnak 
azonban van önrésze is nagyságrendileg 800 ezer Ft. Attila kérlek, mondd el miről szól ez a 
pályázat. 
 
Várföldi Attila elnök: 
Köszöntök mindenkit! A társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszere lehetőséget 
biztosít a korábbiakhoz képest jelentősen magasabb plusz források bevonására a 
labdarúgásba. A támogatás célja, hogy minél több amatőr futballista, minél jobb körülmények 
között játszhasson. Támogatást a társasági adó vonatkozásában bármely nyereséges magyar 
vállalkozás adhat, ez adja az alapját a pályázatoknak. Sajnos a tavalyi évről volt aki nem 
tudott utalni.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Az a helyzet hogy az önkormányzat benyújtott már egy 20 millió Ft-os pályázat az öltöző 
felújítására, valamint a betonos pálya rendbetételére. Abba mondjuk nem valószínű, hogy ez 
belefért volna, amit most ti szeretnétek, de ahhoz is az önerő 3.520.000 Ft.  
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
6 db lámpa lesz összesen. A fél pályánál illetve a térfél felénél szimmetrikusan, mind a két 
oldalon.  
 
Várföldi Attila elnök: 
A Leader-eseknél is voltam bent. Mi ÁFA mentesen tudunk pályázni, mivel egyesület 
vagyunk. Szívesen segítünk az önkormányzatnak akár úgy is hogy mi pályázunk valamire és 
odaadjuk az önkormányzatnak is használatra. Nyár végén várható pályázat azt mondták 
nekem. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Köszönjük a felajánlást, de arra csak önkormányzat pályázhat majd az előzetes információk 
szerint.  
 
Pavelka Béla alpolgármester 
Az a kérdés, hogy megéri- e a falunak, hogy ezt a 800 ezer Ft körüli összeget kifizetjük, vagy 
sem, azért, hogy megvalósuljon ennek a pályának a világítása. 
 
Várföldi Attila elnök: 
Bárhogy is dönt a testület, jó lenne, ha minél gyorsabban megtudnánk a döntést, mert július 
31-ig ezzel nekünk már el is kell számolni és meg kell valósítani.  
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Évi, hogy állunk? 
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Turcsek Éva főmunkatárs: 
8 millió Ft-unk van jelenleg, ehhez jön még a telek amit sikerült eladni a lakóparkban. 1,4 
millió Ft.  
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Én a magam részéről támogatom, úgy gondolom, hogy ha van kézzel fogható fejlesztés a 
faluban azt mindenképpen támogatni kell.  
 
Éhl Fülöp képviselő 
Egyetértek, én is támogatom a pályázatot. 
 
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: 6 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 6 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
74/2016 (VI. 27) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a sportpálya 
világításának kiépítését célzó a Vikár Béla Hetes Sc. által benyújtott TAO pályázathoz 
szükséges 849.846 Ft támogatást biztosítja. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint  
          
4.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzat képviselő-testületének a „Hetesi Lakóparkban 
önkormányzati tulajdonú telkek értékesítéséről” szóló 13/2015 (II.25.) számú határozatának 
módosításáról. 
       
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester 
Szeretném bejelenteni, hogy eladtunk egy telket a lakóparkban. Egy család fog építkezni rajta. 
Rájuk még vonatkozik a kedvezmény, amit korábban adtunk, hogy járassák ide a gyerekeiket 
a 10% kedvezmény fejébe. Erről már beszéltünk, de a határozat nem került meghozatalra. 
Úgy gondolom, hogy nincsenek rossz áron a telkek e nélkül sem, főleg hogy visszaigényelheti 
az ÁFA-t belőle, meg az alapanyagok árából is.   
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 6 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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75/2016(VI. 27) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 13/2015 (II.26.) 
számú képviselő-testületi határozatát az alábbi tartalom szerint módosítja: 
 
1.) Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete értékesítésre jelöli ki az alábbi 
ingatlanokat: 
Helyrajzi szám Cím Művelési ág m2 
Hetes belterület 276/4 hrsz. Nyírfa u. 1. kivett beépítetlen terület 1082 
Hetes belterület 276/6 hrsz. Nyírfa u. 5. kivett beépítetlen terület 1112 
Hetes belterület 276/7 hrsz. Nyírfa u. 7. kivett beépítetlen terület 1125 
Hetes belterület 276/8 hrsz. Nyírfa u. 9. kivett beépítetlen terület 1116 
Hetes belterület 276/9 hrsz. Nyírfa u. 11. kivett beépítetlen terület 1100 
Hetes belterület 276/10 hrsz. Nyírfa u. 13.   kivett beépítetlen terület        1323 
Hetes belterület 276/11 hrsz. Nyírfa u. 15. kivett beépítetlen terület 1169 
Hetes belterület 276/12 hrsz. Nyírfa u. 17. kivett beépítetlen terület 977 
Hetes belterület 276/13 hrsz. Nyírfa u. 19. kivett beépítetlen terület 976 
Hetes belterület 276/14 hrsz. Nyírfa u. 21. kivett beépítetlen terület 976 
Hetes belterület 276/15 hrsz. Nyírfa u. 23. kivett beépítetlen terület 974 
Hetes belterület 276/16 hrsz. Nyírfa u. 25. kivett beépítetlen terület 973 
Hetes belterület 276/20 hrsz. Nyírfa u. 16. kivett beépítetlen terület 926 
Hetes belterület 276/21 hrsz. Nyírfa u. 14. kivett beépítetlen terület 938 
Hetes belterület 276/22 hrsz. Nyírfa u. 12. kivett beépítetlen terület 938 
Hetes belterület 276/25 hrsz. Nyírfa u. 8. kivett beépítetlen terület 938 
Hetes belterület 276/26 hrsz. Nyírfa u. 6. kivett beépítetlen terület 938 
Hetes belterület 276/27 hrsz. Nyírfa u. 4. kivett beépítetlen terület 938 
Hetes belterület 276/28 hrsz. Nyírfa u. 2. kivett beépítetlen terület 938 
Hetes belterület 276/38 hrsz. Hársfa u. 14. kivett beépítetlen terület 954 
Hetes belterület 276/39 hrsz. Hársfa u. 12. kivett beépítetlen terület 954 
Hetes belterület 276/43 hrsz. Hársfa u. 8. kivett beépítetlen terület 954 
Hetes belterület 276/48 hrsz. Hársfa u. 1. kivett beépítetlen terület 980 
Hetes belterület 276/49 hrsz. Hársfa u. 3. kivett beépítetlen terület 980 
Hetes belterület 276/50 hrsz. Hársfa u. 5. kivett beépítetlen terület 980 
Hetes belterület 276/52 hrsz. Hársfa u. 9. kivett beépítetlen terület 980 
Hetes belterület 276/53 hrsz. Hársfa u. 11. kivett beépítetlen terület 980 
 
2.) Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.) pontban meghatározott 
ingatlanok vonatkozásában 1500,-Ft+Áfa/m2 árat állapít meg. 
 
3.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlanok értékesítéséről szóló 
felhívást Hetes Község Önkormányzat hivatalos honlapján tegye közzé. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
5.) Előterjesztés az Ezüstjuhar Szociális Központ szakmai programjáról. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Volt egy ellenőrzés az Ezüstjuhar Szociális Központban. Javasoltak pár adminisztratív 
változtatást, ezt kérem fogadjátok el! 
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 További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 6 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 
 
76/2016(VI. 27) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Ezüstjuhar Szociális Központ- 
Ezüstjuhar Nyugdíjasház Szakmai programját az előterjesztés mellékletét képező tartalom 
szerint jóváhagyja és elfogadja.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Török Tiborné polgármester 

77/2016(VI. 27) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Ezüstjuhar Szociális Központ- 
Csillagszem Bölcsőde Szakmai programját az előterjesztés mellékletét képező tartalom szerint 
jóváhagyja és elfogadja.  

Határidő :azonnal 
Felelős: Török Tiborné polgármester 

6.) Egyebek 
 
6.1.) Tájékoztatás a Medicopter Alapítvány és a Rákóczi Szövetség támogatási 
kérelméről.  
 
Török Tiborné polgármester 
Megint kaptunk támogatási kérelmeket. Ezeket mindig szoktuk támogatni. Javaslom most is 
10.000 Ft-tal támogatni. 
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Én viszont ezeket sosem támogatom, most sem fogom.  
  
Bakai Tamás képviselő: 
Ez a Rákóczi Szövetség mivel foglalkozik? 
 
Török Tiborné polgármester: 
Határon túli magyar gyermekek, fiatalok iskoláztatását támogatja.  Én őket magán emberként 
is szoktam támogatni.  
 
További hozzászólás nem érkezett. Török Tiborné polgármester szavazásra bocsájtja a 
Medicopter alapítvány támogatásáról szóló javaslatot: 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat 
mellett és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta 
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78/2016(VI. 27) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Medicopter 
Alapítványt 10.000 Ft támogatásban részesíti. 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi csoport munkatársainak 
igénybevételével gondoskodjon a támogatás kifizetéséről. 

 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
Szavazásra teszi fel a Rákóczi Szövetség támogatásáról szóló javaslatot. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 1 igen 
szavazattal 2 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
79/2016(VI. 27) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Rákóczi 
Szövetség támogatási kérelmét nem támogatja. 

 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
6.2.) Tájékoztatás egyéb kérdésekről 
 
Török Tiborné polgármester: 
Piroska szólt, hogy a tetőt szeretnék megcsinálni. Van pénze az alapítványnak rá. 300 
körül lesz a Lindab lemez rá. Kérte, hogy tájékoztassam a testületet erről és támogassuk 
ebben.  
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Köze nincs az alapítvány pénzügyeihez ilyen téren a testületnek, de természetesen 
támogatjuk. 
 
Török Tiborné polgármester: 
A védőnőnk Fülöp- Zóka Kitti Katalin kérelmezte a szolgálati lakást.  
 
Bakai Tamás képviselő: 
Biztos, hogy jó nekünk, ha oda beköltözik? Fel kellene előtte újítanunk. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Nem feltétlenül Kitti azt mondta, hogy ők hajlandóak felújítani. Nyertünk az előző 
lakótól még a Ljudmillától 300 ezer Ft körül a bíróságon az elmaradt díjak miatt. Ebből 
vissza tudnánk állítani a közműveket. Kitti mondta hogy a tetőt is megcsinálná ha 
tudunk segíteni az anyaggal.  
 
Bakai Tamás képviselő: 
Ezt a házat már annyian fel akarták újítani… 
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dr.Lukács Zoltán jegyző: 
Ilyenbe már nem mennék bele a múltkori után. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Annyi azért a különbség, hogy a Kitti a mi dolgozónk. Mindenképpen közjegyző előtt 
kellene lefektetni a feltételeket. Kellene egy költségvetés, hogy nagyjából mennyi lenne 
a felújítás. 
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
A tető, fürdő, terasz és az ablakok már több millió Ft-ba kerülnek és ezt mindenképpen 
meg kell csinálni, hogy élhető legyen.  
 
További napirendi pont nincs. Török Tiborné polgármester megköszöni a megjelenést és az 
ülést bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 Török Tiborné dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


