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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
 

Készült Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 4-én 17.00 
órakor, a hivatalban tartott rendkívüli nyilvános ülésén. 
 
Jelen vannak:  Török Tiborné polgármester 
 Pavelka Béla alpolgármester 
 Éhl Fülöp képviselő 
 Bakai Tamás képviselő 
 Király Lászlóné képviselő 
 Laczóné Hardi Márta    képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
       Jónásné Kiss Anett       jegyzőkönyvvezető 
       
 
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. Kurjancsek Zoltán képviselő előzetesen jelezte, hogy az 
ülésen nem tud részt venni. 
 
Javaslom, 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 az előterjesztés alapján, 6 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

80/2016 (VIII. 4.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. augusztus 4-én az 
alábbi napirendeket tárgyalja. 
 
1. Előterjesztés konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyására az 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívás kapcsán.           
 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
2. Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Programban való 

részvételről 
 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
3. Egyebek 

 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
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1.) Előterjesztés konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyására az 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívás kapcsán.           
 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester 
TOP-os pályázat kapcsán kell megállapodást kötnünk a Somogy Megyei Önkormányzattal 
valamint Csombárd és Várda településekkel. Bodrogon jelenleg nincs olyan épület, amit meg 
tudnánk csinálni, így ők ebben a konzorciumban nem vesznek részt. 100 % os támogatottságú 
ez a pályázat.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A héten kaptuk meg ezt a tervezetet jóváhagyásra.  Ez már a második verziója, az elsőben 
véletlenül Várda volt a konzorciumvezető Hetes helyett. Ezt javították. A közbeszerzés 
hozzánk fog tartozni. Ezt nagyon pozitívnak tartom, hiszen fontos, hogy ezt minél 
hatékonyabban és gyorsabban le lehessen zongorázni. A megállapodás 8. pontjában található, 
hogy mely feladatokat vállalja a megyei önkormányzat, ezek a nyilvánosság biztosítása, a 
projekt előkészítés stb.  
 
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: 
 
 

81/2016 (VIII. 4.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
konzorciumi együttműködési megállapodást köt Várda Község Önkormányzatával 
(7442 Várda, Fő u. 94.), Csombárd Községi Önkormányzattal (7432 Csombárd, 
Kossuth u. 45/C) valamint a Somogy Megyei 
Önkormányzattal (7400 Kaposvár, Fő u. 10.), TOP 3.2.1-15 számú 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat tekintetében a 
mellékletben foglalt tartalom szerint. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás 
aláírására és a pályázattal kapcsolatos további ügyintézésre. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 15. 

 
2.) Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Programban való 

részvételről.  
 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
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Török Tiborné polgármester 
Kiküldtük az előterjesztést, 4 féle sport parkra lehet pályázni. Hetes- mivel lakosságszáma az 
1000 főt meghaladja- 2 darab spot parkot igényelhet. Az, hogy melyiket választjuk, rajtunk 
múlik. Kicsit tartok attól, hogy a legnagyobbat igényeljük, lehet több esélyünk lenne, ha két 
90 m2-est igényelnénk. Bár ha arra gondolok, hogy Várda, aki nálunk kisebb település, 
elöregedő lakossággal benyújtja a legnagyobb parkra, akkor nekünk is lehet, hogy meg 
kellene próbálni.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző:  
Arra gondoltunk, hogy az egyiket az iskolához, a másikat a lakóparkba, a bölcsődéhez  
tehetnénk.  
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Megnéztétek, hogy elfér-e a legnagyobb?  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Elméletileg el. Úgy gondolom, hogy ha kettőre pályázhatunk, akkor kettőre kell beadni, hogy 
minél nagyobb esélyünk legyen.  
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Mennyi ennek a beruházásnak az értéke? 
 
Bakai Tamás képviselő: 
Olyan 5 millió Ft körül lehet. 
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Én is úgy saccoltam, mert ezek drága eszközök, főleg, hogy kültériek.  
  
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: 
 

82/2016 (VIII. 4.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy benyújtja 
támogatási kérelmét az 1314/2016 (VI. 30.) Korm. határozattal létrehozott 
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programra 2 darab „D” típusú kültéri 
sportpark megvalósítására a Hetes 305/1 hrsz. (belterület), valamint a 276/33 hrsz. 
(belterület) ingatlanon. 
 
Felelő: Török Tiborné polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 15. 
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3.) Egybek 
 
3.1.) 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. Erre egyszer már próbáltuk leadni 
még a tavasszal talán emlékeztek is rá. Most ismét megkaptuk ezt a felhívást. 2017. április 30-
ig kell megvalósítani a beruházást. Az értékelésbe beleszámít, hogy mennyi önerőt ajánlunk 
fel, mi önrészt nem nagyon tudunk vállalni. Vizsgálják a fenntarthatóságot is. 
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Semennyi önerőt nem ajánlunk fel? Ha szeretnénk nyerni, akkor azért valamit kellene 
ajánlanunk.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Maximum 10%-ot tudunk szerintem bevállalni. Helyet is kellene találnunk.  
 
Bakai Tamás képviselő: 
Nem ezt akartuk a mezőcsokonyai kereszteződésbe?  Lehetne akár kopjafa is. 
 
Török Tiborné polgármester:  
Abban nem gondolkodom. Ha már csináljuk, akkor legyen szép.  
 
Bakai Tamás képviselő: 
El kell dönteni, hogy a területet akarjuk rendbe tenni, vagy szeretnénk egy szép emlékművet. 
Ha inkább a parkosításra koncentrálunk elég a kopjafa is.  
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Azért az nem úgy van, ott van az út mellett az a terület, aki onnan közelíti meg Hetest az ezt 
látná először a faluból. 
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Most rögtön kell a döntés abban, is, hogy milyen legyen? 
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dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Nem. Ki fogunk küldeni egy részletesebb anyagot a testületnek. Azon is el lehetne 
gondolkozni, hogy ki van olyan tervező, akivel ezt meg tudnánk csináltatni.  
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Az emlékművet akár egy sírköves is meg tudja csinálni. A művészt nem tudjuk megfizetni. 
 
Török Tiborné polgármester 
Igen, erre én is gondoltam. Megnéztem több képet is a neten, de egyenlőre tanácstalan 
vagyok, hogy milyet kéne. Vannak nagyon szépek, de azt mi nem tudjuk megfinanszírozni. 
Kertépítők közül Fülöp te ismered a Grosics Ákost, keresd meg lényszíves és beszéljünk vele 
erről, hogy mit tudna elképzelni oda és az milyen árban lenne.  
 
Éhl Fülöp képviselő: 
Rendben megkeresem. 
 
Török Tiborné polgármester: 
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: 

83/2016 (VIII.4.) 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, elnevezésű felhívására. A pályázat 
megvalósítása érdekében 10% önrészt vállal, mely az önkormányzat költségvetésében 
rendelkezésre áll.  
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő:Értelem szerint 

 
 
3.2.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről. 
 
Török Tiborné polgármester 
A volt Takarék épületét elárverezik. 7,6 millió Ft-ért volt fent berendezéssel együtt, de nem 
vette meg senki. Nézzük folyamatosan majd, hogy esetleg nem lesz e fent olcsóbban. Át 
kellene gondolni, hogy mire tudjuk hasznosítani. Átköltözhetne esetleg posta és a 
gyógyszertár oda.   
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Éhl Fülöp képviselő:  
Rokkan meg az épület, hátul van egy nagy repedés. Egy statikussal meg kellene nézetni, hogy 
érdemes-e vele foglalkozni egyáltalán.  
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Nem fognak ezért az épületért nagyon kapkodni. A berendezése egy banknak lenne jó, az meg 
nem jön ide. Ha esetleg mégis megveszi valaki előttünk, azzal is jól járunk, mert új 
vállalkozás indul Hetesen.   
 
Török Tiborné polgármester: 
A másik, amiről szeretnék veletek beszélni az az, hogy a munkaügyi központ kiküldött egy 
felhívást, hogy lehetőség van közfürdő és nyilvános mosoda kialakítására. Éppen ma 
mondtam itt a hivatalban, hogy mennyi olyan szerencsétlen sorsú ember van, akinek már 
kikötötték a vizet a lakásából nem tud se mosni, se fürdeni.  
 
Bakai Tamás képviselő: 
Melyik épületben gondoltad?  
 
Török Tiborné polgármester: 
Ez még képlékeny, nem lenne muszáj például az iskola mögötti háznak sem szolgálati 
lakásnak lenni, beszélni szeretnék Endre Istvánnal is majd a TSZ irodáról, hogy mi lesz a 
sorsa, mert szépen lassan tönkre megy. Már csak azért is jó lenne, ha ebben tudnánk indulni, 
mert egy embernek munkát is adna.  
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Induljunk benne, ha lehet, de én úgy látom, hogy sokaknál inkább az igénytelenségről van szó 
nem a fürdőszoba hiányáról. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Egyenlőre csak a felhívást láttuk a részleteket még nem tudjuk. Előfordulhat az is, hogy nem 
tudjuk beadni, mert nem szerepelünk a hátrányos helyzetű települések jegyzékén. 
 

Éhl Fülöp képviselő 17:55 perckor távozott 
 
Török Tiborné polgármester: 
El kell gondolkodnunk az óvodai iskolai étkeztetésen is. Én már előre vetítettem a Lisaester 
Kft-nek hogy a jövőben ezt így nem tudjuk csinálni, hogy az ő általuk készített ételt a 
szeretetszolgálat konyháján adják ki. Az idősotthonnál és a bölcsődénél nem indokolt a váltás, 
hiszen az időseknek hétvégén is kell ételt hozni és panasz sem érkezett. Az iskolások pedig 
már amúgy is kérték, hogy kapják Somogysárdról az ételt. Ez lenne a legpraktikusabb. 
Szeptember 1-től kellene váltani. Kaptam egy árajánlatot Somogysárdról, kicsit sok a 
mostanihoz képest.  
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Velük kellene megállapodni. Próbáljatok kicsit faragni az árból.   
 
Török Tiborné polgármester: 
Lehet, hogy hallottatok róla, a héten ki kellett hívni a Kutya-tár egyesületet. A Véső- házra 
panaszt tett az új szomszéd. Valóban rettenetes állapotok uralkodnak azon a telken. Méteres a 
gaz és 5 kutya is él egyedül a területen. A gazdájuk bizonyos időközönként szokott hozzájuk 
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jönni ez igaz, de az orvosi ellátásukról nem tudott gondoskodni. A rendőrséget és a hatósági 
állatorvost is ide kellet hívnunk. Négy kutyát el is vittek a menhelyre, az ötödiket nem sikerült 
megfognunk, de visszajönnek érte. Sajnos nem csak ez az egy terület volt ilyen gazos. Több 
ilyen telek is van a faluban. Kiment mindenhova a felszólítás a héten, ahol szükségesnek 
találtuk. A Sétáló utcában az állattartással összefüggő trágya nem megfelelő tárolása okoz 
kellemetlenségeket az ott lakóknak, de ezzel kapcsolatban is felhívást intéztem az 
érintettekhez.     
 
3.3. Képviselői felvetések 
 
Bakai Tamás képviselő: 
Nem tudom, hogy tudtok e róla, de itthon játszik a focicsapat szeptember 10-én. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Direkt kértük őket, hogy a falunapkor ne játszanak itthon. Elfoglalják megint egész délutánra 
a pályát. Mindenhol vasárnap vannak a mérkőzések, itt miért szombaton? 
 
Király Lászlóné képviselő: 
Én úgy tudom, hogy a metodista lelkész miatt van szombaton.  
 
Pavelka Béla alpolgármester:  
Én hivatalosan arról sem tudok, hogy 10-én lesz a falunap. Egy hónap nem elég megszervezni 
véleményem szerint, de persze segítek, amiben tudok.   
 

18:15-kor Éhl Fülöp képviselő visszaérkezett 
 
Bakai Tamás képviselő: 
Mi lesz a falunapon? Beszéljünk erről is egy kicsit. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Azt vettem észre, hogy az idén mindenhol kevesebb volt, mint tavaly. Nem volt annyi 
program. Csombárdon is délután voltak kisebb műsorok, nyugdíjasok léptek fel, este jöttek a 
kutyások meg a Megarox és indult a buli. Családias hangulat volt. Évről-évre egyre 
kevesebben jönnek ki a falunapra az az érzésem, hogy ez is ugyanolyan divatjamúlt lesz, mint 
a búcsú.  
 
Éhl Fülöp képviselő: 
Egy javaslatom lenne az ebédeltetéssel kapcsolatban. Nem szabad megengedni, hogy előbb 
kezdjék el osztani, mint amit megadtunk időpontot. Addigra legyen minden csapat készen és 
osszuk ki. Ne legyen ebből megint feszültség.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Lehet, hogy a hivatal átadását is akkor tartjuk meg. A játékokat és a sátrat elrendeztem már. A 
focistákról viszont nem fogok külön gondoskodni, meg főzni nekik. Kaptunk ajánlatot 
fellépőktől is.  
 
Pavelka Béla alpolgármester:  
Legyen horgászverseny a falunapkor?  
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Török Tiborné polgármester: 
Most nem gondoltam rá. 
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Jó, akkor megtartjuk máskor. 
 
Bakai Tamás képviselő: 
Könyörgök, egyszer a falunapon főzzetek már halászlevet. 
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Megkérdezem a szakácsunkat, hogy mit szól hozzá.   
Szeretném indítványozni, hogy ha már ilyen szépen fel lett újítva ez a hivatal épület, akkor 
legyen előtte valami rendes parkoló is. Hozhatnánk valahonnan szép fehér követ.  
 
Török Tiborné polgármester: 
A járdával együtt el fog ez is készülni.  
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
A halastó felé vezető úton körülbelül másfél méteres a gaz. Megköszönném, ha levágnátok. 
 
Török Tiborné polgármester:  
Sajnos az önkormányzatnak nincs olyan eszköze, amivel ezt a mennyiségű gazt le tudná 
vágni. Legutóbb is a mérőiek vágták le. Valakit keresni kell majd erre. 
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
A majori útnál is vágtátok nem? 
 
Török Tiborné polgármester: 
Ott nem az önkormányzat kaszált. 
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Azt Bálint vágta le. Nekünk van olyan eszközünk, de most rengeteg a munka, nem tudom 
megígérni, hogy megcsináljuk.  
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Valamit lépjünk ez ügyben, azt kérem.   
Utolsó felvetésem, amiben szeretném, ha döntenénk. Megkeresett Majorné Bániczki Julianna. 
A fiúk jelenleg egy olyan múzeumban dolgozik, ahonnan tudna anyagokat szerezni nekünk 
Vikár Bélával kapcsolatban. A fénymásolás, nagyítás díját egyéb költségeket kérte, hogy 
segítsünk finanszírozni. Azt javaslom, hogy 50.000 Ft-ot különítsünk el a civil alapból erre a 
célra. 
 
Laczóné Hardi Márta képviselő 
Támogatom a javaslatot. Azt szerettem volna még felvetni, ha már a Vikár ház szóba került, 
hogy azok közül a szekrények közül, amik most kikerültek a hivatalból, voltak szép üveges 
szekrények, amiket ott még tudnánk használni, azt nem kellene eladni.  
 
Török Tiborné polgármester      
Mivel további kérdés nem érkezett a polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztést.  
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

84/2016 (VIII.4.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy 50.000 Ft-tal 
támogatja a Vikár Béla Emlékház állománygyarapítását szolgáló tevékenységeket.  
Felhatalmazza a pénzügyi csoportot, hogy kifizetéseket teljesítsen Majorné Bániczki 
Julianna Vikár-kutató részére a meghatározott keretösszeg erejéig.  
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Folyamatos 

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

Kmf. 
 
 
 Török Tiborné dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


