JEGYZŐKÖNYV
Készült Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 13-án 17.00
órakor, a hivatalban tartott rendkívüli nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

dr. Lukács Zoltán
Turcsek Éva

jegyző
pénzügyi ügyintéző

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. Éhl Fülöp képviselő előzetesen jelezte, hogy később
érkezik.
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:
87/2016 (IX.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. szeptember 13-án az
alábbi napirendeket tárgyalja.
1. Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről.
Előadó: Török Tiborné polgármester
2. Előterjesztés
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához való csatlakozásról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
3. Előterjesztés a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására.
Előadó: Török Tiborné polgármester
4. Előterjesztés a Kaposvár Környéki Belső- Ellenőrzési Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
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5. Előterjesztés a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez” KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat
benyújtására
Előadó: Török Tiborné polgármester
6. Előterjesztés konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyására az
„A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejélesztése” tárgyú TOP-1.4.1-15
számú felhívás kapcsán
Előadó: Török Tiborné polgármester
7. Előterjesztés a települési önkormányzatok 2016.
önkormányzati támogatásra kiírt pályázat benyújtásáról
Előadó: Török Tiborné polgármester

évi

rendkívüli

8. Előterjesztés Hetes község rendezési tervének módosítására vonatkozó tervezői
szerződés jóváhagyására
Előadó: Török Tiborné polgármester
9. Előterjesztés a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés szabályairól
Előadó: Török Tiborné polgármester
10. Egyebek
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint
1.)

Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről.
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
A szociális célú tűzifára minden évben pályáztunk. Az idén 128/erdei m3 tűzifára vagyunk
jogosultak támogatási igény benyújtani. Azt előre nem tudhatjuk, hogy mennyi lesz
megítélve számunkra. A pályázat benyújtásához szükség van a képviselő-testületi döntésre is.
Javaslom, hogy igényeljünk támogatást, hiszen ez minden évben nagy segítség a rászorulók
számára.
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni,
illetve hozzászólni.
Pavelka Béla alpolgármester
Egyetértek, a támogatási igényt be kell nyújtani és meglátjuk majd végső számokat.
Török Tiborné polgármester
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő.
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Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 6 igen
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
88/2016 (IX.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy benyújtja
pályázatát, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírásra 128 erdei m3
keménylombos fafajtára és a szükséges (128*1000 Ft/m3 + ÁFA) 162.560,-Ft
saját forrást biztosítja az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére.
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális
rászorultság és a 2016. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag
megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza a
pályázati kiírásban foglalt előírásoknak megfelelően.
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális célú
tűzifában részesülőtől – ideértve a tűzifa rászorulókhoz való eljuttatást is –
ellenszolgáltatást nem kér.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Török Tiborné polgármester
2.)

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2017. évi fordulójához való csatlakozásról.
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
Az ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás határideje 2016. október 3-a. Az előző években is
meghirdettük a pályázatot és az igénylőket a beérkezett pályázatok alapján támogatásban
részesítettük. Javaslom, hogy idén is csatlakozzunk a pályázathoz és lehetőség szerint
támogassuk majd a pályázókat.
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni,
illetve hozzászólni.
Pavelka Béla alpolgármester
Úgy gondolom, hogy az ilyen lehetőséget mindenkinek támogatnia kell. Rendkívül nagy
segítség a felsőoktatásban tanulók részére, hogy kis mértékben ugyan de támogatjuk a
tanulmányaik folytatását.
Bakai Tamás képviselő
Minden jó célt csak támogatni tudok.
Török Tiborné polgármester
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:
3

89/2016 (IX.13.) sz. képviselő-testületi határozat
1. Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi
pályázati fordulójához a pályázati kiírás Általános Szerződési Feltételeit
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, a beérkezett pályázatokat és a
pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben az ÁFSZ szerint
rögzíti.
2. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben
általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények
igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak
ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: 2016. október 3
Éhl Fülöp képviselő 17.10 perckor megérkezett.
Török Tiborné polgármester
Köszöntöm képviselő urat, immár teljes létszámban jelen vannak a képviselők, melyet
kérek jegyzőkönyvben rögzíteni és a döntéshozatalnál figyelembe venni.
3.)

Előterjesztés a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására.
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
A Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos előterjesztéseket a képviselő-testület a korábbi
években is tárgyalta már, illetve elfogadta az abban foglaltakat. A DRV Zrt. Ismételten
megküldte a 2017-2031 időszakra vomatkozó tervet. A Gördülő Fejlesztési Tervben foglalt
beruházásokra illetve felújításokra a fedezetet az eszközhasználati díj biztosítja, így plusz
forrást nem kell rendelkezésre bocsátani.
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni,
illetve hozzászólni.
Török Tiborné polgármester
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:
90/2016 (IX.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 21-09928-1-002-00-07
MEKH kóddal rendelkező 55. sorszámú Hetes-Csombárd szennyvízelvezető
és tisztító rendszer Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény 11. § szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 20172031 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja és felhatalmazza
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a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztés tervvel kapcsolatos feladatok
elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: értelem szerint
4.)

Előterjesztés a Kaposvár Környéki Belső- Ellenőrzési Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
Hetes Község Önkormányzata is tagja Somogyjádi Belső- Ellenőrzési Önkormányzati
Társulásnak. A társulási tanács legutóbbi ülésén egyhangú szavazással elfogadta a társulási
megállapodás módosítását. Annak érdekében, hogy a változások bejegyzésre kerüljenek
nekünk is dönteni kell a társulási megállapodás módosításának elfogadásáról és csak azt
követően lehet aláírni. A módosítás lényege, hogy az igénybe vehető feladatok közé bekerül a
közterület felügyelet is, ám ez nem kötelező az önkormányzatoknak. A tagdíjunk nem
változik, amennyiben a későbbiekben úgy dönt a testület, hogy a szolgáltatást igénybe
kívánja venni, akkor a költségek ennek megfelelően emelkednek.
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni,
illetve hozzászólni.
Bakai Tamás képviselő
Úgy gondolom, hogy nekünk erre a szolgáltatásra nincs szükségünk.
Pavelka Béla alpolgármester
Nem kell többet fizetni a társulásnak, amíg a szolgáltatást nem vesszük igénybe. Ez egy új
lehetőség, meglátjuk hogyan alakul ki a szervezet.
Török Tiborné polgármester
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:
91/2016 (IX.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kaposvár Környéki Belső
Ellenőrzési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztés
mellékletét képező változatlan formában jóváhagyja, elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására.
Felkéri a jegyzőt, hogy a jóváhagyó határozatot haladéktalanul, legkésőbb 2016.
szeptember 15-ig küldje meg a Társulás Elnökének.
Felelős: Török Tiborné polgármester, közlésért dr. Lukács Zoltán jegyző
Határidő: azonnal
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5.)

Előterjesztés a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez” KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat
benyújtására
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
Megkérem jegyző urat ismertesse az előterjesztést a képviselőkkel.
Dr. Lukács Zoltán jegyző
A Magyar Közlönyben megjelent az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.
31.) Korm. Rendelet, melynek értelmében Hetes, Csombárd, Bodrog és Várda települések
esetében 2017. január 1-től kötelezően alkalmazniuk kell az ASP rendszer szakrendszereit. A
többi szakrendszer bevezetésére 2018. január 1-től fog sor kerülni. A kormányrendelet
meghatározza azokat a minimum követelményeket, melyet a hivatalnak biztosítania kell az
ASP rendszer használatához. Ezzel kapcsolatban jelent meg a pályázat, amelynek keretében
6.000.000,-Ft-ra van lehetőség pályázni, melyből 3.300.000,-Ft-ot lehet az eszközpark
fejlesztésére fordítani. A pályázathoz kötelezően csatolni kell a a székhelyönkormányzat
illetve a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek döntését arra vonatkozóan, hogy a
pályázatot beadhassuk. A pályázathoz csatolni kell továbba a polgármester aláírási
címpéldányát. A pályázatot legkésőbb 2016. szeptember 30-ig lehet beadni. A csatlakozás
mindenképpen kötelező és úgy gondolom, hogy hiba lenne kihagyni ezt a lehetőséget.
Török Tiborné polgármester
Köszönöm a tájékoztatást. Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel
kapcsolatban kérdést feltenni, illetve hozzászólni.
Laczóné Hardi Márta képviselő
Mely szakrendszereket kell kötelezően alkalmazni 2017. január 1-től?
Dr. Lukács Zoltán jegyző
Az önkormányzati adó és gazdálkodási szakrendszert.
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:
92/2016 (IX.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hetesi Közös
Önkormányzati Hivatalt fenntartó székhely település pályázatot nyújt be a
"Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez" című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú felhívás alapján a 1.
kategóriában, és 1. szakaszban.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a
támogatás a felhívásban foglaltaknak megfelelő felhasználására, valamint a
megvalósításhoz szükséges árajánlatok megkérésére, illetve szerződések
megkötésére.
Felelős: Török Tiborné
Határidő: 2016. szeptember 30.
6.)

Előterjesztés konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyására az „A
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejélesztése” tárgyú TOP-1.4.1-15 számú felhívás
kapcsán
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
A pályázat előkészítéséhez megkaptuk a konzorciumi megállapodás tervezetet, melynek
értelmében a DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság végzi a pályázat előkészítését. Az előkészítést a teljes
pályázati összeg 2%-ért végzik, mely esetünkben 1.400.000,-Ft, mivel a támogatási igényünk
70.000.000,-Ft. Sikeres pályázat esetén ez a költség teljes egészében elszámolható. Bízom
abban, hogy még az idén kedvező döntés születik számunkra és nekiállhatunk egy korszerű
óvoda megépítésének.
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni,
illetve hozzászólni.
Pavelka Béla alpolgármester
Mindenképpen szükségünk lenne egy új óvodára. A pályázattal kapcsolatos költségeken
faragni kell, hogy minél több jusson az építkezésre. A közbeszerzést nem szabad átengedni a
konzorciumi partnernek.
Török Tiborné polgármester
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:
93/2016 (IX.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében a TOP-1.4.1-15 számú, A foglalkoztatás és az
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívással összefüggésben a DDRFÜ DélDunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasággal (7621 Pécs, Mária utca 3.) kötendő a konzorciumi
megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi
megállapodás aláírására.
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Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: azonnal
7.)

Előterjesztés a települési önkormányzatok 2016. évi rendkívüli önkormányzati
támogatásra kiírt pályázat benyújtásáról
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
Lehetőségünk van ismételten pályázatot benyújtani 2016. szeptember 30-ig. A pályázat a
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása a települési
önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását
veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál. Úgy gondolom, hogy minden forintra szükség van,
ezért javaslom a pályázat benyújtását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni,
illetve hozzászólni.
Pavelka Béla alpolgármester
Támogatom a pályázat benyújtását és a határozati javaslatot elfogadom.
Török Tiborné polgármester
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:
94/2016 (IX.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
működőképességének megőrzése érdekében pályázatot nyújt be Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléket III. 1.
pont szerint települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30
8.)

Előterjesztés Hetes község rendezési tervének módosítására vonatkozó tervezői
szerződés jóváhagyására
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
Az óvodapályázat kapcsán az előkészületek során felmerültek olyan kérdések, amelyek
szükségessé teszik a rendezési terv módosítását. Ennek érdekében megkerestünk
szakembereket és a Belirand Kft képviseletében Gáts András mérnök úr vállalta az eljárás
lebonyolítását 450.000,-Ft+Áfa összesen 571.500,-Ft ért. A szerződés tervezetet megküldte,
melyet kérek, hogy a képviselő-testület hagyjon jóvá.
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Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni,
illetve hozzászólni.
Török Tiborné polgármester
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:
95/2016 (IX.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Hetes
község rendezési tervének módosítására vonatkozó tervezői szerződést az
előterjesztés melléklete szerint a BELIRAND KFT-vel (képviseli: Gáts András)
7400 Kaposvár, Gróf Apponyi A. u 1/b., adószám: 11487087-3-14,
bankszámlaszáma: 10700172-24850304-51100005 jóváhagyja és felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30
9.)

Előterjesztés a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés szabályairól
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
A rendezési terv módosításan megkezdése érdekében a jogszabályok szerint meg kell
határozni a partnerségi egyeztetés szabályait. A határozati javaslat részletesen tartalmazza,
melynél törekedtünk arra, hogy minél szélesebb körben biztosítsuk az egyeztetés lehetőségét.
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni,
illetve hozzászólni.
Török Tiborné polgármester
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:
96/2016 (IX.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a
településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának eljárása során
alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályairól szóló javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
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A szabályzat elkészítésének a célja, hogy Hetes község településfejlesztési
dokumentumainak és településrendezési eszközöknek a megalkotására vagy
módosítására irányuló eljárásokban a jogszabály alapján előírt egyeztetések során
biztosítani lehessen a véleményező partnerek bevonását, a vélemények megfelelő
dokumentálási módját és az elfogadott településrendezési eszközök
nyilvánosságát. Ezért a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 29. § előírásai alapján Hetes
Község Önkormányzatának településfejlesztéssel és településrendezéssel
összefüggő eljárásaiban a Partnerségi Egyeztetés Szabályai az alábbiak:
1. A partnerségi egyeztetésre az alább meghatározottak szerint kerül sor:
- A településfejlesztési koncepció esetében
 az előzetes tájékoztatási és a véleményezési szakaszban;
- Az integrált településfejlesztési stratégia esetében
 a véleményezési szakaszban;
- A településrendezési eszközök esetében
 teljes eljárásnál az előzetes tájékoztatási, és a véleményezési
szakaszban;
 egyszerűsített eljárásnál a véleményezési szakaszban;
 tárgyalásos eljárásnál a tervezéssel párhuzamosan;
2. Az egyeztetésben résztvevők, partnerek tájékoztatásának módja és
eszközei:
a) A lakosságot és az érdekképviseleti szerveket a partnerségi egyeztetés
keretében, azzal egy időben hirdetmény útján kell tájékoztatni. A
véleményezendő anyag helyben szokásos közzétételével (közszemle és
honlapon történő elhelyezés) kerül sor a bevonásukra.
b) A partnerségi egyeztetésben esetenként résztvevő civil és gazdálkodó
szervezeteket, egyházakat, valamint tájékoztatásuk módját a
településfejlesztési döntés során kell rögzíteni;
c) Az eseti partnereket a Korm. rendeletben meghatározott előzetes
tájékoztatási, illetve egyszerűsített eljárás esetén a véleményezési szakasz
megkezdésével egy időben, a véleményezési anyag megküldésével, illetve
annak megtekintési helyéről történő tájékoztatással kell bevonni;
d) A partnerek a polgármesterhez címzett és eljuttatott, szövegszerű,
indoklással ellátott írásos véleményében tehetik meg észrevételüket a
Korm. rendelet alapján a tájékoztatóban meghatározott határidőig;
e) Az a partner, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban a partnerségi
egyeztetés során meghatározott határidőig nem ad véleményt, nem tesz
észrevételt, az a véleményezési szakaszba már nem kerül bevonásra;
3. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja:
a) A vélemények dokumentálása, nyilvántartása, valamint az el nem fogadott
javaslatok indoklása, azok dokumentálása és nyilvántartása az
államigazgatási véleményekre vonatkozó szabályok szerint történik.
b) A teljes és az egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszában, valamint
a tárgyalásos eljárás során lefolytatott partnerségi egyeztetés lezárása, a
képviselő-testületnek a beérkezett javaslatok, vélemények elfogadására, el
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nem fogadására illetve azok indoklására vonatkozó döntésével és annak
közzétételével történik.
4. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök
nyilvánosságát biztosító intézkedések:
a) Elfogadásukat,
módosításukat,
kiegészítésüket
követően
a
településfejlesztési és a településrendezési eszközöket a jogszabályokban
meghatározott helyeken, illetve a település honlapján közzé kell tenni.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Közreműködik: Gyivicsán Zoltán főépítész
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
10.) Egyebek
10.1.)Térfigyelő kamera szerver áthelyezése
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester
Az OptiCost Kft kaptam árajánlatot a kultúrházban található térfigyelő rendszerhez tartozó
szerver áthelyezésére. Az árajánlat szerint a szervernek a Hivatal épületébe történő
áthelyezése és a szükséges infrastruktúra kiépítése 240.000,-Ft-ba kerülne. Kérdezem a
képviselő-testület véleményét az áthelyezésről.
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni,
illetve hozzászólni.
Pavelka Béla alpolgármester
Véleményem szerint teljesen felesleges lenne erre az önkormányzatnak költeni. A cég hozza
vissza a partnergépet és tudjuk a rendszert használni. Eddig is így működött.
Török Tiborné polgármester
Mi van akkor, ha a szerver meghibásodik?
Pavelka Béla alpolgármester
Meghibásodás esetén eddig is hetek teltek el, mire a bejelentéstől kiérkeztek és elhárították a
meghibásodást. Korábban is engem kerestek és a jövőben is nyugodtan kere shetnek és
beengedem őket a kultúrházban található helységbe. Véleményem szerint ezzel a kérdéssel
nem szabad jelenleg foglalkozni.
Kurjancsek Zoltán képviselő
Az lenne a kérdésem, hogy a sportpályához nem lehetne-e még egy kamerát kihelyezni, mert
sok esetben erre szükség lenne.
Pavelka Béla alpolgármester
A jelenlegi kamerarendszer nem jó, ez csak a kivitelezőnek volt az érdeke. Nem elég jó
felbontásúak a kamerák, nappali felvételeken a gépjárművek rendszámát sem lehet leolvasni.
Este pedig szinte egyáltalán nem használható, nagyon szemcsés a felvétel és csak árnyak
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látszanak. A rendőrség is többször kérte már el a rögzített anyagot, azonban nem tudtak mit
kezdeni vele.
Török Tiborné polgármester
Én is úgy gondolom, hogy nem volt a legmegfelelőbb választás, ám az önkormányzatnál,
amikor a pályázat megjelent és a kivitelező megkeresett minket senki nem rendelkezett
megfelelő műszaki ismeretekkel és tapasztalattal a kamerarendszerrel kapcsolatban.
Laczóné Hardi Márta képviselő
Örültünk a kamerarendszernek, ugyanakkor ez is felhívja a figyelmet arra, hogy megfelelő
szakértelemmel rendelkező műszaki ellenőr alkalmazására van szükség minden olyan
esetben, amikor a szakértelem helyben nem áll rendelkezésre. Ez kiemelten fontos minden
egyes beruházás és fejlesztés kapcsán.
Éhl Fülöp képviselő
Nem szabad elfogadni az ajánlatot. A szerver maradjon a jelenlegi helyén.
Török Tiborné polgármester
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:
97/2016 (IX.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az OptiCost Kft árajánlatát a
szerver áthelyezéséről nem fogadja el.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: azonnal
10.2.)Parkolók kialakítása a Hetesi Somssich Imre Általános Iskolánál
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester
A Hetesi Somssich Imre Általános Iskola igazgatója levélben kereste meg az önkormányzatot
a iskola előtti parkolók bővítése érdekében. A levelében azt is írta, hogy néhány aknafedő
nem megfelelőn van elhelyezve az iskola körül a parkban és ellenőrizzük azokat a
balesetveszély elkerülése érdekében.
Ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy a parkoló nem a tanárok részére került
kialakításra, hanem azon szülők részére, akik a gyermekeiket reggel beadják az óvodába és
este elviszik, illetve az óvodai dolgozók részére. A parkolókat kijelöltük, az iskola felőli
részen az iskolai dolgozók parkolhatnak, a kultúrház felöli oldalon pedig az óvoda részére
fenntartott helyek találhatók. A jelenlegi költségvetésben parkolóépítésre nem áll forrás
rendelkezésre, az aknákat pedig ellenőriztetni fogom. A kultúrház felújítására beadtuk a
pályázatot, amelyet ha elnyerünk, akkor abban parkoló építése is szerepel, akkor ezt a kérdést
is rendezni tudjuk.
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Laczóné Hardi Márta képviselő
Sok esetben a szülők indokolatlanul bemennek a belső parkolóba és a konyha miatt is állandó
mozgás van, így kevés a hely a jelenlegi parkolóban. A kultúrház mögé kellene a parkolót
kialakítani. Ha jól tudom a munkáltatónak bizonyos számú parkolót biztosítani is kell.
Török Tiborné polgármester
Az óvoda udvarán található villanyoszlop kiváltása is plusz költségeket ró az önkormányzatra
mert az azon található internetvezetéket is ki kell váltani és a Vikár Béla utca alatt újból át
kell fúrni az utat.
Török Tiborné polgármester
Egyeztettem a kivitelezővel és kedvezményesen fogja az átfúrást felszámítani, de akkor is az
önkormányzatnak kell fizetni a munkálatokért.
Török Tiborné polgármester
Az iskola villamos teljesítményének a növeléséhez is közel 100.000,-Ft-ot adtunk. Minden
kérést nem lehet teljesíteni és a parkolóépítésre szabad forrásunk sincs most. Az igazgató urat
levélben tájékoztatni fogom, hogy a parkolókialakításra jelenleg nincs forrásunk illetve az
aknafedeleket pedig ellenőríztetem és arról is tájékoztatom igazgató urat.
10.3.)Tájékoztató a Rákóczi utcai járda felújításáról és a Rákóczi valamint a Sétáló utca
bejáratának aszfaltozására beérkezett árajánlatokról
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester
A Rákóczi utcában elkezdődött a járdafelújítás, a tükör kialakításával. Várhatóan ezen a héten
ezzel végeznek. A térkő egy része már megérkezett a többi leszállítása folyamatban van. A
következő lépés a zúzalék és az ágyazó kavics mennyiségének a kiszámítása és megrendelése
lesz.
Több kivitelező megkereset a Rákóczi és a Sétáló utca bejáratának aszfaltozása miatt és már
több árajánlatot is kaptam. Ezek az útszakaszok vannak a legrosszabb állapotban és
mihamarabb szükség lenne ezek újra aszfaltozására. Az árajánlatok 3,5 és 4 millió forint
között vannak. A jegyző úrral és a pénzügyi ügyintézővel is egyeztettem, és sajnos a jelenlegi
anyagi helyzetünk nem teszi lehetővé ezeket a munkálatokat.
Pavelka Béla alpolgármester
Ez a két útszakasz van a legrosszabb állapotban, ám erre forrásunk jelenleg nincs.
Folyamatban van a Rákóczi utcai járdának a felújítása, amelyre fordított összeg is várhatóan
lesz annyi, amennyiből a két utca bejáratát meg lehetett volna csinálni.
10.4.)Képviselői felvetések
Pavelka Béla alpolgármester
Nem örülök annak, hogy a falunappal együtt nem lehetett megrendezni a horgászversenyt
illetve a focimeccset. Ezen két rendezvénnyel együtt valószínűleg 200 emberrel több vett
volna részt a falunapon. A tavalyi évben is együtt került megrendezésre és a horgászok is
szívesen részt vettek volna. A verseny semmilyen szempontból nem ütközött volna a
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falunappal, hanem kiegészítette volna, hiszen teljesen más helyszínen és időben került volna
megrendezésre.
Török Tiborné polgármester
Bárkinek szívesen átengedem a falunap megszervezését. Azért nem engedtem, hogy
focimeccs legyen mert, a csapat amúgy is rendkívül sok támogatást kap az önkormányzattól
és nem tesznek cserébe semmit sem, egyáltalán nem segítenek. Azért azt is el kell mondani,
hogy egyre kevesebben vesznek részt a falunapi rendezvényeken, ahogy ezt több
polgármester is elmondta. Mindent nekem kellett megszerveznem és nem kaptam hozzá
segítséget.
Pavelka Béla alpolgármester
A falunap megszervezésével kapcsolatos feladatok le kellet volna osztani. Minden feladatnak
ki kellet volna jelölni egy felelőst és tőle számon kérni. Sokan még a hét elején sem tudták,
hogy pontosan mikor lesz a falunap illetve mik lesznek a programok.
Török Tiborné polgármester
Személy szerint én nem is akartam falunapot tartani, ám mivel a képviselő-testület így
döntött, kénytelen voltam megszervezni. Sokkal több értelmes dologra el lehetett volna
költeni a falunapra fordított összeget. Rendkívül sok munkát fektettem a falunap
szervezésébe, ám ezt a munkát soha senki nem köszöni meg, mindig csak a kritikák vannak.
Két éve színvonalas falunapot tartottunk, amelyen sokan kinn voltak, ám akkor is csak a
negatív kritika volt a jellemző.
Bakai Tamás képviselő
Igaz, hogy a mostani falunapon nem voltak olyan színvonalas fellépőknek ellenére azt
gondolom, hogy a falunap közösségépítő hatása sokkal nagyobb volt, mint korábban.
Török Tiborné polgármester
A falunap már egyáltalán nem érdekli az embereket. Drága fellépőket pedig nem fogok
idehívni.
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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