JEGYZŐKÖNYV
Készült Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 10-én 17.00
órakor, a hivatalban tartott soros 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
Üdvözlöm a képviselő-testület soros nyilvános ülésén megjelenteket, a jelenléti ív alapján
megállapítom, hogy a megválasztott 7 fő képviselő közül 7 fő jelen van, testület ülése
határozatképes, az ülést megnyitom.
Javaslom, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a képviselő-testület, kérem,
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:
98/2016. (XI.10.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. november 10-én az
alábbi napirendeket tárgyalja.
1. Előterjesztés Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III. 03.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Török Tiborné polgármester
2. Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló
rendelet megalkotására.
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző
3. Előterjesztés a szociális tűzifa beszerzéséről
Előadó: Török Tiborné polgármester
4. Előterjesztés szennyvízelvezetési agglomeráció létrehozására
Előadó: Török Tiborné polgármester
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5. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervéről
Előadó: Török Tiborné polgármester
6. Előterjesztés az általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről
Előadó: Török Tiborné polgármester
7. Előterjesztés a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére
vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra
beérkezett kérelmek elbírálásáról
8. Egyebek
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint
1.)

Előterjesztés Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III. 03.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
Felkérem Turcsek Éva pénzügyi ügyintézőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Turcsek Éva pénzügyi ügyintéző
Az önkormányzat lakossági szennyvíz és ivóvíz támogatására pályázatot nyújtott be, melyre 7
millió forintot nyertünk. Ez az összeg csak átfut az önkormányzaton, mert a DRV Zrt-nek
kellett átutalni miután megkaptuk. Ez a kiadások között nem szerepelt. A szociális szférában a
dolgozok részére kapott ágazati pótlék és szociális kiegészítő pótlék, valamint az
önkormányzati dolgozók bérkompenzációjára kapott támogatás már szerepel a módosítások
között. Az eredetileg tervezett pályázati pénzek nem érkeztek meg, igy a bevételi oldalt 65
millió forinttal csökkenteni kellett.
Török Tiborné polgármester
Köszönöm Turcsek Évának az előterjesztés ismertetését. A Nyugdíjasotthon mosodájára 20
millió forintra pályáztunk. Sajnos nem kaptunk támogatást, ez ügyben az államtitkárnak is
írtam levelet. Mivel az intézményünk végleges működési engedéllyel rendelkezik, ezért nem
kaphattunk támogatást, mert a pályázat elsősorban az ideiglenes működési engedéllyel
rendelkező szociális intézmények részére lett kiírva. A faluház felújítására a pályázatot be sem
adhattuk, mert nem 100%-ban önkormányzati tulajdonú. A csombárdi orvosi rendelő
felújításával összefüggésben terveztük a hetesi orvoslakás, valamint a védőnő számára a
szolgálati lakás felújítását, ám sajnos ez sem jött össze, mivel a pályázati kiírás alapján
Csombárdon csak a teljes épület körbeszigetelése és felújítása révén adhattuk volna be a
pályázatot, ám ezt a rendelkezésre álló pályázati forrás nem tette lehetővé, Csombárdnak sok
millió forint önerőt kellett volna biztosítani.
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni,
illetve hozzászólni.
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Bakai Tamás képviselő
Nemrégen beszéltem Endre Istvánnal a Vikár Béla Termelő Értékesítő és Szolgáltató
Szövetkezet elnökével. A faluház kisebbségi tulajdonban a szövetkezeté és elnök úr hajlik a
megegyezésre az önkormányzattal. A pontos összeget nem tudom, ám felajánlhatnánk cserébe,
hogy pl. 30 éven keresztül használati jogot biztosítunk a szövetkezet részére.
Török Tiborné polgármester
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.
Hetes Község Önkormányzata képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:
6/2016. (XI. 11.) önkormányzati rendelet
Hetes
Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2016.(XI.11.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló
3/2016.(III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2.)

Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet
megalkotására
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző

Török Tiborné polgármester
Felkérem jegyző urat a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet
tervezetről szóló előterjesztés ismertetésére.
dr. Lukács Zoltán jegyző
A jövedelmi szabályok a jogosultság feltételeinél változtak, egyedülálló esetén az öregségi
nyugdíjminimum 300%-át család vagy ha többen laknak együtt akkor a 250%-át nem
haladhatja meg az egy főre eső jövedelem Az idei évben kevesebb tűzifa vételére kapott az
önkormányzat támogatást, a tavalyi rendelethez hasonlóan a családonkénti 2 m3 tűzifa került
meghatározva a rendelet tervezetben. A kiírás alapján legfeljebb 5 m3-t lehetne kiosztani, ám
annak érdekében, hogy minden rászoruló kaphasson ezt a mennyiséget 2 m3-ben kívánta a
testület meghatározni. A tervezett beadási határidő 2016. november 25. Amennyiben a testület
elfogadja a rendeletet, akkor már a holnapi nap folyamán a honlapon és a hirdetőtáblákon
elhelyezzük a felhívást annak érdekében, hogy minél többen értesüljenek a lehetőségről.
Török Tiborné polgármester
Köszönöm a tájékoztatást. A tervezetben foglaltakat támogatom, hiszen az emberek minden
évben várják ezt a lehetőséget. A beadási határidő azért ilyen rövid, mert az előző évek
tapasztalatai is azt mutatják, hogy a rászorulóknak már most is szüksége van a fára és
véleményem szerint nem várhatunk. Valószínűleg a kapott támogatás nem lesz elegendő
minden igény kielégítésére és az elbírálás során mérlegelnünk kell. Ezen felül az
önkormányzatnak is van még saját tűzifája, amelyet indokolt esetben a rászorulóknak
természetbeni támogatásként ki tudunk adni.
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Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni,
illetve hozzászólni.
Pavelka Béla alpolgármester
Biztos vagyok abban, hogy túljelentkezés lesz. Én azt kérem, hogy minél gyorsabban
tájékoztassuk a lakosságot, hogy a kérelmeket be tudják adni és így gyorsan dönteni tudunk.
Török Tiborné polgármester
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.
Hetes Község Önkormányzata képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:
7/2016. (XI. 11.) önkormányzati rendelet
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2016 (XI.11.)
önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3.)

Előterjesztés a szociális tűzifa beszerzéséről
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
Az előző napirend kapcsán részben már érintettük ezt a kérdést. A tűzifát a SEFAG Zrt-től
kívánjuk beszerezni az előző évekhez hasonlóan. Az előterjesztés szerinti 61 m3 beszerzésére
és a szerződés aláírására kérem a felhatalmazást a testülettől. A támogatás 56 m3 ám önerőt is
kell hozzátenni, ezért rendelünk további 5 m3-t, azaz összesen 61 m3-t.
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni,
illetve hozzászólni.
Pavelka Béla alpolgármester
Milyen fa kerül beszerzésre.
Török Tiborné polgármester
A SEFAG Zrt kollégája épp a mai nap reggelén keresett fel minket. Több fa közül is lehet
választani, azonban akácfa beszerzését szeretnénk. A SEFAG 14.500,-Ft+Áfa összegért
biztosítja, ezen felül nekünk kell állni a szállítás költségét. is.
Kurjancsek Zoltán képviselő
Minél gyorsabban intézkedni kell a fa beszerzése érdekében.
Török Tiborné polgármester
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.
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Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 7 igen
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
99/2016. (XI.10.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Török Tiborné
polgármestert 61 erdei m3 tűzifa SEFAG Zrt-től való beszerzéssel összefüggő
intézkedések megtételére és a szerződés aláírására.
Felelős: Török Tiborné
Határidő: értelem szerint
4.)

Előterjesztés szennyvízelvezetési agglomeráció létrehozására
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
Az érintett polgármesterekkel előzetesen egyeztetés történt és az előterjesztés tartalmazza
mindazt, ami az egyeztetésen elhangzott. Kétféle lehetőség van a szennyvízelvezetési
agglomeráció létrehozására és a polgármesterek elsősorban az „A” variáció mellett tették le a
voksukat, azaz Hetes, Csombárd, Mezőcsokonya, Somogysárd, Újvárfalva és Bodrog alkossa
az agglomerációt. Ez a megoldás mindenki számára kedvezőbb és Hetes is profitálhat ebből.
Ez csak az első lépés, amely kapcsán később pályázatot lehetne benyújtani, ami 95%-os
intenzitású, a maradék 5% önerőt az önerő alapból lehetne finanszírozni. A szennyvíztelepet
teljesen fel kellene újítani. Az eszközhasználati díj is emelkedne.
Nagyon sajnálom, hogy a vagyonértékelés során a már meglévő rendszerünket és a tisztítót az
eszközökkel nagyon alulértékelték.
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni,
illetve hozzászólni.
Laczóné Hardi Márta képviselő
Az előterjesztést alaposan áttanulmányoztam és másokkal is egyeztettem erről. Amikor
Hetesen megvalósult a beruházás akkor is a Kristály Kft végezte a tervezést és a mostani
anyagban meglepődve olvastam, hogy elavult a rendszerünk. Ez felveti azt a kérdést, hogy
akkor abban az időben nem megfelelően jártak el. További aggály ezzel kapcsolatban az 5%
önerő kérdése, amely egy ekkora beruházásnál elérheti vagy meghaladhatja akár a 100 millió
forintot is. A szennyvíznek 6 óra alatt be kell érnie a tisztítóba, különben besűrűsödik és
kellemetlen lesz a szaghatás, emellett annak továbbítása is megnehezül. Ezzel a bűzhatással
küszködött Várda és ha jól emlékszem Magyaregres is. Az ivóvíz rendszerből kellett beengedni
a vizet, hogy ne legyen olyan sűrű a szennyvíz. Ezek most mind itt Hetesen csapódnának le,
ám a tervezés és a kivitelezés során erre figyelemmel kell lenni. Vannak már olyan filterek,
amelyek kiküszöbölik ezt a kellemetlenséget, erre külön fel kell hívni a figyelmet.
Mezőcsokonyából csak szivattyúval lehetne átnyomni a szennyvizet, és a baj elsősorban az
átemelőknél jelentkezik, mivel ha nincs elég mennyiség akkor pang a szennyvíz, így keletkezik
a kellemetlen szag is.
Török Tiborné polgármester
A lakosságnak a tervezet szerint az új helyszíneken Mezőcsokonyán, Somogysárdon,
Újvárfalván és Bodrogon nem kell fizetnie a rákötésért.
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Laczóné Hardi Márta képviselő
Ez egy teljesen más konstrukció. Amikor Hetesen megvalósítottuk a szennyvíz beruházást, az
elején senki nem hitte el, hogy sikerülni fog. Hetesen már tíz éve működik és szerintem megérte
belevágnunk. A környező települések, ahogy a példa is mutatja Heteshez kötődnek abból a
szempontból, hogy a DRV ajánlása alapján is az lenne a célszerű, ha a hetesi
szennyvíztisztítóhoz csatlakozna a többi település. Úgy gondolom, hogy ezeknek a
településeknek ez az utolsó esélye és biztosan meg fog valósulni a következő években a
beruházás.
Éhl Fülöp képviselő
Az a kérdésem, hogy rá tudnak-e csatlakozni a többiek a jelenlegi rendszerre, mert nem biztos,
hogy olyan átmérőjű csövek vannak, amelyek lehetővé teszik a megnövekedett terhelést.
Török Tiborné polgármester
A megbeszélésen azt az információt kaptuk, hogy mind Csombárdnál, mind Hetesnél rá lehet
kötni a rendszerre.
Laczóné Hardi Márta képviselő
A rendszer eleve túl lett méretezve. A hetesi rendszer tervezésekor jóval nagyobb vízfogyasztás
lett alapul véve. Akkoriban még sokkal olcsóbb volt a víz, ebből kifolyólag a lakosság is
bátrabban használta. A jelenlegi rendszer nincs kihasználva, ezzel a beruházással elérnénk a
tervezett kapacitáshoz közeli állapotot.
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:
100/2016. (XI.10.) sz. képviselő-testületi határozat
1. Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete szándékában áll a
Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét
nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről , valamint a
szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.)
Korm.
rendelet
alapján
Hetes-Csombárd-Bodrog-MezőcsokonyaSomogysárd-Újvárfalva szennyvíz-elvezetési agglomerációt kialakítani.
2. Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködik Csombárd,
Bodrog,
Mezőcsokonya,
Somogysárd,
Újvárfalva
községek
önkormányzatainak Képviselő-testületeivel a települési szennyvíz-elvezetés
és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztításának, illetőleg a települési
szennyvíz ártalommentes elhelyezésének megvalósítása érdekében.
3. A megfogalmazott célok megvalósítása érdekében Hetes Község
Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Dunántúli Regionális Vízmű
támogatását a szennyvízelvezetési agglomerációba létrehozásában.
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4. Hetes Község Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Török
Tiborné polgármestert az agglomeráció létrehozásával kapcsolatos
jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztés 2. sz határozati javaslatát.
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:
101/2016. (XI.10.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy sikeres
pályázat megvalósulása esetén az agglomerációs lehatárolás elvégzésére
vonatkozó tervezési szerződés elvégzéséhez a ráeső 100.000,-Ft+ÁFA összeget
Mezőcsokonya Község Önkormányzat részére átadott pénzeszközként átadja.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: értelem szerint
5.)

Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervéről
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
Az idei évben az Ezüstjuhar Szociális Központ személyi anyagainak az ellenőrzését kérjük. A
korábbi években sem volt probléma, és úgy gondolom, hogy jövőre sem lesz. Kötelező
feladatunk a belső ellenőrzés, mert ez egyben rávilágíthat olyan hibákra, amelyek felett esetleg
átsiklottunk.
Kérdezem 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:
102/2016. (XI.10.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2017.
évi belső ellenőrzés feladatkörében eljárva az Ezüstjuhar Szociális Központ
személyi anyagát kívánja ellenőrizni.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Török Tiborné polgármester
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6.)

Előterjesztés az általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
A kialakult kötelező felvételi körzetek határain nem kívánunk változást eszközölni. A
Kormányhivatal kikérte a képviselő-testület véleményét. Gondolom a képviselők sem akarnak
változtatni azon, hogy a hetesi gyerekek ne a Hetesi Somssich Imre Általános Iskolába járjanak.
Sajnos vannak többen, akik Kaposvárra viszik a gyerekeiket ám ezzel nem tudunk mit kezdeni.
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni,
illetve hozzászólni.
Pavelka Béla alpolgármester
Értelmetlen lenne a változtatás, ugyanakkor legalább a véleményünket meghallgatják.
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:
103/2016. (XI.10.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő- testülete a nevelési oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján, a Somogy Megyei
Kormányhivatal által megállapított kötelező felvételt biztosító általános iskolák
körzethatárainak meghatározásával egyetért, azon változtatni nem kíván és
megerősíti, hogy a Hetesi Somssich Imre Általános Iskola a kötelező felvételi
körzet.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: azonnal
7.)

Előterjesztés a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére
vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra
beérkezett kérelmek elbírálásáról
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
Az önkormányzat csatlakozott az ide évben is a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz. A
tegnapi nap folyamán érkezett az értesítés arra vonatkozóan, hogy a beadási határidőt
meghosszabbítják. Az eredeti határidőig 5 kérelem érkezett be, melyből 4 az „A” típusú és 1 a
„B” típusú pályázathoz kapcsolódik. A tavalyi évben 7 fő adta be a pályázatát az
önkormányzathoz. A támogatás összegének meghatározásakor a tavalyi évet vettük
figyelembe. Összességében nézve még így is kevesebbet kell ráfordítanunk a jövőben.
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Pavelka Béla alpologármester
Szerintem később kellene dönteni, mert a beadási határidőt meghosszabbították és akkor össze
lehet várni a pályázatokat.
Török Tiborné polgármester
Szerintem, aki pályázni akart az már az eredetileg megadott határidőre elkészítette és leadta a
pályázatát. Ezzel számos adminisztrációs feladat is van még a hivatal részéről, ezért jobb lenne
most dönteni. Természetesen, ha érkeznek még be igények, akkor azokat is határidőben
elbíráljuk. A javaslatok kapcsán Palusek Edina Nikoletta estében merült fel kétség, hiszen őt
nem ismerjük. Az állandó lakcíme Hetesen van így a pályázatát is ide kellett benyújtania.
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni,
illetve hozzászólni.
Kurjancsek Zoltán képviselő
Szerintem, akinek csak a lakcíme hetesi és nem tartózkodik itt azt ne támogassuk, azonban, ha
a képviselő-testület máshogy dönt az is el tudom fogadni.
Laczóné Hardi Márta képviselő
Először úgy gondoltam, hogy őt is 5.000,-Ft-tal támogassuk, ám a beadott pályázati anyag
ismeretében szerintem a megfelelő döntés, ha az ő esetében is 8.0000,-Ft támogatást szavazzuk
meg.
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:
104/2016. (XI.10.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016/2017. tanév második és a
2017/2018. tanév első félévére vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz nyújtandó támogatás mértékét az alábbiak
szerint állapítja meg:
1.
2.
3.
4.
5.

Palusek Edina Nikoletta
Szmolenszki Franciska
Molnár Erzsébet
Király Roxána
Szabó Klaudia

7432 Hetes, Fűzfa u. 56.
7432 Hetes, Vikár Béla u. 58.
7432 Hetes, Rákóczi u. 18/D.
7432 Hetes, Ady Endre u. 40.
7432 Hetes, Petőfi S. u. 44.

Felelős:
Török Tiborné polgármester,
Határidő: 2016. december 15.
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8.000,-Ft
8.000,-Ft
8.000,-Ft
5.000,-Ft
5.000,-Ft

8.)

Egyebek

8.1.) Zsidó temető
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester
A zsidó temetővel kapcsolatban megkeresték az önkormányzatot, hogy ajándékozzuk oda a
területet a Zsidó Hitközségnek. A terület jelenleg az önkormányzati törzsvagyon részét képezi.
Amennyiben ezzel a kérdéssel a jövőben foglalkozni kíván a testület szükséges a
vagyonrendelet módosítása. A terület jelenleg nagyon elhanyagolt állapotban van, csupán
néhány sír található.
Bakai Tamás képviselő
Szerintem az ajándékozás nem megfelelő megoldás. Egyeztessünk még és annak megfelelően
szülessen meg a döntés a későbbiekben.
Kurjancsek Zoltán képviselő
Nincs lehetőség a sírok exhumálására?
Török Tiborné polgármester
Nem tudom, mivel a kérdéssel ennyi időt még nem foglalkoztunk. Nekem csak egy
ajándékozási szerződést küldtek. Próbáltam egyeztetni az ügyvéddel, de még nem tudtam elérni
telefonon.
8.2.) Hetesi Somssich Imre Általános Iskola Szülői Munkaközösség kérelme
Előadó: Bakai Tamás Képviselő
Bakai Tamás képviselő
A Hetesi Somssich Imre Általános Iskola Szülői Munkaközösség Hetes Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől kérte, hogy az iskolás tanulók részére az idei évben is biztosítson
lehetőséget karácsonyi csomag összeállítására.
Török Tiborné polgármester
Arról is volt szó, hogy egy nagy mindenki által használható ajándékot szerzünk be és hasonló
a helyzet az óvodánál is.
A szóbeli javaslatom a következő:
„Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, Hetesi
Somssich Imre Általános Iskola Szülői Munkaközösség kérelmének helyt adva a
Hetesi Somssich Imre Általános Iskola tanulói részére a Mikoláscsomagokhoz
Hetes Község Önkormányzat részére kiállított számla ellenében maximum
100.000,-Ft értékben hozzájárul.”
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:
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105/2016. (XI.10.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, Hetesi
Somssich Imre Általános Iskola Szülői Munkaközösség kérelmének helyt adva a
Hetesi Somssich Imre Általános Iskola tanulói részére a Mikoláscsomagokhoz
Hetes Község Önkormányzat részére kiállított számla ellenében maximum
100.000,-Ft értékben hozzájárul.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: 2016. december 24.
8.3.) Civil Alap felosztása
Előadó: Pavelka Béla alpolgármester
Pavelka Béla alpolgármester
A képviselő-testület legutóbb a 2016. május 24-i ülésén döntött a 2016. évi költségvetésben
elkülönített civil alap felhasználásáról. Ezt az alapot abból az összegből hozta létre a testület,
amelyet, mint alpolgármester a nekem járó tiszteletdíjamból nem veszek fel.
Az év végéhez közeledve a civil alap felosztására a képviselő-testület részére a következő
javaslatot teszem:
A
• Vikár Szövetkezet - Hetes SC. 150.000,-Ft
• Hetesi Vikár Béla Horgászegyesület 150.000,-Ft
• Önfeledt Gyermekmosolyért Közalapítvány 100.000,-Ft
• Nyugdíjasklub 100.000,-Ft
• Hetes Község Polgárőrségéért Alapítvány 100.000,-Ft
támogatást kapjon.
Kérem, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg és döntsön a javaslatról.
Török Tiborné polgármester
Alpolgámester úr által javasolt támogatásokat külön szavazásra teszem fel.
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:
106/2016. (XI.10.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Vikár
Szövetkezet - Hetes SC-t (székhely: 7432 Hetes, Rákóczi utca 34.) 150.000,-Ft
támogatásban részesíti.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi csoport
munkatársainak igénybevételével gondoskodjon a támogatás kifizetéséről.
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Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: 2016. november 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:

Szavazásra teszi fel a Önfeledt Gyermekmosolyért Közalapítvány a Hetesi Somssich Imre
Általános Iskoláért és Óvodáért 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:
108/2016(XI.10.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Önfeledt Gyermekmosolyért Közalapítvány a Hetesi Somssich Imre Általános
Iskoláért és Óvodáért (székhely: 7432 Hetes, Vikár B. utca 1.) 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. november 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:
109/2016(XI.10.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Nyugdíjasklubot 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 Hetes Község Polgárőrségéért Alapítvány támogatásáról szóló javaslatot.
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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:
110/2016(XI.10.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hetes
Község Polgárőrségéért Alapítványt (székhely: 7432 Hetes, Fűzfa utca 39.)
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. november 30.
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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