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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 

Készült Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 1-én 16.00 
órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. 
 
Jelen vannak:  Török Tiborné polgármester 
 Pavelka Béla alpolgármester 
 Éhl Fülöp képviselő 
 Kurjancsek Zoltán képviselő 
 Bakai Tamás képviselő 
 Király Lászlóné képviselő 
 Laczóné Hardi Márta képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
Török Tiborné polgármester 
Üdvözlöm a képviselő-testület soros nyilvános ülésén megjelenteket, a jelenléti ív alapján 
megállapítom, hogy a megválasztott 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van, testület ülése 
határozatképes, az ülést megnyitom. Bakai Tamás képviselő jelezte, hogy később érkezik. 
 
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: 
 

114/2016. (XII.01.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. december 1-én az 
alábbi napirendeket tárgyalja. 
 
1. Előterjesztés a Somogy Megyei Kormányhivatal Hetes Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének a védőnői körzetek kialakításáról szóló 6/2012. 
(VI.27.) sz. önkormányzati rendeletét érintő törvényességi felhívás 
megtárgyalására 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 

2. Előterjesztés az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati 
rendelet-tervezet jóváhagyásához 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2017.évi ülés- és munkatervéről 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

4. Egyebek 
 
 

Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
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1.) Előterjesztés a Somogy Megyei Kormányhivatal Hetes Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének a védőnői körzetek kialakításáról szóló 6/2012. (VI.27.) sz. 
önkormányzati rendeletét érintő törvényességi felhívás megtárgyalására 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 

 
Török Tiborné polgármester 
Felkérem jegyző úrat az előterjesztés ismertetésére 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
A Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását az előterjesztéshez mellékelten 
kiküldtük. A képviselő-testületnek új rendeletet kell alkotnia annak érdekében, hogy 
maradéktalanul eleget tegyünk a törvényességi felhívásban foglaltaknak. Javaslom, hogy a 
testület a határozati javaslatot fogadja el és a következő napirendnél már a rendelet-tervezet 
elfogadásával elkezdjük a feladatot és eleget teszünk a jogalkotási kötelezettségünknek. 
 
Török Tiborné polgármester 
Megkérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Laczóné Hardi Márta képviselő 
A korábbi rendeletet 2012-ben fogadta el a testület. Biztosan volt korábban is rendelet, 
melyeket aktualizálni kell. 
 
Török Tiborné polgármester 
Mivel 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: 
 

115/2016. (XII.01.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért a 
Somogy Megyei Kormányhivatalnak a Hetes Község Önkormányzat Képviselő-
testületének a védőnői körzetek kialakításáról szóló 6/2012. (VI.27.) 
önkormányzati. rendeletét érintő törvényességi felhívásával, az abban foglaltakat 
tudomásul veszi. 
 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás 
körzeteiről szóló rendelet tervezetet Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek 
megküldi és vélemény beérkezését követő képviselő-testületi ülésen a rendeletet 
megalkotja. 
 
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző 
Határidő: 2016. január 12. 
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2.) Előterjesztés az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet-
tervezet jóváhagyásához 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester 
A az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet-tervezet írásban kiküldésre került. A 
háziorvosi ellátást dr. Tóth Jenő háziorvos biztosítja Hetes és Csombárd településen, a védőnői 
ellátást Hetes Község Önkormányzat által foglalkoztatott védőnő biztosítja Hetes, Juta és 
Csombárd településeken. A fogorvosi ellátást dr. Révfalvi Mónika fogszakorvos biztosítja 
Hetes, Csombárd, Bodrog, Juta, Mezőcsokonya, Somogysárd és Újvárfalva önkormányzati 
részére. Az iskolaegészségügyi ellátást szintén a háziorvos és a fogorvosunk biztosítja, míg az 
ügyeleti ellátást a Kaposvári ügyeleten vehetik igénybe a lakosok. A tervezet ennek 
megfelelően készült és kérem annak elfogadását, melyet megküldünk elfogadét követően az 
érintett orvosoknak védőnőnek és a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Török Tiborné polgármester 
Bakai Tamás képviselő 16.14 perckor megérkezett a testületi ülésre, ezért kérem a 
döntéshozatalnál figyelembe venni, hogy teljes létszámban jelen vannak a képviselők. 
 
Mivel 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: 
 

116/2016. (XII.01.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

a) az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet-tervezetet az 
előterjesztés szerinti tartalommal és formában megtárgyalta és azt 
jóváhagyja. 

b) felkéri a polgármestert arra, hogy az a) pontban foglalt rendelet-tervezetet 
véleményezés céljából küldje meg az alapellátást végző háziorvos, 
fogorvos, védőnő, valamint a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet részére, 

c) felkéri továbbá a polgármestert arra, hogy a b) pontban foglaltak alapján 
véleményezett rendelet-tervezetet a képviselő-testület soron következő 
ülésére terjessze elő. 

 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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3.) Előterjesztés az önkormányzat 2017.évi ülés- és munkatervéről 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester 
Az üléstervehez minden esetben próbáljuk tartani magunkat, ám ez nem mindig sikerül. Mindig 
merülnek fel újabb feladatok, amelyek azonnali intézkedést követelnek. Most az év végén 
rendkívül feltorlódtak a feladataink a hivatal nagyon leterhelt. A személyi állomány 
csökkenése még több feladatot ró a hivatali dolgozókra és a jegyzőre egyaránt a 4 település 
ügyeinek intézésében. A testületi ülések folyamatosan követik egymást. Azt lehet mondani, 
hogy szinte nincs egy perc nyugalmunk sem. A munkaterv a tavalyihoz hasonlóan készült, 
amely egyfajta iránytűként szolgál. A tervezetthez képest minden évben sokkal több testületi 
ülést tartunk, hiszen a felmerülő feladatokhoz kell igazítani a munkát. 
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Török Tiborné polgármester 
Mivel 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: 
 

117/2016. (XII.01.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2017. évi ülés- és munkatervet 
jóváhagyja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Török Tiborné polgármester 

 
 
4.) Egyebek 
 
4.1.) Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás 

Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester 
Hetes község önkormányzat pályázatot adott be „Csatlakoztatási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
kódszámú felhívásra. A pályázat kedvező elbírálásba részesült, melynek eredményeként 
5.999.930,-Ft támogatást kaptunk. A pályázat 100%-os támogatás, így önerőt nem biztosítani. 
A pályázati pénzből a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal számítógépes parkját újítjuk meg, 
szünetmentes tápot, multifunkciós nyomtatót, monitort, kártyaolvasót szerzünk be, elvégezzük 
az adattisztítást az ASP rendszerhez történő csatlakozás érdekében. A többi pályázatról 
egyenlőre nincs hír. A döntések várhatóan a jövő évre csúsznak.  
 
Pavelka Béla alpolgármester 
Örülök neki, hogy sikerült nyerni a pályázaton. A hivatali dolgozók is részben elismerhetjük, 
hiszen ők is aktívan részt vesznek a pályázat megvalósításában. 
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4.2.) Szociális támogatásról döntés gyermekek és időskorúak részére  
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester 
A szociális keretünkben még bőven van tartalék és így megtehetjük, hogy a gyermekeket 
nevelő családokat és az idős személyeket támogassuk. Az a javaslatom, hogy a 14 év alatt 
gyermekeket 5.000,-Ft-tal támogassuk, míg a 65 év feletti személyeket 10.000,-Ft-tal. A 
költségvetés ezt lehetővé teszi és örülök, hogy tudunk adni végre támogatást. 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Pavelka Béla alpolgármester 
Minden ilyen örömteli kezdeményezést és javaslatot támogatni tudok. Az összegek előzetesen 
gondolom átszámolásra kerültek. Ha van lehetőségünk akkor adjunk. A környező települések 
is hasonló módon próbálják támogatni a saját lakosaikat. 
 
Éhl Fülöp képviselő 
Ezen lehetőséggel megaranyozzuk a lakosok életét. A mai napon fogunk dönteni a tűzifa 
kiosztásáról is. Szerintem minden tőlünk telhetőt megteszünk a településünk érdekében. 
 
Laczóné Hardi Márta képviselő 
A szociális keretből nem fogyott idén annyi, így mindenképpen támogatom a keret 
felhasználását, hiszen ezt kifejezetten erre a célra kaptuk. 
 
Török Tiborné polgármester 
Mivel 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: 
 

118/2016. (XII.01.) sz. képviselő-testületi határozat 
1. Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2016. 

évben a Hetes községben állandó lakcímmel rendelkező életvitelszerűen 
Hetesen élő 2016. december 31-ig a 14 életévét el nem érő gyermeket nevelő 
családokat gyermekenként 5.000,-Ft támogatásban részesíti december 
hónapban. 

 
2. Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2016. 

évben a Hetes községben állandó lakcímmel rendelkező 65 év feletti 
személyeket 10.000,-Ft támogatásban részesíti december hónapban. 

 
3. A képviselő-testület Felkéri a polgármestert, hogy a meghatározott 

pénzösszegek kifizetéséről és átadásáról gondoskodjon! 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
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További napirendi pont nincs. Török Tiborné polgármester megköszöni a megjelenést és az 
ülést bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 
 Török Tiborné dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


