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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
Készült Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 13-án 15.00 
órakor, a hivatalban tartott rendkívüli nyilvános ülésén. 
 
Jelen vannak:  Török Tiborné polgármester 
 Pavelka Béla alpolgármester 
 Bakai Tamás képviselő 
 Király Lászlóné képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
Török Tiborné polgármester 
Üdvözlöm a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelenteket, a jelenléti ív alapján 
megállapítom, hogy a megválasztott 7 fő képviselő közül 4 fő jelen van, testület ülése 
határozatképes, az ülést megnyitom. Bakai Tamás, Kurjancsek Zoltán és Laczóné Hardi Márta 
képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni a testületi ülésen. 
 
Javaslom, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a képviselő-testület, kérem, 
hogy határozzon a testület a napirendi pontokról.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

123/2016. (XII.13.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. december 13-án az 
alábbi napirendeket tárgyalja. 
1. Előterjesztés Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi 

Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 
9/2003. (X. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: de. Lukács Zoltán jegyző 
 

2. Előterjesztés Hetes Község Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 
módosítására vonatkozó „M3/2016-OTÉK” jelű módosítás elfogadásáról 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

3. Előterjesztés a szennyvízelvezetési agglomeráció műszaki dokumentációjának 
jóváhagyására 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

4. Előterjesztés Vörs Község Önkormányzatának a Somogy Megyei 
Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási kérelméről 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

5. Egyebek 
 

Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
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1.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési 
Szabályzatáról és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 9/2003. (X. 14.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 

 
Török Tiborné polgármester 
A helyi építési szabályazt módosításához az állami főépítésszel történt egyeztetést követően a 
jegyző úr elkészítette a rendelt tervezetet, melynek elfogadása szükséges az eljárás lezárásához. 
Kérem jegyző urat ismertesse a rendelet tervezetet. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
A módosító rendelet tartalmi szövege teljes mértékben megfelel az állami főépítész által 
jóváhagyott tervezetnek. A rendelet tervezetben a bekezdések számozásával 
jogszabályszerkesztési szempontból nem értek egyet, ám mivel ezt hagyta jóvá az állami 
főépítész, ezért így terjesztettem elő. A változás, hogy a lakóparkban az igazgatási, egyházi, 
oktatási, egészségügyi, szociális épületek esetén a megengedett legnagyobb beépítettségnél 
nincs 300m2-es felső határ, míg a tervezett óvoda 350 m2 körül lenne. A jövő évben várhatóan 
az egész rendeletet felül kell vizsgálnunk. 
 
Török Tiborné polgármester 
Megkérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

8/2016. (XII.14.) önkormányzati rendelet 
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(XII. 14) 
önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló 9/2003. (X. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 

 
 
2.) Előterjesztés Hetes Község Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására 

vonatkozó „M3/2016-OTÉK” jelű módosítás elfogadásáról 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester 
A helyi építési szabályazt módosításához kapcsolódó eljárás során a partnerekkel való 
egyeztetés lefolytatásra került. A vélemények beérkeztek és az állami főépítész is jóváhagyta 
a változtatásokat, melynek lezárásához kapcsolódóan ismételten döntést kell hoznunk. 
 
Megkérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
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Pavelka Béla alpolgármester 
Ezt a kérdést már többször tárgyaltuk és a mostani döntés lezárja az eljárást, így sikeres 
pályázat esetén minden akadály elhárul, és remélhetőleg egy új óvodaépülettel gazdagodik a 
településünk. 
 
Bakai tamás képviselő 
Hogy áll jelenleg az óvoda pályázat? 
 
Török Tiborné polgármester 
A pályázatot beadtuk, ám döntés még nem született. Várhatóan a jövő év elején lesz döntés.  
 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

124/2016. (XII.13.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hetes Község 
településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület Hetes Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 
Tervének megállapításáról szóló 9/2003. (X. 14.) önkormányzati rendeletének 
módosítását jóváhagyta a 8/2016. (XII. 14) önkormányzati rendeletével. 

 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Közreműködik: Gyivicsán Zoltán főépítész 
Határidő:  2016. december 31. 

 
 
3.) Előterjesztés a szennyvízelvezetési agglomeráció műszaki dokumentációjának 

jóváhagyására 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester 
A műszaki dokumentációt elektronikus uton mindenkinek kiküldtük. A korábbi testületi 
döntésnek megfelelően készítették el, így javaslom, hogy változatlan formában hagyja jóvá a 
testület. 
 
Megkérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Pavelka Béla alpolgármester 
Megfelelő időt szántam a műszaki dokumentáció áttanulmányozására. Az azért látszik, hogy a 
bekapcsolódó településeken jóval kevesebb önmagában már az ivóvíz bekötések száma is. A 
szennyvíz rákötések száma valószínűleg még kevesebb lesz. Ezt majd a jövő eldönti, de a 
dokumentációval kapcsolatban kifogásom nincs és támogatom a jóváhagyását. 
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Király Lászlóné képviselő 
Egyetértek alpolgármester úrral és én is támogatom. 
 
Török Tiborné polgármester 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

125/2016. (XII.13.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kristály Tervező, Szolgáltató 
és Kereskedelmi Kft. által készített, „Hetesi szennyvízkezelési agglomeráció 
bővítése – Hetes, Csombárd, Bodrog, Mezőcsokonya, Somogysárd, Újvárfalva 
települések szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” tárgyú, 1675-00-AL-000-
ÁL. számú műszaki dokumentációt változatlan formában jóváhagyja. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) Előterjesztés Vörs Község Önkormányzatának a Somogy Megyei Önkormányzati 

Társuláshoz történő csatlakozási kérelméről 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester 
Hetes is tagja a Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak, melyhez Vörs nyújtotta be a 
csatlakozási kérelmét. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek lehetőséget kell biztosítani a 
csatlakozásra és nem akadályozzuk meg a csatlakozásukat. Javaslom, hogy járuljunk hozzá 
Vörs csatlakozásához. 
 
Megkérdezem 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: 4 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

126/2016. (XII.13.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselőt-testülete Vörs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a Somogy Megyei Önkormányzati Társuláshoz 2017. 
január 1-jétől történő csatlakozási szándékát támogatja. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: azonnal 
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5.) Egyebek 
 
5.1.) Szociális tűzifa kiszállítása 

Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
A szociális tűzifa a képviselő-testületi döntésnek megfelelően, minden támogatott kérelmező 
részére kiszállításra került. A legjobban rászorultaknak még fel is vágtuk és így szállítottuk ki 
a tűzifát. Vegyesek a visszajelzések, volt, aki megköszönte, de olyan is akadt, aki semmit nem 
mondott. Természetesen jól esik, ha elismerik az önkormányzat munkáját, ám sokaknak még 
az sem jut eszükbe, hogy ezzel mennyi munka van. Tudunk olyan önkormányzatokról, akik 
egyáltalán nem is pályáznak szociális célú tűzifára, ám mi ezt nem tehettük volna meg. 
 
5.2.) Önkormányzati tulajdonú eszközök értékesítése 

Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester 
A Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal felújítása során új irodabútorok kerültek beszerzésre 
és a régi bútorokat jelenleg a raktárban tároljuk. Az ASP pályázaton új gépeket szerzünk be, 
melynek révén a feleslegessé váló kb. 8 éves számítógépeket lecseréljük. Ezeket a bútorokat 
és eszközöket értékesíteni lehetne, melyből bevételt lehetne generálni. 
 
Pavelka Béla alpolgármester 
Az a javaslatom, hogy hozzunk erről testületi határozatot. Az elképzeléssel egyetértek, mert 
így csak a bútorok és az eszközök állaga romlik. Azt javaslom, hogy 2017. március 31-ig az 
értékesítést végezzük el. Kérjük fel jegyző urat, hogy érdeklődjön arról, hogy a feleslegessé 
váló használt számítógépeket és monitorokat milyen áron lehetne értékesíteni. 
 
Török Tiborné polgármester 
Szóban ismertetném a határozati javaslatot: 
 

Határozati javaslat: 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy értékesíti az 
önkormányzat tulajdonában lévő feleslegessé vált használt bútorokat és 
informatikai eszközöket. 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy járjon utána a használt informatikai 
eszközök lehetséges eladási árának. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
Határidő: 2017. március 31. 

 
Török Tiborné polgármester 
Megkérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e a határozati javaslattal kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
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Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

127/2016. (XII.13.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy értékesíti az 
önkormányzat tulajdonában lévő feleslegessé vált használt bútorokat és 
informatikai eszközöket. 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy járjon utána a használt informatikai 
eszközök lehetséges eladási árának. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 

dr. Lukács Zoltán jegyző 
Határidő: 2017. március 31. 

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

Kmf. 
 
 
 
 Török Tiborné dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


