JEGYZŐKÖNYV
Készült Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 19-án 16.00
órakor, a hivatalban tartott rendkívüli nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Török Tiborné
Pavelka Béla
Kurjancsek Zoltán
Király Lászlóné
Laczóné hardi Márta
Éhl Fülöp

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

dr. Lukács Zoltán

jegyző

Török Tiborné polgármester
Üdvözlöm a képviselő-testület 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 nem tud részt venni
a testületi ülésen.
Javasolom, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokhoz képest a következő új
napirendi pontot is tárgyalja meg a képviselő-testület:
1) Előterjesztés az általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről.
Kérdezem a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.
A javasolt módosításnak megfelelően ismertetem a napirendi javaslatot:
1. Előterjesztés Hetes Község Önkormányzat polgármesterének illetményére és
költségtérítésére
Előadó: Török Tiborné polgármester
2. Előterjesztés az általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről
Előadó: Török Tiborné polgármester
3. A NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés támogatási
kérelmének elbírálása
Előadó: Török Tiborné polgármester
4. Előterjesztés az Ezüstjuhar Szociális Központ alapító okiratának módosítására
Előadó: Török Tiborné polgármester
5. Egyebek
Kérem, 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:
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1/2017. (I.19.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 19-én az alábbi
napirendeket tárgyalja.
1. Előterjesztés Hetes Község Önkormányzat polgármesterének illetményére és
költségtérítésére
Előadó: Török Tiborné polgármester
2. Előterjesztés az általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről
Előadó: Török Tiborné polgármester
3. A NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés támogatási
kérelmének elbírálása
Előadó: Török Tiborné polgármester
4. Előterjesztés az Ezüstjuhar Szociális Központ alapító okiratának módosítására
Előadó: Török Tiborné polgármester
5. Egyebek
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint
1.)

Előterjesztés Hetes Község Önkormányzat polgármesterének illetményére és
költségtérítésére
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
Bejelentem, hogy a napirend tárgyalásának idejére az ülés vezetését átadom Pavelka Béla
alpolgármesternek. Bejelentem továbbá személyes érintettségemet és kérem a testületet,
döntsön a kizárás kérdésében. Több évi adósságot törlesztett ezzel a törvénymódosítással a
Kormány és a Parlament, hiszen a korábbi szabályozás egyszerűen megalázó volt. Ezzel végre
helyreállítják a polgármesterek megbecsüléséét és elismerik a munkájukat. Megjegyzem, hogy
amennyiben a képviselő-testület nem zár ki a döntéshozatalból, akkor igennel fogok szavazni.
Pavelka Béla alpolgármester
Az előterjesztés tartalmazza az Mötv. szerinti illetmény, valamint költségtérítés mértékét.
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni,
illetve hozzászólni.
Laczóné Hardi Márta képviselő
Az előterjesztést elolvastuk, a törvényben meghatározott összegekről kell döntenünk.
Pavelka Béla alpolgármester
Mivel polgármester asszony bejelentette az érintettségét, a kizárásról a testületnek vita nélkül,
a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie. Aki
egyetért azzal, hogy Török Tiborné polgármestert a polgármesterének illetményére és
költségtérítésére vonatkozó döntéshozatalból ne zárjuk ki, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
Ellenvélemény?
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Tartózkodás?
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
2/2016. (I. 19.) számú képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Török Tiborné polgármestert
illetményének és költségtérítésének meghatározása döntéshozatalból nem zárja ki.
Felelős: Pavelka Béla alpolgármester
Határidő: azonnal
Pavelka Béla alpolgármester
Szavazásra bocsátom a polgármester illetményére vonatkozó előterjesztés szerinti határozati
javaslatot:
Ellenvélemény?
Tartózkodás?
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
3/2017. (I. 19.) számú képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Török Tiborné polgármester
illetményét 2017. január 1. napjától Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés b) pontja alapján – figyelembe
véve a település lakosságszámát – az államtitkárnak a központi államigazgatási
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
törvényben meghatározott illetményének 40%-ban, havi bruttó 398.900,-Ft-ban
állapítja meg.
Felelős: Pavelka Béla alpolgármester
Határidő: azonnal
Szavazásra bocsátom a polgármester költségtérítésére vonatkozó előterjesztés szerinti
határozati javaslatot:
Ellenvélemény?
Tartózkodás?
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
4/2017. (I. 18.) számú képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Török Tiborné polgármester
költségtérítését 2017. január 1. napjától Magyarország helyi önkormányzatairól
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szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján illetményének 15
%-ban, havi bruttó 59.835,-Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Pavelka Béla alpolgármester
Határidő: azonnal
2.)

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

Török Tiborné polgármester
Ebben a kérdésben legutóbb 2016 novemberében már állást foglaltunk. A Kormányhivataltól
ismételten levelet kaptunk, hogy véleményezzük az iskolai körzetek tervezetét. A képviselőtestület véleményét 2017. február 15-ig kell megküldeni.
Megkérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést
feltenni, illetve hozzászólni.
Mivel 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:
5/2017. (I.19.) 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 tervezetével egyetért, azon változtatni nem kíván és megerősíti,
hogy a Hetesi Somssich Imre Általános Iskola a kötelező felvételi körzet.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: 2017. február 15.
3.

A NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés támogatási kérelmének
elbírálása
Előadó Török Tibornépolgármester

Török Tibornépolgármester:
A NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés levélben kereste meg az Hetes
Község Önkormányzatát a kárcsökkentő rendszer működtetéséhez szükséges támogatás
érdekében. A tavalyi évben a 12/2016. (I.27.) sz határozatával a testület támogatta a rendszer
működtetését. Az elmúlt évben a hozzájárulás 29.550,-Ft volt, amely a lakosság szám
arányában került megállapításra. Tekintettel arra, hogy Hetes lakosságszáma növekedett, ezzel
párhuzamosan a hozzájárulás mértéke is nőtt, 30.125,-Ft-ot jelentene.
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Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni,
illetve hozzászólni.
Pavelka Béla alpolgármester
Hasznos a rendszer működtetése, hiszen jégkár szinte alig keletkezik. Javaslom a támogatást.
Török Tibornépolgármester
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra
bocsájtja NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés támogatásáról szóló
javaslatot.
A határozati javaslatot szóban ismertetem:
Határozati javaslat:
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testülete a NEFELA Dél-magyarországi
Jégesőelhárítási Egyesülés jégeső-elhárító, kárcsökkentő rendszerének
működtetését 30.125,-Ft-tal támogatja, egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen
a megállapított támogatási összegnek a NEFELA Dél-magyarországi
Jégesőelhárítási Egyesülésnek az Erste Bank Nyrt-nél vezetett 1160200800204100-02000007 számlájára történő átutalásáról.
Felelős: Török Tibornépolgármester
dr. Lukács Zoltán jegyző (átutalás)
Határidő: értelem szerint
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő.
Csombárd Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
6/2017. (I. 19.) sz. képviselő-testületi határozat
Csombárd Községi Önkormányzat képviselő-testülete a NEFELA Délmagyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés jégeső-elhárító, kárcsökkentő
rendszerének működtetését 30.125,-Ft-tal támogatja, egyúttal felkéri a jegyzőt,
hogy intézkedjen a megállapított támogatási összegnek a NEFELA Délmagyarországi Jégesőelhárítási Egyesülésnek az Erste Bank Nyrt-nél vezetett
11602008-00204100-02000007 számlájára történő átutalásáról.
Felelős: Török Tiborné polgármester
dr. Lukács Zoltán jegyző (átutalás)
Határidő: értelem szerint
4.)

Előterjesztés az Ezüstjuhar Szociális Központ alapító okiratának módosítására
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
Az Ezüstjuhar Szociális Központ alapító okiratának módosítása azért vált szükségessé, mert
nem szerepelt a bölcsődei gyermekétkeztetés a kormányzati funkció, amelyet fel kell venni
annak érdekében, hogy erre is könyvelni tudjanak a pénzügyeskollégák. Az előterjesztés
tartalmazza az alapító okiratmódosítását, illetve az egységes szerkezetbe foglalt alapító
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okiratot, melyet az Államkincstár részére kell benyújtani. Kérem a képviselő-testületet, hogy
támogassa az alapító okirat módosítását.
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: 6 fő.
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 6 igen
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
7/2017. (I.19.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ezüstjuhar Szociális Központ
alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes
szerkezetű alapító okiratot a 2. melléklet szerinti formában és tartalommal
elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy
a módosítást tartalmazó és az egységes szerkezetű alapító okiratot a MÁK
Törzskönyvi Nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg.
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző
Határidő: azonnal
5.)

Egyebek

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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