JEGYZŐKÖNYV
Készült Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 9-én 15.00
órakor, a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban tartott soros 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.
Javaslom, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a képviselő-testület,
kérdezem a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. Mivel más
javaslat nem érkezett ezért kérem, hogy határozzon a testület a napirendi pontokról.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő.
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
8/2017. (II. 9.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 9-én az alábbi
napirendeket tárgyalja.
1. Ügyrendi Bizottság Elnökének beszámolója a vagyonnyilatkozat tételről
Előadó: Laczóné Hardi Márta az Ügyrendi Bizottság elnöke
2. Előterjesztés Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséról szóló 3/2016. (III.3.) önkormányzati
rendeletének módosítására
Előadó: Török Tiborné polgármester
3. Előterjesztés Hetes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
tervezetéről
Előadó: Török Tiborné polgármester
4. Előterjesztés az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
Előadó: Török Tiborné polgármester
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5. Előterjesztés a közcélú ivóvízellátó-rendszer működtetésére vonatkozó
bérleti-üzemeltetési szerződés jóváhagyására
Előadó: Török Tiborné polgármester
6. Előterjesztés Hetes Község víziközmű-rendszerére vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Terv beruházási tervrészének elkészítésére
Előadó: Török Tiborné polgármester
7. Előterjesztés a polgármester 2017. évre vonatkozó cafetéria-juttatásáról
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző
8. Előterjesztés a polgármester 2017.
jóváhagyására
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző

évi

szabadsága

ütemezésének

9. Előterjesztés a Somogyjádi Rendőrőrs eszközbeszerzéshez való hozzájárulás
biztosítására
Előadó: Török Tiborné polgármester
10. Előterjesztés Hetes Község Önkormányzat tulajdonában lévő használaton
kívüli leselejtezett számítógépekről
Előadó: Török Tiborné polgármester
11. Egyebek
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint
1.)

Ügyrendi Bizottság Elnökének beszámolója a vagyonnyilatkozat tételről
Előadó: Laczóné Hardi Márta az Ügyrendi Bizottság elnöke

Török Tiborné polgármester
Felkérem Laczóné Hardi Márta képviselőt az Ügyrendi Bizottság elnökét a beszámoló
ismertetésére.
Laczóné Hardi Márta képviselő
Az ügyrendi bizottság elnökeként szeretném bejelenteni, hogy a vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettségének minden képviselő határidőre eleget tett.
Török Tiborné polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást. Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az beszámolóval
kapcsolatban kérdést feltenni, illetve hozzászólni.
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra
bocsájtja az előterjesztést.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
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Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
9/2017.(II.9.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúan tudomásul vette
az Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatóját a vagyonnyilatkozattételi
kötelezettség teljesítéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Laczóné Hardi Márta az ügyrendi bizottság elnöke
2.)

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

Török Tiborné polgármester
Az önkormányzat a 2016. évi költségvetésében meghatározott feladatait teljesítette. A
költségvetés összeállításakor, beterveztünk pályázatokat, amelyek eddig még nem valósultak
meg, illetve több beadott pályázat esetében még döntés sem született. A költségvetés bevételi
és kiadási oldalainak jelentős csökkenését pontosan ezeknek a pályázatoknak az elmaradása
okozza. A pénzügyes kollégák a rendelet összeállításakor a tényleges teljesítést vették alapul,
így ez már nem fog változni.
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 6 igen szavazattal egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
1/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II. 10.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.
(III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3.)

Előterjesztés Hetes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetéről
Előadó Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
A 2017. évi béremelések miatt jelentősen nőttek az önkormányzat kiadásai. Összességében
mintegy 4 millió forinttal kevesebb az állami normatíva előirányzata 2017 évben. Az
Ezüstjuhar Szociális Otthon tekintetében is mintegy 2 millió forinttal kevesebb pénzt kapunk.
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A tervezet összeállításakor a hatályos jogszabályokat vettük figyelembe. A béremelés
érzékenyen érint minket, mert erre fedezetet egyáltalán nem kaptunk, és az 5%-os
járulékcsökkentés egyáltalán nem fedezi az önkormányzatnak a béremelésből adódó plusz
kiadásait. Folyamatosan pályázunk és a pályázatokat is betervezetük ismételten a
költségvetésbe. Amennyiben nyerünk a kultúrház felújítására, akkor ahhoz is közel 9 millió
forint önerőt kell biztosítani. Az óvoda pályázatról sincs hír még. A pályázatot a kultúrházhoz
hasonlóan tavaly májusban adtuk be, ám döntés még nem született. Az óvoda igaz ugyan, hogy
100%-ban finanszírozott, ám az elnyert összeg nem lesz elegendő az új óvoda építésére, így itt
is kell saját erőt biztosítani, amely legalább 20 millió forint. Az a célunk, hogy sikeres pályázat
esetén több éven keresztül kerüljön sor a megvalósításra, így évekre elosztva elegendő forrás
fog rendelkezésre állni a fejlesztésekre.
Laczóné Hardi Márta képviselő
A bölcsődénél a pályázatban az eszközök is bent voltak, 13 millió forint értékben szereztünk
be akkor eszközöket.
Török Tiborné polgármester
A jelenlegi óvodai pályázatban eszközök nem szerepelnek, az elnyert pénzt kizárólag építésre
fogjuk fordítani. Ha nyerünk az új óvodába a jelenleg is használt eszközöket visszük át.
A költségvetéssel kapcsolatban fontosnak tartom megjegyezni, hogy egyik intézményünknél
sem terveztünk cafetéria juttatást, hiszen így is rengeteg pénzt kell hozzátenni a fenntartáshoz.
Laczóné Hardi Márta képviselő
Éppen a mai napon tartott kormányzati tájékoztatót Lázár Miniszter Úr, aki azt mondta, hogy
kifizetik az önkormányzatoknak a béremelésből adódó plusz költségeket.
Török Tiborné polgármester
Az Ezüstjuhar Szociális Központnál a bérköltségek jelentősen emelkedtek. A bölcsődei ellátás
5 fő esetében, ha a szülők kérik 2017 január 1-től kötelező önkormányzati feladat. A
bölcsődéhez is hozzá kell tennünk, ezért megkeressük azokat az önkormányzatokat, ahonnan
gyerekek járnak a hetesi bölcsődébe és megpróbálunk hozzájárulást kérni, hiszen ez is
közfeladat. Mezőcsokonyából már jelenleg is 5 gyerek jár a bölcsődébe és várhatóan
Kaposmérőből is 5-en lesznek. Az intézményfenntartás csak ráfizetés minden önkormányzat
számára. Folyamatosan támadnak az miatt, hogy ennyi pénzt költünk az intézményeinkre és az
utak fejlesztésére nem marad forrás. Ezeknek az embereknek is igazuk van, hiszen azt
mondják, hogy ők sem a bölcsőde, sem az óvoda, sem a nyugdíjasotthon szolgáltatásait nem
veszik igénybe.
Laczóné Hardi Márta képviselő
Azért azt sem szabad elfelejteni, hogy az önkormányzat hány helyi lakosnak ad munkát és
foglalkoztatja az intézményekben. Nem gondolom, hogy a plusz kiadásokhoz ne adnák meg a
normatív támogatást. A béremelés jelentős többletköltséget ró az önkormányzatokra.
Pavelka Béla alpolgármester
A járulékcsökkentés PR fogás, az embereket és a képviselőket nézik butának, ám a számok
magukért beszélnek. Ha az intézményekhez közel 20 millió forintot kell hozzátenni, akkor
cafetériát nem szabad betervezni. Nagyon sajnálom, hiszen minden dolgozó megérdemelné, de
az intézmény ebben a formában nem fenntartható. Ezekből az összegekből jelentős egyéb
fejlesztéseket tudnánk végrehajtani. Az intézmények működését alaposan át kell vizsgálni.
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Laczóné Hardi Márta képviselő
Közfeladatellátási szerződést kellene kötni minden érintett önkormányzattal, amelyek
illetékességi területéről a hetesi bölcsődébe járnak a gyerekek.
Pavelka Béla alpolgármester
A költségvetés végrehajtása folyamán, amennyiben kapunk plusz forrást, akkor a cafetéria
lehetőségét vizsgáljuk felül. Látom, hogy a civil szervezetek támogatása szerepel a tervezetben.
Az lenne a javaslatom, hogy az 1,2 millió forintot egyenlően osszuk szét a következő
szervezetek között és a végső költségvetésben már így szerepljen:
Vikár Szövetkezet - Hetes SC.
200.000,-Ft
Hetesi Vikár Béla Horgászegyesület
200.000,-Ft
Önfeledt Gyermekmosolyért Alapítvány
200.000,-Ft
Csombárdért-Hetesért Közalapítvány
200.000,-Ft
Nyugdíjasklub
200.000,-Ft
Hetes Község Polgárőrségéért Alapítvány
200.000,-Ft
Így mindenkinek 200.000,-Ft jutna.
Török Tiborné polgármester
Elhangzott egy módosító indítvány Pavelka Béla alpolgármester részéről, kérem a képviselőtestületet, hogy a módosító indítványról szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
Pavelka Béla alpolgármester módosító indítványát elfogadta.
Egyetértek alpolgármester úrral abban, ha a költségvetésünk lehetővé teszi a későbbiekben,
akkor adjunk juttatást a dolgozóinknak.
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra
bocsájtja 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:
10/2017. (II. 09.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a beterjesztett Hetes
Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetését, és az első fordulóban:
301.221 e Ft bevételi és
301.221. e Ft kiadási
főösszeggel, jóváhagyólag elfogadja.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: értelem szerint
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4.)

Előterjesztés az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
A december eleji ülésen tárgyaltuk a rendelet tervezetet. A tervezetet megküldtük a
háziorvosnak, fogorvosnak, védőnőnek és a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet részére is. A
Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményére kellett várni és emiatt nem tudtuk korábban
beterjeszteni. A rendelet tervezethez a háziorvos és a fogorvos kiegészítéssel élt, melyek a
rendelet tervezetbe rögzítésre kerültek. Ezek apróbb módosítások.
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 6 igen szavazattal egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet
Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről.

(II.

10.)

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5.)

Előterjesztés a közcélú ivóvízellátó-rendszer működtetésére vonatkozó bérletiüzemeltetési szerződés jóváhagyására
Előadó Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester:
Az a helyzet, hogy a közszolgáltatók most már az önkormányzatokkal akarják elvégeztetni az
összes adminisztratív feladatot. Állandóan táblázatokat kell kitölteni részükre, melyeket nekik
kellene megtenniük. Ezt szerettem volna elmondani, mert ez is óriási plusz terhet ró a
településekre. A napirenddel kapcsolatban megkaptuk a DRV szerződés tervezetét, mely az
előterjesztés részét képezi. Korábban is volt már velük szerződésünk, melyet újra kell kötni.
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni,
illetve hozzászólni.
Pavelka Béla alpolgármester
Nem hiszem, hogy van más lehetőségünk, ez egyben a kötelezettségünk is.
Török Tiborné polgármester
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra
bocsájtja 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:
11/2017. (II. 09.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az előterjesztés
mellékletét képező a DRV Zrt-vel a közcélú ivóvízellátó-rendszer működtetésére
vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés változatlan tartalommal jóváhagyja és
felhatalmazza a polgármestert a bérleti-üzemeltetési szerződés aláírására.
Felelős Török Tiborné polgármester
Határidő azonnal
6.)

Előterjesztés Hetes Község víziközmű-rendszerére vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Terv beruházási tervrészének elkészítésére
Előadó Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester:
A Gördülő Fejlesztési Tervről minden évben tárgyal a képviselő-testület. A DRV Zrt vállalja,
hogy elkészíti a Gördülő Fejlesztési Tervet és benyújtja Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz. Ahhoz, hogy ezt megtegye a képviselő-testületnek fel kell hatalmazni
a polgármestert az előterjesztés mellékletétét képező meghatalmazás aláírására. Kérem a
képviselőket, hogy a DRV Zrt-t bízzuk meg a Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésével.
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni,
illetve hozzászólni.
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra
bocsájtja 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:
12/2017. (II. 09.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hetes Község
víziközmű-rendszerére vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv beruházási
tervrészének elkészítésére vonatkozó élőterjesztést és úgy döntött, hogy az operatív
évre viziközműveket érintő beruházást nem tervez.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gördülő Fejlesztési
Terv beruházási tervrészének elkészítésével, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz való benyújtásával és a jóváhagyásra irányuló eljárásban
való teljes képviselettel a DRV Zrt-t hatalmazza meg.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: 2017. február 28.
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7.)

Előterjesztés a polgármester 2017. évre vonatkozó cafetéria-juttatásáról
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző

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.
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 2017. évre vonatkozó cafetéria-juttatására
vonatkozó döntéshozatalból ne zárjuk ki, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
Ellenvélemény?
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:
13/2017. (II. 9.) számú képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Török Tiborné polgármestert a
polgármester 2017.
évre vonatkozó
cafetéria-juttatására
vonatkozó
döntéshozatalból nem zárja ki.
Felelős: Pavelka Béla alpolgármester
Határidő: azonnal
Pavelka Béla alpolgármester
Megkérdezem jegyző urat, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést.
dr. Lukács Zoltán jegyző
Nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztésben a törvényi szabályok szerepelnek.
Pavelka Béla alpolgármester
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni,
illetve hozzászólni.
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett, szavazásra bocsátom a
polgármester 2017. évi cafetéria juttatására vonatkozó előterjesztés szerinti határozati
javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő.
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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14/2017. (II. 9.) számú képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Török Tiborné polgármester
2017. évi cafetéria juttatásának éves, közterheket is tartalmazó bruttó összegét
200.000,-Ft összegben határozza meg. A főállású polgármester cafetéria
juttatásának felhasználása tekintetében a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal
Közszolgálati Szabályzatának részét képező Cafetéria Szabályzatban
meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző
Határidő: azonnal
8.)

Előterjesztés a polgármester 2017. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására
Előadó dr. Lukács Zoltán jegyző

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.
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 2017. évi szabadsága ütemezésének
jóváhagyására vonatkozó döntéshozatalból ne zárjuk ki, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
Ellenvélemény?
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:
15/2017. (II. 9.) számú képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Török Tiborné polgármestert a
polgármester 2017. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására vonatkozó
döntéshozatalból nem zárja ki.
Felelős: Pavelka Béla alpolgármester
Határidő: azonnal
Pavelka Béla alpolgármester
Megkérdezem jegyző urat, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést.
dr. Lukács Zoltán jegyző
Nem kívánom kiegészíteni.
Pavelka Béla alpolgármester
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni,
illetve hozzászólni.
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Török Tiborné polgármester
Valamennyi szabadságomat ki fogom írni. Én nem akarom az önkormányzatot megkárosítani.
Szinte semelyik évben sem tudok elmenni szabadságra.
Pavelka Béla alpolgármester
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett, szavazásra bocsátom a
polgármester 2017. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására vonatkozó előterjesztés
szerinti határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő.
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
16/2017. (II. 9.) számú képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján Török Tiborné
polgármester 2017. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja:
január: 5 nap
február: 15 nap
március: 15 nap
április: 2 nap
május: 0 nap
június: 0 nap
július: 10 nap
augusztus: 10 nap
szeptember: 0 nap
október: 5 nap
november: 5 nap
december: 15 nap
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző
Határidő: értelem szerint
9.)

Előterjesztés a Somogyjádi Rendőrőrs eszközbeszerzéshez való hozzájárulás
biztosítására
Előadó Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester:
A Somogyjádi Rendőrőrs eszközbeszerzést tervez. A polgármester asszony megkeresett
minket is, hogy járuljunk hozzá. Lakosságszám arányosan Hetes esetében ez 26.174,-Ft-ot
jelentene. Ez nem olyan összeg, amit ne tudnánk kifizetni, ám megjegyezném, hogy a rendőrég
is hozzájárulhatna a saját munkatársainak munkavégzéséhez. Javaslom, hogy támogassuk a
rendőrség munkáját.
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni,
illetve hozzászólni.
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Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra
bocsájtja 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:
17/2017. (II. 09.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Somogyjádi
Rendőrőrs működéséhez, szakmai munkájuk fenntartásához szükséges
multifunkciós nyomtató és 3 db nagy hatótávolságú led keresőlámpa beszerzéséhez
26.174,-Ft összeggel hozzájárul, mely hozzájárulást Somogyjád Község
Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11743002-15397720 számú fizetési
számlájára utal.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: azonnal
10.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzat tulajdonában lévő használaton kívüli
leselejtezett számítógépekről
Előadó Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
Ketten kértek számítógépet az önkormányzatunktól használatra, a Kaposmérői Szociális
Alapszolgáltató Központ, valamint a Hetesi Vikár Béla Horgászegyesület. Az ASP pályázat
keretében új számítógépet szereztünk be. A hivatali dolgozók által használt számítógépeket
korábban Hetes Község Önkormányzata vásárolta. Ezek a gépek most használaton kívül
vannak és lehetőségünk lenne a gépek használatba adásávál támogatni a kérelmezőket.
Mindkét kérelmező esetében javaslom, hogy a gépeket adjuk használatba, ezek továbbra is az
önkormányzat tulajdonát képezik, azokról nem mondunk le. Így megoldódik az eszközök
tárolása és egyben jó célra is hasznosítjuk a gépeket.
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni,
illetve hozzászólni.
Török Tiborné polgármester
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a szavazásra bocsájtom a
Kaposmérői Szociális Alapszolgáltató Központ részére számítógép használatba adásáról szóló
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
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:
18/2017. (II. 09.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő használaton kívüli leselejtezett számítógépet térítésmentesen a házi
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segítségnyújtás és gyermekjóléti szolgálat feladatainak könnyebb ellátása
érdekében a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltató Központ részére használatba
ad.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a használati megállapodás
aláírására.
Felelős Török Tiborné polgármester
Határidő azonnal
Szavazásra bocsájtom a Hetesi Vikár Béla Horgászegyesület részére számítógép használatba
adásáról szóló előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
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:
19/2017. (II. 09.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő használaton kívüli leselejtezett számítógépet térítésmentesen Hetesi Vikár
Béla Horgászegyesület részére használatba ad.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a használati megállapodás
aláírására.
Felelős Török Tiborné polgármester
Határidő azonnal
11.) Egyebek
Előadó Török Tiborné polgármester
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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