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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
Készült Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 7-én 16.00 
órakor, a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. 
 
Jelen vannak:  Török Tiborné polgármester 
 Pavelka Béla alpolgármester 
 Kurjancsek Zoltán képviselő 
 Király Lászlóné képviselő 
 Laczóné hardi Márta képviselő 
 Éhl Fülöp képviselő 
 Bakai Tamás képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Pelőcz Sándor pénzügyi ügyintéző 
 
Török Tiborné polgármester 
Üdvözlöm a képviselő-testület 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, 
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: 7 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

23/2017. (III. 07.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 7-én az alábbi 
napirendeket tárgyalja. 
 
1. Előterjesztés Hetes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

elfogadására 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

2. Előterjesztés Hetes Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének 
elfogadására 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

4. Előterjesztés az EFOP -1.5.3-16 kódszámú, Humán szolgáltatások fejlesztése 
térségi szemléletben elnevezésű projekthez történő csatlakozásról 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
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5. Egyebek 
 

Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 

 
 
1.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadására 

Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester 
A költségvetés főszámai kisebb mértékben változtak. A költségvetés első tárgyalását követően 
egyeztettünk az Ezüstjuhar Szociális Otthon vezetőjével is, hogy milyen módon tudnánk 
további megtakarítást elérni. A szakmai létszám tekintetében nem tudunk változtatni, mivel 
most is csak a kötelező létszám van. A legnagyobb problémát jelenleg a kötelező béremelés 
jelenti, melyhez plusz forrást eddig még nem kaptunk. Bízom ugyanakor abban, hogy ebben 
változás lesz, mert így megint csak azok az önkormányzatok kerülnek hátrányos helyzetbe, 
akik intézményeket tartanak fenn, hiszen mások az intézmények finanszírozása helyett a 
megmaradó bevételeiket a település fejlesztésére, útjainak karbantartására tudják fordítani. A 
beadott pályázatok remélem, hogy kedvező elbírálásban részesülnek és akkor neki tudunk állni 
az épületeink korszerűsítésének. Annak örülnék a legjobban, ha a Kultúrház felújítására beadott 
pályázatunk nyerne, igaz ugyan, hogy ehhez önerőt is kell biztosítani, de erre a településünknek 
nagy szüksége lenne. A TOP-os pályázataink közül, amennyiben nyerne az óvoda, ahhoz 
mindenképpen hozzá kell tennünk, mivel a beadott pályázati keret nem lesz elegendő a teljes 
épületre. Itt olyan formában kell gondolkodnunk, hogy nem egyszerre valósítjuk meg a 
beruházást, hanem mondjuk két év alatt és akkor saját forrásból finanszírozhatóvá válik a plusz 
költség. Ezen felül megújulhatna, az Ezüstjuhar Szociális Otthon is, hiszen itt 
energiakorszerűsítés valósulna meg csakúgy, mint a hivatal épületén. 
 
Megkérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Pavelka Béla alpolgármester 
A bölcsődei ellátással kapcsolatban történt-e már megkeresés azon önkormányzatok 
tekintetében, amely településekről a gyermekek a bölcsődébe járnak: 
 
Török Tiborné polgármester 
Beszéltem már több polgármesterrel is, ám konkrétumokat nem tudok még mondani. Nem 
zárkóznak el a tárgyalás elől, azt kérte Kaposmérő polgármestere is, hogy a gyermekekről a 
listát küldjük meg az önkormányzat részére. 
 
Laczóné Hardi Márta képviselő 
Mi okozza ezt a jelentős többletköltséget a nyugdíjasotthon tekintetében. Régebben ez még 
nullszaldós volt és sem a nyugdíjasotthonhoz sem a bölcsődéhez nem kellett kiegészítést tenni 
a saját költségvetésünkből. Megnéztétek, hogy milyen a létszám? A nyugdíjasotthonban 
fegyelemmel arra, hogy egészségügyi ellátást is biztosítanak, hiszen rendelkezünk 
szakápolókkal, meg lehetne vizsgálni annak a lehetőségét, hogy akik egészségügyi ellátást, 
ápolást igényelnek, azoknak a térítési díjon felül plusz díjat felszámítani. 
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Török Tiborné polgármester 
Ahogy mondtam, az intézményvezetőt a szabadságáról berendeltem és egyeztettünk a 
költségvetésről közvetlenül a korábbi testületi ülésünket követően. Az egyeztetésen részt vett 
a jelenlegi helyettese is. A létszám tekintetében nem tudunk csökkenteni, mert akkor a szakmai 
ellenőrzés során nem tennénk eleget a jogszabályi kötelezettségünknek. A dologi kiadásokat 
további mintegy 2 millió forinttal csökkentettük. Tavaly a dologi kiadások esetében is 
kevesebbet költöttek és fel kellet hívni a figyelmet arra, hogy elköltség a kapott normatíva 
összegét. Úgy gondolom, hogy esetleg a gyógyszerköltségeken lehetne még faragni, de ez is 
megoszlik az intézmény és a lakók között nagyjából fele-fele arányban. A Tüskevár Patikától 
egyszer kértünk volna vérnyomásmérőt támogatásként, ám arra sem voltak hajlandóak. Sok 
pénzt költ az önkormányzat náluk, ez elvárható lett volna. Kértem tőlük a nyitva tartás 
módosítását, ebben sem sikerül megállapodni. Nem gondolom, hogy ez akkora probléma lenne. 
Tájékoztatom továbbá a testületet, hogy az intézmény fenntartása kapcsán egyeztetünk az 
egyházzal is. 
 
Laczóné Hardi Márta képviselő 
Nem lenne rossz a fenntartást átadni, hiszen az épület továbbra is az önkormányzat tulajdona 
maradna és így juthatna pénz fejlesztésekre is. Más településeken folyamatos fejlesztések 
vannak. Oda kell menni, ahol pénz van, minden lehetőséget ki kell használni. A legjobb az 
lenne, ha átvennék az intézményt és tovább fejlesztenék. 
 
Török Tiborné polgármester 
Ezekről a kérdésekről a későbbiekben még tárgyalni fogunk és csak bízhatunk abban, hogy 
javulni fog a finanszírozásunk. 
 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra bocsájtom az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

3/2017. (III. 7.) önkormányzati rendelet 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (III. 7.) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének 

elfogadására 
 Előadó Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester 
A közbeszerzési tervet könnyen át lehetett olvasni, mivel jelenleg nem tartalmaz 
közbeszerzéseket. Az előterjesztésben is leírtuk, hogy amennyiben sikeresek lesznek a 
pályázataink, akkor módosítani fogjuk a közbeszerzési tervet, mert azon beruházások értéke el 
fogja érni a közbeszerzési értékhatárt. 
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Megkérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Laczóné Hardi Márta képviselő 
Nem ehhez a napirendhez kapcsolódik, azonban szeretném megkérdezni, hogy mi a helyzet a 
lakóparkban található telkekkel. 
 
Török Tiborné polgármester 
A tavalyi évben csupán egy telket sikerült értékesíteni. Az ingatlanközvetítő egy vevőt sem 
hozott az önkormányzatnak. Ezt is át kell gondolni. Jobban kell hirdetni, de nemigazán van 
kereslet a telkekre. Több telefonos megkeresést kaptam már azzal kapcsolatban, hogy az 
önkormányzatnak vannak-e saját lakásai, mert azokat viszont jobban keresik. 
 
Kurjancsek Zoltán képviselő 
Én sem láttam, hogy a Stonehenge nagyon hirdetné az ingatlanokat. Talán jobb lett volna akkor 
az OTP Ingatlannal szerződést kötni. 
 
Török Tiborné polgármester 
A szerződés hamarosan lejár és megbízhatunk más ingatlanközvetítőt is az értékesítéssel. 
 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett szavazásra bocsájtom 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: 
 

24/2017. (III. 07.) sz. képviselő-testületi határozat 
1. Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (1) bekezdése alapján, a határozat mellékletét 
képező tartalommal elfogadja Hetes Község Önkormányzatának 2017. évi 
közbeszerzési tervét. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
közbeszerzési terv jogszabályban meghatározottak szerinti közzétételéről. 

 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről 
Előadó Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester: 
Az átruházott hatáskörben hozott döntéseket az előterjesztés tartalmazza. Örülök, hogy 
anyasági támogatást tudtunk adni és külön öröm, hogy hivatali dolgozó kapta. 
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Megkérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Török Tiborné polgármester 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett szavazásra bocsájtom 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: 
 

25/2017. (III. 7.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
2017. január 1. és február 28. közötti üléseken hozott, lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót tudomásul vette.  
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) Előterjesztés az EFOP -1.5.3-16 kódszámú, Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 

szemléletben elnevezésű projekthez történő csatlakozásról 
Előadó Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester: 
A pályázat kapcsán lehetőség nyílna a szociálisszférában dolgozók képzését megoldani, amely 
így nekünk nem kerülne kiadásba. A polgármesterekkel már előzetes egyeztetés történt a 
vállalkozói központban találkoztunk, ahová Kéhlerné Baracsi Piroska intézményvezetővel 
mentünk el. Önerő nem kell a pályázathoz, mert 100%-ban finanszírozott. Több ötletet is 
elmondtam, amelyek a projektbe beépítésre kerülhetnek. a Konzorciumvezető Kaposmérő 
lenne. Amennyiben támogatja a testület, akkor a konzorciumi megállapodást aláírnám. Úgy 
gondolom, hogy nincs vesztenivalónk, minden lehetőséget ki kell használni és ezzel fejlődni 
tud a településünk. A pályázati felhívás a Széchenyi 2020 pályázati oldalon megtalálható, 
amely részletesen tartalmazza a támogatható tevékenység körét. 
 
Megkérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett szavazásra bocsájtom 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: 
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26/2017. (III. 07.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az EFOP -
1.5.3-16 számú, Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben elnevezésű 
projektben, mint konzorcium partner részt kíván venni.  
A projekt önerőt nem igényel. A támogatás maximális mértéke az összes 
elszámolható költség 100%-a. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás aláírására és a kapcsolódó intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) Egyebek 
 
5.1.) Előterjesztés az EFOP -1.5.3-16 kódszámú, Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 

szemléletben elnevezésű projekthez történő csatlakozásról 
Előadó Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a KVG Zrt ellen indított pert II. fokon is megnyerte 
Kaposmérő, így ebből talán nekünk és Csombárdnak is haszna lesz. Nem tudom, hogy ezzel 
vége-e a történetnek, de bizakodásra adhat okot. Amennyiben KVG Zrt kifizeti az elmaradt 
koncessziós díjat a szemétszállításáért akkor abból mi is plusz bevételhez juthatunk a 
hulladéklerakóban való részesedésünk alapján. 
 
További napirendi pont nincs. Török Tiborné polgármester megköszöni a megjelenést és az 
ülést bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 
 Török Tiborné dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


