JEGYZŐKÖNYV
Készült Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 20-án 16.00
órakor, a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban tartott soros nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Török Tiborné
Pavelka Béla
Király Lászlóné
Laczóné hardi Márta
Bakai Tamás

polgármester
alpolgármester
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 4 fő jelen van. Éhl Fülöp és
Kurjancsek Zoltán képviselő jelezték, hogy nem tudnak részt venni a testületi ülésen. Bakai
Tamás képviselő jelezte, hogy később érkezik. A 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: 4 fő.
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
27/2017. (IV. 20.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. április 20-án az alábbi
napirendeket tárgyalja.
1. Előterjesztés Hetes Község Önkormányzat képviselő-testületének a települési
hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló 7/2014. (VI. 27.)
önkormányzati rendelete módosítására
Előadó: Török Tiborné polgármester
2. Előterjesztés a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá
nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Török Tiborné polgármester
3. Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást
támogatására 2017. évre kiírt pályázat benyújtásáról
Előadó: Török Tiborné polgármester

szolgáló

fejlesztések

4. Előterjesztés a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt
pályázat benyújtására
Előadó: Török Tiborné polgármester
1

5. Előterjesztés a DRV_S_302 megnevezésű 21-09928-1-002-00-07 számú
hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerről
Előadó: Török Tiborné polgármester
6. Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának meghatározására (szóbeli)
Előadó: Török Tiborné polgármester
7. Egyebek
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint
1.)

Előterjesztés Hetes Község Önkormányzat képviselő-testületének a települési
hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló 7/2014. (VI. 27.) önkormányzati
rendelete módosítására
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
Nemrégen volt a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás ülése. Az önkormányzat feladata
annak összeírása, hogy ki igényel lomtalanítást. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatást a lakosság
részére eljuttattuk. A szelektív hulladékgyűjtő edények átadása óta pozitívan tapasztalom, hogy
nem lehet sok szemetet látni a településen, a lakosság használja a kék kukákat. Ez kedvező
változás a lakosság hozzáállásában. Véleményem szerint a lomtalanítást nehéz előre, így
meghatározni. A rendelet módosítását több tényező is indokolja. Átvezetésre kerülne a
szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó rész, illetve a hulladékudvarok használatának a
lehetősége. Ezek a legfontosabb változások.
Megkérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést
feltenni, illetve hozzászólni.
Laczóné Hardi Márta képviselő
A lomtalanítás új rendjét, nehézkesnek és körülményesnek tartom. Az eddigi rendszer
szerintem jól működött, nem lehet pontosan meghatározni előre azt, hogy ki és mikor akarja
igénybe venni a lomtalanítást.
Török Tiborné polgármester
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra bocsájtom 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:
4/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelet
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (IV. 21.)
önkormányzati rendelete a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről
szóló 7/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Török Tiborné polgármester
Bakai Tamás képviselő 16.08 perckor megérkezett, ezért kérem a döntéshozatalnál figyelembe
venni.

2.)

Előterjesztés a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti
nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó Török Tiborné polgármester

nappá

Török Tiborné polgármester
A törvény a képviselő-testület hatáskörébe utalta annak a lehetőségét, hogy a Közszolgálati
Tisztviselők Napját a köztisztviselők esetében munkaszüneti nappá nyilváníthassa. Úgy
gondolom, hogy élni kell ezzel a lehetőséggel, mert ezzel egyben elismeri a testület a hivatali
dolgozók munkáját. Béremelés az önkormányzati hivatali dolgozók esetében nem volt és
jelenleg nincs is napirenden. Nagyon nehéz megtartani a dolgozókat, és a képviselő-testület is
hallott már arról, hogy az adós kollégánk a Magyar Államkincstárnál folytatja, hiszen jóval
kedvezőbb ajánlatot kapott, amivel a kis hivatalok, így a miénk is nem tudja felvenni a versenyt.
Ez a helyzet már rövid távon is problémát jelenthet az önkormányzatoknál, hiszen nagyon sok
helyen nem találnak megfelelő szakembert, aki ilyen kevés pénzért elvállalná a feladatot.
Megkérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést
feltenni, illetve hozzászólni.
Bakai Tamás képviselő
Idén nem lesz jelentősége, hiszen szombatra esik július 1-je, míg 2018-ban vasárnapra.
Pavelka Béla polgármester
Jár-e ez többletkiadással.
Török Tiborné polgármester
A rendelet megalkotásával összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a helyi
önkormányzat saját bevétele biztosítja, ugyanakkor már most is adunk át a hivatalnak, az
átadott pénzösszeg nem fog emelkedni.
Laczóné Hardi Márta képviselő
Alkossuk meg a rendeletet, ez úgyis addig lesz érvényben, amíg a képviselő-testület kívánja.
Török Tiborné polgármester
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra bocsájtom az előterjesztést.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő.
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
5/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelet
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (IV. 21.)
önkormányzati rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá
nyilvánításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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3.)

Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
2017. évre kiírt pályázat benyújtásáról
Előadó Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester:
A beadott pályázatainkról még továbbra sem rendelkezünk semmilyen információval. Lassan
egy éve beadtuk a pályázatainkat és sajnálatos, hogy még nem tudunk ezekről. Ez alapvetően
befolyásolja a képviselő-testület munkáját is, hiszen, ha nyerünk, akkor nagyon gyorsan kell
intézkedni és már többször elhangzott az is, hogy nehéz lesz megfelelő kivitelezőt találni a
munkákra, mert jórészük már előre lekötötte a munkákat. A konkrét előterjesztéssel
kapcsolatban a tavalyi évhez képeset jelentős változás, hogy csak egyetlen célterületre lehet
beadni a pályázatot. A sportöltözőre is ráférne a felújítás, de véleményem szerint Hetesen az
utak állapota katasztrofális. A Sétáló utca és a Rákóczi utca elejét mindenképpen fel kellen
újítani, a Petőfi utcát a beágazó résznél, valamint az Ady Endre utca egy részét lenn szükséges
újraaszfaltozni. Több árajánlatot is kértem már. Nem valami jók a kilátások ezen pályázat
esetében sem, hiszen a tavalyi évben is minden önkormányzat pályázott és csak nagyon
kevesen nyertek. A rendelkezésre álló keretösszeg ennyi önkormányzat számára igen alacsony
és túl sok az igény. A sportlétesítmény felújításánál több támogatást lehetne nyerni és ezzel
együtt az önerő is növekedne, de én szívesebben támogatom az útfelújítást, hiszen a lakosság
részéről jogos az igény.
Megkérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést
feltenni, illetve hozzászólni.
Bakai Tamás képviselő
Én is az útfelújítást támogatom.
Laczóné Hardi Márta képviselő
A megfelelő árajánlatokat be kell kérni.
Török Tiborné polgármester
Az árajánlat a pályázat beadásához szükséges., ám ha nyerünk akkor úgyis meg kell
versenyeztetni. Minden pályázathoz szükséges önerőt biztosítani. Sajnálatos, hogy még mindig
nincsenek információink a többi pályázatunkkal kapcsolatban. A testület véleményét
természetesen tiszteletben tartom, de én az útra adnám be a pályázatot.
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett szavazásra bocsájtom az
előterjesztést.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
28/2017. (IV. 20.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) alpontja
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – belterületi utak,
járdák, hidak felújítása – támogatására Hetes Petőfi S. utca – 214 hrsz., Ady Endre
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utca – 271 hrsz., Sétáló utca – 298. hrsz., Rákóczi utca - 307. hrsz. utcák bevezető
szakaszainak felújítására pályázatot nyújt be.
A képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (4) bekezdés a) pontja alapján
nyilatkozik, hogy önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – belterületi
utak, járdák, hidak felújítása – támogatására kiírt pályázat megvalósításához
szükséges 2.647.059,-Ft saját forrást biztosítja az önkormányzat 2017. évi
költségvetése terhére.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: 2017. május 2.
4.)

Előterjesztés a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázat
benyújtására
Előadó Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
A DRV-nél is sok változás történt. Arról, hogy jogosultak vagyunk a lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázat benyújtására csak nemrég tájékoztatott minket
a DRV. A pályázati kiírás az előterjesztés részét képezi. Javaslom, hogy adjuk be a pályázatot.
Megkérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést
feltenni, illetve hozzászólni.
Pavelka Béla alpolgármester
Nem szorosan ehhez a napirendhez kapcsolódik, azonban úgy gondolom, hogy sokkal jobban
kellene lobbyzni a pályázatokkal kapcsolatban. Most hallottam, hogy Juta nyert a sportpark
pályázaton.
Török Tiborné polgármester
Juta másik választókerülethez tartozik. Elmondták, hogy nagyon rossz az a pályázati
konstrukció, amelynek keretében szinte mindenki pályázik és csak egy-két település részesül
támogatásban. Mi még értesítést sem kaptunk arról, hogy nyertünk-e vagy sem. A tájékoztatás
az kritikán aluli. Úgy érzem, hogy más választókerületekben jobban fel vannak karolva az
önkormányzatok.
Pavelka Béla alpolgármester
Nehéz elmagyarázni a választópolgároknak azt, hogy miért fejlődik jobban egy másik
település.
Bakai Tamás képviselő
A jutaiak egy jó járdát bontottak fel csak azért, hogy térkővel ismét lerakhassák.
Pavelka Béla alpolgármester
Az a lényeg, hogy csinálják, ezt mindenki látja, aki a városba megy. Nehéz ezt megmagyarázni,
hogy mi miért nem készítünk.
Török Tiborné polgármester
Ez engem nem érdekel, ez pusztán vádaskodás.
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Pavelka Béla alpolgármester
Ez nem vádaskodás, mindenki szeretné fejleszteni a saját települését, nekünk is össze kell
fognunk.
Török Tiborné polgármester
Jutában sokkal többen fizetnek iparűzési adót és az sem szabad elfelejteni, hogy nincsenek
intézményeik. Nekünk van bölcsődénk, óvodánk és itt van az idősek otthona. Több mint 30
ember dolgozik ezekben az intézményekben. Sajnos az állam azokat az önkormányzatokat
bünteti, akik intézményt tartanak fenn, mert a finanszírozás nem elegendő és hozzá kell tenni.
Ha nem lennének az intézmények, akkor mi is tudnánk utakat felújítani.
Bakai Tamás képviselő
Értékben Hetes sokkal többet kap, mint Juta, összességében kell nézni.
Pavelka Béla alpolgármester
Igaz, hogy vannak intézményeink, de a lakosságnak a legfontosabb az utak minősége, mert a
legtöbb ember ezt látja, ezzel találkozik.
Török Tiborné polgármester
Intézményfenntartással nem minden önkormányzatnak kell foglalkoznia. Ha ez nekünk se
lenne, akkor mi is sokkal jobban állnánk. Az iskolára is sokat kellet fordítani, amikor
önkormányzati fenntartásban volt.
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett szavazásra bocsájtom az
előterjesztést.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
29/2017. (IV. 20.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatási
igényt nyújt be Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény 3. melléklet I. 1. pont szerinti lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatására a meghirdetett pályázati kiírás alapján.
A Képviselő-testület az igénylés benyújtására és a pályázattal kapcsolatos
technikai teendők lebonyolítására Török Tiborné polgármestert meghatalmazza.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: 2017. április 27.
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5)

Előterjesztés a DRV_S_302 megnevezésű 21-09928-1-002-00-07 számú hivatali
azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerről
Előadó Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tájékoztatása alapján felül kell vizsgálni
a DRV_S_302 megnevezésű 21-09928-1-002-00-07 számú hivatali azonosítóval rendelkező
víziközmű- rendszerhez kapcsolódó képviseleti jogosultságot. Hetes és Csombárd, mint
ellátásért felelő önkormányzatok között, ilyen megállapodás korábban nem volt, ezért
elkészítettük a megállapodás tervezetet, melyet elfogadás után megküldünk a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére. A megállapodást a kiküldött előterjesztés
tartalmazza.
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: 5 fő
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
30/2017. (IV. 20.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DRV_S_302 megnevezésű 2109928-1-002-00-07 számú hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerről
szóló megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a polgármester a megállapodás
aláírására.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: értelem szerint
6)

Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának meghatározására
Előadó Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
A közmeghallgatás időpontját kellen meghatároznunk. Tarthatjuk akár júniusban is.
Megkérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést
feltenni, illetve hozzászólni.
Pavelka Béla alpolgármester
A tavalyi évben korábban tartottuk, szerintem ne húzzuk el. Javaslom, hogy május 8-án tartsuk
meg 18.00 órakor.
Laczóné Hardi Márta képviselő
Szerintem a 18.00 óra túl korai időpont a legjobb lenne 19.00 órakor tartani, mert akkor már
biztosan mindenki ráér és akit érdekel az eljön.
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Török Tiborné polgármester
Nekem megfelel az időpont. Ha mindenkinek megfelel, akkor tartsuk meg a közmeghallgatást
2017. május 8-án este hét órakor.
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett szavazásra bocsájtom az
előterjesztést.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
31/2017. (IV. 20.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 8-án 19.00 órakor
tart közmeghallgatást. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
közmeghallgatás időpontjáról a lakosságot tájékoztassa.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: 2017. május 8.
7)

Egyebek

7.1.) Lakóparki telkek értékesítése
Pavelka Béla alpolgármester
A lakóparki telkekkel kapcsolatban van-e valamilyen terv arra, hogy hatékonyabban kerüljön
sor az értékesítésre. Tervezünk-e árcsökkentést vagy jobb hirdetést.
Török Tiborné polgármester
Országos lapban kellen hirdetni.
Pavelka Béla alpolgármester
Még mindig sokallom az 1.500,-Ft+Áfa/m2-s árat. Szerintem jó lenne a településünket
bemutató filmmel összekötni a lakóparki telkek értékesítését. A filmben mutassuk be az is,
hogy milyen szolgáltatásokat tud a település biztosítani az itt lakóknak, gondolok itt a
bölcsődére, óvodára, iskolára, idősek otthonára.
Laczóné Hardi Márta képviselő
A Somogyi Hírlapban is jó len közzétenni.
Pavelka Béla alpolgármester
10 telek értékesítéséből befolyó összegből egy egész utcát le lehetne aszfaltozni. Szerintem
vagy kevés információval rendelkeznek a lehetséges vevők vagy a telkek túlzottan drágák,
azonban valamit tenni kell. nem akarom elherdálni a telkeket, de két és fél év alatt csupán egy
telket sikerült értékesíteni. Vagy a teljes intézményrendszert át kell gondolni, de az
mindenkinek nehéz döntés lenne.
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Laczóné Hardi Márta képviselő
A telkekből lehetne megvalósítani a fejlesztéseket. A települést bemutató filmet még a nyári
szünet előtt le kellene forgatni.
7.2.) Zsidó temető helyzete
Török Tiborné polgármester
A vagyonkataszteri adatok alapján a terület mintegy 1.800m2. A terület tele van fával, az
emlékművek teljesen megrongálódtak és olvashatatlanok a felíratok. Több megkeresést is
kaptam már azzal kapcsolatban, hogy ajándékozzuk el az egyháznak, de én ezt nem szeretném.
A területet ki kell takarítani. Sok fa van ott, amit mi is fel tudnánk használni. Erre is jött ajánlat,
hogy 2/3 – 1/3-ad arányban a kitermelést megoldaná Karsai József. Én mondtam, hogy a
testületet erről tájékoztatni fogom és majd esetlegesen döntünk. A temetőről készült képeket
elküldöm a zsidó gyülekezetnek is, akiktől a megkeresés érkezett.
Laczóné Hardi Márta képviselő
Az egyháztól kérjünk be további információt arra vonatkozóan, hogy mit terveznek a területtel
kapcsolatban.

7.3.) Ingyenes étkezés
Török Tiborné polgármester
A Katolikus Egyház szervezete a településünkön ingyenkonyhát működtet. Az iskola
konyháját jelképes összegért vették bérbe, amit felújítottak és cserébe biztosítanak 200 adag
ételt a hetesi és a csombárdi lakosok részére. Csombárdról eddig senki nem vette igénybe a
szolgáltatást, ám Hetesen sokan visszaélnek ezzel, mert olyanok is igényelik, akik egyáltalán
nem rászorultak, pusztán csak nem akarnak főzni. Az, hogy valaki 63 éves, az nem jelenti azt,
hogy idős korára hivatkozással biztosítson az egyház a részére ellátást. A visszaélések
elkerülése érdekében további egyeztetést fogunk folytatni az ingyenkonyha üzemeltetőjével.
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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