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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
Készült Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 8-án 19.00 órakor, 
a Hetesi Faluházban (7432 Hetes, Vikár Béla u. 74) tartott közmeghallgatásán. 
 
Jelen vannak:  Török Tiborné polgármester 
 Pavelka Béla alpolgármester 
 Éhl Fülöp képviselő 
 Kurjancsek Zoltán képviselő 
 Király Lászlóné képviselő 
 Laczóné hardi Márta képviselő 
 Bakai Tamás 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 7 fő jelen van. A testület ülése 
határozatképes, az ülést megnyitom. Külön köszöntöm a lakosság részéről megjelenteket, az 
intézmények vezetőit és a hivatal dolgozóit. 
 
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: 
 

32/2017. (V. 8.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. május 8-án az alábbi 
napirendeket tárgyalja. 
 
1. Polgármesteri beszámoló a 2016. év eseményeiről és a 2017. évi tervek 

ismertetése 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

2. Egyebek 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
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1.) Polgármesteri beszámoló a 2016. év eseményeiről és a 2017. évi tervek ismertetése 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester 
A képviselő-testületnek évente egy alkalommal közmeghallgatást kell tartani, melynek célja, 
hogy ismertessük az önkormányzat munkáját, illetve a lakosság is elmondhatja az év közben 
felmerült problémákat, amelyeket még nem juttattak el az önkormányzat részére. 
 
Az elmúlt évben is nagyon sok figyelemre méltó dolog történt a településünkön. A Hetesi 
Közös Önkormányzati Hivatal Hetes, Csombárd, Bodrog és Várda önkormányzatainak az 
ügyeit intézi. 
 
A hivatal személyi összetétele jelentősen átalakult, illetve átalakulóban van. Jónásné Kiss Anett 
Fanni szülési szabadságon van, Turcsek Éva pénzügyi ügyintéző a tavalyi év végén nyugdíjba 
vonult. Az adóügyi területen is jelentős változás történik, hiszen Horváth László Jánosné 
bejelentette, hogy 2017. augusztusától nyugdíjba vonul, míg Dormánné Salamon Csilla 2017 
júniusától a Magyar Államkincstárhoz megy dolgozni és kérte a jogviszonyának 
megszüntetését a jegyző úrtól. 
 
A tavalyi évben a legjelentősebb beruházásunk a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 
épületének a felújítása volt, melyre 30 millió forint támogatást nyertünk és még további 2 millió 
forint önrészt biztosított az önkormányzat a projekthez. A közbeszerzésen nyertes 
kivitelezőnek 2016. május 9-én adtuk át az épületet és 2016. július 22-én mintegy másfél 
hónappal a szerződésben vállalt határidő előtt már visszaköltözhettünk.  
 
A beruházás keretében a számítástechnikai hálózat is felújításra került, illetve egy másik 
pályázaton további 6 millió forintot nyert az önkormányzat, melyből 3,3 millió forintot lehetett 
eszközbeszerzésre fordítani. 
 
A közmunka programban résztvevőkkel sikerült elkészíteni a Rákóczi utcában a 
térkőburkolatos járdát, illetve szintén térkővel borítottuk az orvosi rendelő parkolóját.  
 
A háziorvos részére biztosított szolgálati lakás, a Vikár-Ház és az önkormányzatnál lévő 
utcafronti kerítést megújítottuk és jelenleg is folyamatban van az önkormányzat belső 
területének a körbekerítése. Erre azért van szükség, mert rengeteg az évek folyamán beszerzett 
gépet tárolunk és gondoskodnunk kell azok biztonságos megőrzéséről.  
 
A fűnyírási feladatok hatékonyabb elvégzése érdekében nemrég új fűnyírótraktort szereztünk 
be, mert a régiek már jelentősen elhasználódtak és állandó karbantartás igényelnek. 
 
A 2016-os év végén a szociális keret terhére a 65 év felettieket anyagi támogatásban 
részesítettük, a felsőoktatásban részt vevők számára az önkormányzat minden évben 
csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázati rendszerhez és idén is támogatta a 
jelentkezőket. Anyasági támogatást biztosít az önkormányzat a rendeletében és örömteli, hogy 
ilyen támogatást is adhattunk. 
 
Az anyagi helyzetünket alapvetően befolyásolja, hogy a majori út felújítására felvett 15 millió 
forint hitelt 2024-ig kell törleszteni az önkormányzatnak, mely évi 1,6 millió forint kiadást 
jelent. 
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A Nyugdíjas Egyesület is részt vesz a település szépítésében, nemrégiben virágokat ültettek el 
a település közterein, illetve a Vikár Háznál, és az önkormányzat is rendelt növényeket. 
 
A benyújtott pályázatainkról sajnos még nem tudok előrelépésről beszámolni. A kultúrház 
felújítására 2016 május 2-án adtuk be a pályázatunkat, mellyel kapcsolatban egyéb 
tájékoztatást nem kaptunk. A kultúrház felújítása a benyújtott pályázat alapján 58,8 millió 
lenne, melyből a támogatás 50 millió forint és 8,8 millió forint önrészt kellene biztosítani. 
Szintén tavaly nyáron adtuk a pályázatunkat új óvoda építésére, illetve a 100%-ban 
önkormányzati tulajdonban lévő épületek energetikai korszerűsítésére. Az energetikai 
korszerűsítési pályázat keretében az Ezüstjuhar Nyugdíjasház épülete lenne hatékony 
hőszigetelő rendszerrel ellátva, illetve a hivatal épületének a födémszigetelését oldanánk meg. 
Az óvoda esetében 70 millió forint támogatásra számíthatunk, míg az energetikai korszerűsítés 
Csombárd és Várda településekkel együtt közel 100 millió forint támogatásban bízhat. 
Remélem, hogy nemsokára kedvező döntések születnek és megkezdhetjük a beruházásokat. A 
legjobban a kultúrház felújítását szeretném megvalósítani, hiszen nincs olyan közösségi tér 
Hetesen, ahol kulturált körülmények között sokan megjelenhetnek. Jó példa erre a nemrég 
rendezett szavalóverseny, melyet szintén itt a faluházban rendeztünk és olyan sokan eljöttek, 
hogy szinte nem lehetett elférni. 
 
Minden évben benyújtjuk a pályázatunkat útfelújításra. A tavalyi évben az útfelújítás mellet a 
sportöltöző felújítására is benyújtottuk a kérelmünket, ám sajnos nem nyertünk. Az idén 
változás történt az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati kiírásában, 
mert csak egy célterületre lehetett beadni a pályázatot és a képviselő-testület az útfelújítás 
mellett döntött. Sikeres pályázat esetén a legrosszabb állapotban lévő útszakaszok felújítására 
kerülne sor, azaz a Rákóczi, a Sétáló, a Petőfi és az Ady Endre utcák bejárati szakaszai, hiszen 
az elnyerhető maximális támogatás 15 millió forint, melyből egy teljes utca helyreállítását nem 
tudjuk megoldani. Ehhez is kell önerőt biztosítani, mintegy 2,6 millió forint értékben. Az 
útfelújításra a későbbiekben még visszatérek. 
 
Kaposmérő konzorciumvezetővel csatlakoztunk EFOP pályázathoz, melynek sikere esetén 25 
millió forint támogatást kaphatnánk. Ebből lehetőség nyílna a nyugdíjasház és a védőnő 
kötelező továbbképzéseinek finanszírozására és az iskola mögötti szolgálati lakás 
tetőcseréjének megoldására és ifjúsági színtér kialakítására. 
 
Az intézményeink gazdálkodása rendkívül szigorú. A szociális és az oktatási ágazatban is volt 
béremelés illetve 2017 január 1-től megnövekedett a garantált bérminimum, amelyhez plusz 
forrást eddig nem kapott az önkormányzat. Ezek a béremelések nehéz helyzetbe hozták az 
önkormányzatot és emiatt a cafetéria juttatást is megvontuk az intézményi dolgozóktól. 
Remélem, hogy az ígéretek alapján a Kormány kiegészíti a normatívát, hogy legalább egy 
kevés plusz forrás jusson az intézményeknek. A legnagyobb kiadás mindenhol a bér jellegű 
kiadás.  
 
Más települések, akik nem tartanak fenn intézményeket könnyebben tudnak fejlődni, mert nem 
kell hozzájárulni az önkormányzatnak a saját bevételeiből ezek működéséhez és minden 
pénzüket a település fejlesztésére tudják fordítani. Az iparűzési adóból is kevesebb bevételünk 
van, hiszen nagy vállalkozások Hetesen nincsenek. 
 
Az önkormányzat 42 embernek ad munkát. Be is lehet zárni az intézményeket és akkor lesz 
pénz mindenhol a járdák és közterek térkőburkolattal való lefedésére és nekünk is lesz pénzünk 
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parkosításra és fák ültetésére. Kevés olyan 1100 fős település dicsekedhet azzal, hogy óvodát, 
bölcsődét és idősek otthonát tart fenn.  
 
Mindezekkel együtt teljesen jogos a lakosság részéről a felvetés az utak és a járdák állapotával 
kapcsolatban, de mérlegelni kell mindenkinek, hogy mi a fontosabb. Én már amikor 
polgármester lettem, megörököltem az intézményrendszert és fontosnak tartom, hogy ilyen sok 
embernek tudunk helyben munkát adni. 
 
Az öregek otthonában új főnővér van, akivel elégedettek a lakók és közreműködik az 
intézmény kiadásainak faragásában.  
 
A védőnői szolgálattal kapcsolatban is pozitív visszajelzéseket kaptunk, és örömteli, hogy az 
utóbbi időben megszaporodott a szülések száma. 
 
A lakóparkban ebben a ciklusban sajnos csat egy telket sikerült értékesíteni. A képviselő-
testület elhatározta, hogy készíttet egy rövid bemutató filmet a településről, melynek 
célkeresztjében a lakóparki telkek lesznek és egyben bemutatjuk azt is, hogy milyen 
szolgáltatásokat biztosít a település a lakosság számára. Mi azért elmondhatjuk, hogy itt van 
háziorvos, fogorvos, védőnő, gyógyszertár, bölcsőde, óvoda, iskola, idősek otthona ezért úgy 
gondolom, hogy nem kell szégyenkeznünk. 
 
A gyermekétkeztetésben 5 fő dolgozik, az egyházzal 3 éves szerződést kötöttünk a konyha 
üzemeltetésére. A teljes konyha felújításra került, az óvodásoknak és a az idei iskolaévtől az 
iskolásoknak is ők főznek, a visszajelzések alapján elégedettek a gyerekek és az étkezést 
igénybe vevő tanárok is. Ezen felül vállalták, hogy 200 hetesi és csombárdi rászoruló részére 
ingyenesen biztosítanak meleg étkezést. Ez hangsúlyozom, hogy jóléti szolgáltatás a részükről 
elsősorban a beteg, egyedülálló és egyéb okok miatt rászorultak kaphatnak ételt. Nem rászorult 
az akinek a családjában az összjövedelem eléri a 300 ezer forintot, csak egyszerűbb és 
könnyebb igénybe venni olyan szolgáltatást, amelyekre nem jogosultak. Mindezen 
visszaélések kiküszöbölésére minden igénybevevőtől jövedelemigazolást fogunk kérni. 
 
A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban nem érkeztek panaszok az önkormányzathoz, 
szerintem nagyon jól sikerült és hozza az előzetesen számolt megtakarítást is. 
 
A közbiztonsággal Hetesen nem voltak jelentősebb problémák, a Somogyjádi Rendőrőrs és a 
helyi körzeti megbízott azonnal reagál, cserébe az önkormányzat is támogatja a rendőrőrs 
működését. Mindezek ellenére a buszmegállókat és a kültéri játékokat folyamatosan 
megrongálják, mindenhol nem lehet rendőr. 
 
A jelenlegi rendszerhez még 8 kamerát lehetne csatlakoztatni, ezt meg kell fontolni, hiszen 
ezzel megállítható lenne a rongálás. 
 
Felhívom a figyelmet, hogy a hulladékgyűjtő sziget kizárólag üveg hulladék gyűjtését 
szolgálja, ennek ellenére az emberek mindenféle szemetet beledobálna pedig mindenkinek 
rendelkezésére áll a szelektív hulladékgyűjtéshez a kuka. 
 
A Coop vezetőivel is tárgyaltam, mert mindkét boltjuk délután 2 órakor bezár és az árak is 
nagyon drágák. Nem szabadna, hogy ilyen hátrány érjen minket azért, mert vidéken lakunk. 
Már a szomszédos településen is nagyobb a választék ugyanabban a Coop boltban és az árak 
is olcsóbbak. 
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Az Ezüstjuhar nyugdíjasház dolgozói részére folyamatban van a parkoló kialakítása az utca 
felöli oldalon és a tolókapu is áthelyezésre kerül a mentőbejáróhoz. 
 
Az ivóvízzel kapcsolatban sok panasz érkezett a lakosság részéről, melyet jeleztünk a DRV 
felé. A DRV arról tájékoztatott, hogy az ivóvízhálózat nagyon elöregedett, gyakoriak a 
csőtörések és nem győzik cserélni a meghibásodott vagy törött vezetékeket. 
 
A közfoglalkoztatás keretében 16 főre kaptunk támogatást, ám már csak 15-en vannak, mert 1 
főt rendkívüli felmondással el kellet küldeni, mert olyan ittas állapotban jelent meg, hogy 
nemcsak magára, hanem másokra is veszélyt jelentett a magatartása. A közmunkásokat sok 
kritika éri és éppen azoktól, akik egyáltalán nem is dolgoznak. Csak javaslom mindenkinek, 
hogy aki azt gondolja milyen egyszerű fűvet nyírni a damilos fűnyíróval, akár csak egy órán át 
kezelje a gépet. Az nem igaz, hogy a közmunkások nem csinálnak semmit. A 
közmunkaprogram az önkormányzatnak és a településnek is hasznos, mert egyfajta állami 
támogatás, az önkormányzatnak nem kerül pénzbe. 
 
Én ennyit szerettem volna lemondani. Kérdezem a jelenlévőket, hogy van-e kérdésük vagy 
javaslatuk az elhangzottakkal kapcsolatban. 
 
Magyarné Keresztes Krisztina 
Polgármester asszony említette, hogy az utakkal kapcsolatban még további tájékoztatást ad. 
 
Török Tiborné polgármester 
Az útfelújításra beadtuk a pályázatot. A majori útra 2014-ben 19 millió forintot költöttünk. El 
lehet képzelni, hogy a jelenleg folyamatban lévő pályázat sikeressége esetén 15 millió forint 
támogatás és 2,6 millió forint azaz 17,6 millió forintból mennyi utat lehet felújítani. A legtöbb 
problémát az utakban a mezőgazdasági vontatók és a terménnyel megrakott pótkocsik, illetve 
a kamionok okozzák, nem pedig a személygépjárművek. Hetes településen 49 őstermelő van, 
akik összesen 2 millió forintnyi adót fizetnek. Az önkormányzatot és engem is folyamatosan 
megszólnak, ugyanakkor, ha kiszámoljuk 9 évbe telne a jelenlegi adóbefizetések alapján 
egyetlen utca aszfaltozásához szükséges összeg befizetése. A gazdák behajtanak oda is a nehéz 
járművekkel, ahol egyébként súlykorlátozás van. Higgyék el engem is nagyon bosszant a 
jelenlegi helyzet, mert szinte minden utunk katasztrofális állapotban van. Az önkormányzatnak 
most az elbírálás alatt lévő pályázatokra kell koncentrálni és itt van még az 
intézményrendszerünk is. Ha nem nyerünk egyetlen pályázaton sem, akkor az önerőre félretett 
pénzből a legrosszabb állapotban lévő utakat fel fogjuk újítani. 
 
Kozma József 
Én azt szeretném kérdezni, hogy van-e lehetőség kerékpárútra pályázni, mivel nagyon jó lenne 
egy a Desedától induló Magyaregres, Várda, Hetes településeket érintő kerékpárút és egészen 
elmehetne Kadarkútig. 
 
Török Tiborné polgármester 
Én nem láttam olyan pályázati kiírást, amelyre jogosultak lettünk volna beadni pályázatok és 
megfelelne a projekt a pályázati előírásoknak. A LEADER programban talán lesz lehetőség 
erre, de még nincsenek információim. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
A kerékpárútra csak abban ez esetben lehetne pályázni, ha az csatlakozna az országos 
kerékpárút hálózathoz. Várda is szeretett volna a két falurész között járdára pályázni, ám ezen 
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megkötés miatt nem volt jogosult. A nemrég született döntések alapján a Marcalit Balatonnal 
összekötő kerékpárút lesz folytatva Mesztegnyő irányába. 
 
Fujsz Dezsőné 
Bakai képviselő úrtól kérdezem, hogy a dohánybolt mikor fog végre újból működni. 
 
Bakai Tamás képviselő 
Egy hónapon belül megoldódik a probléma. 
 
Fujsz Dezsőné 
Korábban is ezt mondta és mégsem oldódott meg, a dohánytermékeket Kaposmérőből, Jutából 
és Kaposvárról kell beszereznünk. 
 
Bakai Tamás képviselő 
Egy hónap türelmet kérek és rendeződik a helyzet. 
 
Pappné Komondi Aranka 
Jellemzően gyalogosan közlekedek és több helyen a járda melletti fák nincsenek megnyírva, 
az ágak belógnak a járdára és esernyővel lehetetlen közlekedni. Ezen kívül a Vikár Béla 
utcában a 88-as számú ház rendkívül elhanyagolt állapotban van, ezzel az önkormányzatnak is 
foglalkoznia kell. 
 
Hegedűs Nándor 
A tűzcsap csatlakozási pontok az előírt időben szerintem nem kerültek bevizsgálásra. 
 
Török Tiborné polgármester 
A tűzcsapokkal kapcsolatban megkeressük a Katasztrófavédelmet és a fák metszésével 
kapcsolatban intézkedünk. 
 
Oláh Imre 
A József Attila u 12. sz alatti ház és az udvara teljesen elhanyagolt, nagy a gaz és már a rókák 
is bejárnak a területre. 
 
Török Tiborné polgármester 
Sajnos sok az elhanyagolt állapotban lévő ingatlan a településünkön. Ám csak úgy nem 
mehetünk be és vághatjuk le a gazt, ön se örülne, ha valaki az önkormányzat részéről 
megjelenne az ingatlanán. 
 
Oláh Imre 
Említette polgármester asszony a térfigyelő kamerákat és azt, hogy többre lenne szükség. Az a 
kérdésem, hogy milyen elv alapján került a rendszer kiépítésre, mert szerintem a településre 
bejövő és kimenő forgalmat kellene figyelni. 
 
Török Tiborné polgármester 
Korábban is említettem, hogy több kamerára lenne szükség, Belügyminisztériumi pályázatból 
került kiépítésre a szakmai szempontok figyelembevételével. 
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Oláh Imre 
Úgy látom, hogy az önkormányzat sok intézményt fenntart, de a település lakosságára már nem 
figyel oda. A lakók tartják fenn az intézményeke és cserébe semmit sem kapnak. Az utak és a 
járdák rossz állapotban vannak. 
 
Török Tiborné polgármester 
A tavalyi évben felújította az önkormányzat a Rákóczi utcában, míg két évvel ezelőtt pedig a 
Petőfi utcában lévő járdát. Ismételten elmondom, hogy polgármesterként az 
intézményrendszert megörököltem és büszke vagyok arra, hogy a településünkön bölcsőde, 
óvoda és idősek otthona is működik. Sokan igénybe veszik az önkormányzat által biztosított 
szolgáltatásokat és örülnek, hogy nem kell máshová vinni a gyerekeket. Amíg az iskola is az 
önkormányzat fenntartásában működött, ahhoz is 20 millió forint felett kellett az 
önkormányzatnak a saját forrásból hozzátenni. Sajnos, mint mondtam a feladatalapú 
finanszírozás nem elegendő és a béremelésekre sem kaptunk még kompenzációt. 
 
Oláh Imre 
Én az intézményekbe évente egyszer járok, míg a járdát naponta több alkalommal is használom, 
mivel reggel elmegyek este pedig hazajövök. Nekem úgy tűnik, hogy a lakosság van az 
önkormányzatért, nem pedig az önkormányzat a lakosságért. 
 
Török Tiborné polgármester 
Ezt nem tudom elfogadni. Ez alapján akkor csukjunk be valamennyi intézményt és rakjunk 
térkövet mindenhova és ültessünk fákat. 
 
Oláh Imre 
Én nem azt mondtam, hogy térkővel rakják le a járdát, hanem azt, hogy legyen megcsinálva. 
 
Deseő Attila 
Az árokmetszésből származó föld a temetőhöz lett hordva és a dombon nagy a gaz. Ezt kérem, 
hogy kaszálják le. 
 
Török Tiborné polgármester 
A földből már hordtunk el. Legközelebb, ha munkagépekkel kell dolgoztatni, akkor az ott lévő 
földet el fogjuk teríteni. 
 
2) Egyebek 
 
 
További napirendi pont nincs. Török Tiborné polgármester megköszöni a megjelenést és az 
ülést bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 
 Török Tiborné dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


