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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
Készült Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 29-én 16.00 
órakor, a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. 
 
Jelen vannak:  Török Tiborné polgármester 
 Pavelka Béla alpolgármester 
 Laczóné Hardi Márta képviselő 
 Éhl Fülöp képviselő 
 Király Lászlóné képviselő 
 Kurjancsek Zoltán képviselő 
 Bakai Tamás képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Pelőcz Sándor pénzügyi ügyintéző 
 Laczó Edit családgondozó 
 
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.  
 
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: 
 

33/2017. (V. 29.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. május 29-én az alábbi 
napirendeket tárgyalja. 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és 

eredménykimutatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

2. Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

3. Beszámoló a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat 2016. évi munkájáról 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

4. Előterjesztés helyi önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
feladatainak átfogó értékeléséről 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
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5. Előterjesztés a települési önkormányzatok 2016. évi rendkívüli önkormányzati 
támogatásra kiírt pályázat benyújtásáról 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

6. Előterjesztés a gördülő fejlesztés tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a 
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt meghatalmazására 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

7. Egyebek 
 

Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 

 
 
1.) Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról 

szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester 
A zárszámadással kapcsolatos előterjesztést elkészítette a hivatal, külön köszönöm Pelőcz 
Sándornak a közreműködést. A rendelet tervezetben a tényadatok szerepelnek, ezen már 
változtatni nem lehet. 
 
Megkérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Mivel 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: 
 

6/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (V. 30.) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és 
eredménykimutatásról 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2.) Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről 
 Előadó Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester 
A zárszámadással együtt a képviselő-testület megtárgyalja a belső ellenőrzési tevékenységről 
készült összefoglalót is. Azt vizsgálták, hogy az önkormányzat által foglalkoztatott valamennyi 
dolgozó személyi anyag nyilvántartásban szerepel-e minden szükséges dokumentum, illetve, 
hogy a korábbi jelentésben szereplő intézkedések megtörténtek-e. A jegyző úr még az 
ellenőrzést megelőzően áttekintette a személyi anyagokat, melynek során megállapította, hogy 
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Kiss Istvánnét még jutában nem megfelelően sorolták be és így is lett átvéve később a Hetesi 
Közös Önkormányzati Hivatalhoz. Ez jelentős plusz költséggel járt a tavalyi évben. Az 
ellenőrzés eredménye megfelelő volt. 
 
Megkérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Mivel 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: 
 

34/2017. (V. 29.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Kaposvár 
Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás által végzett belső ellenőrzés 
2016. évi éves összefoglaló jelentéséről szóló beszámolót és a melléklet szerint 
elfogadja. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) Beszámoló a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat 2016. évi munkájáról 

Előadó Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester 
Köszöntöm Laczó Edit családgondozót, aki elfogadta a meghívásunkat. Kérdezem kívánod-e 
kiegészíteni az írásbeli anyagodat. 
 
Laczó Edit családgondozó 
Minden beszámolómban igyekszem pontos fogalmakat használni. A családoknál vannak 
együttműködésre kötelezettek és önkéntesen együttműködők. Hetesre jellemző, hogy az évek 
folyamán egyre kevésbé lehet észrevenni, hogy a családoknál a legfőbb érték a gyermek. A 
munkámat nehézzé teszi, hogy igen elhanyagoló nevelést látok Hetesen és ez sajnos meg is 
látszik a gyerekek viselkedésén. A családoknak nincs már megtartó ereje. 
 
Török Tiborné polgármester 
Köszönöm a kiegészítést. Megkérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel 
kapcsolatban kérdést feltenni, illetve hozzászólni, ám először azt kérdezem, ha az 
intézményeinkben van olyan gyermek, akinek a viselkedése nem megfelelő, azt kell e jeleznie 
az intézményvezetőnek feléd? 
 
Laczó Edit családgondozó 
Természetesen igen. 10-15 éve sokkal kevesebb eset fordult elő a településen, most a családok 
tisztelet a kivételnek nem töltik be a szerepüket. 
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Bakai Tamás képviselő 
A problémás eseteket lehet esetleg valamely korosztályhoz kötni? 
 
Laczó Edit családgondozó 
A kamaszkorban kezdődnek a problémák. A gyerekek rájönnek, hogy kijátszhatók a szülők, ez 
az a korosztály, ahol fokozottan jelentkeznek a problémák. A tankötelezettség leszállítása sem 
javított a helyzeten. 
 
Bakai Tamás képviselő 
Melyek a jellemző esetek Hetesen? 
 
Laczó Edit családgondozó 
Sok esetben vannak szabálysértési ügyek. Ha nincs szülői felügyelet, akkor a gyerekek azt 
gondolják, mindent megtehetnek. Minden a nevelésre vezethető vissza. 
 
Török Tiborné polgármester 
A problémás gyerekek jó része nem is a hetesi iskolába jár, így őket nem lehet annyira nyomon 
követni. 
 
Bakai Tamás képviselő 
Milyen megoldás van a problémák kezelésére. 
 
Laczó Edit családgondozó 
A gyerekeket ki lehetne emelni a családból, ám ez az egyik legdrasztikusabb intézkedés és 
szerencsére nem nagyon kell alkalmazni. Nem az a cél, hogy a gyerekeket kiszakítsák a 
családból és más nevelje őket. A gondolkodásmódot kellene alapvetően megváltoztatni. 
 
Bakai Tamás képviselő 
A szülőkkel mit lehet kezdeni? 
 
Török Tiborné polgármester 
A mostani generáció jó része sajnos nem foglalkozik a gyerekekkel és a szülők szinte 
semmilyen elvárást nem támasztanak a gyerekekkel szemben. 
 
Kurjancsek Zoltán képviselő 
Sajnos nem kedvező irányba változik a helyzet ezen a téren. 
 
Laczóné Hardi Márta képviselő 
20 éve ilyen tisztségre nem is volt szükség. A fejekben kellene először rendet rakni. 
 
Bakai Tamás képviselő 
Most már azok válnak szülővé, akiket nem is igen neveltek, akkor ők, hogy fogják a saját 
gyerekeiket nevelni. 
 
Török Tiborné polgármester 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett szavazásra bocsájtom az 
előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
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Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 7 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

35/2017. (V. 29.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kaposmérői 
Szociális Alapszolgáltatási Központ által készített a családsegítő- és 
gyermekjóléti szolgálat 2016. évi munkájáról szóló beszámolót és az előterjesztés 
melléklete szerinti változatlan tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
4.) Előterjesztés helyi önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 

átfogó értékeléséről 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 

 
Török Tiborné polgármester 
Az előterjesztés Sótonyi Györgyné szociális ügyintézővel állította össze a jegyző úr. 
Kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztésben leírtakat. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
Az előterjesztés a jogszabályi előírásoknak megfelelően készült és kitértünk benne minden 
szükséges elemre. 
 
Török Tiborné polgármester 
Megkérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Mivel 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: 
 

36/2017. (V. 29.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a helyi 
önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak átfogó értékeléséről 
készült előterjesztést és azt változatlan tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző 
Határidő: folyamatos 
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5) Előterjesztés a települési önkormányzatok 2016. évi rendkívüli önkormányzati 
támogatásra kiírt pályázat benyújtásáról 
Előadó Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester 
Az idén is lehetőség van pályázni az önkormányzatok rendkívüli támogatására. A Magyar 
Államkincstár ellenőrizte az óvoda és a bölcsőde működését. Az óvodánál visszafizetési 
kötelezettségünk keletkezett, míg a bölcsődénél plusz normatívát kaptunk ám még így is 
negatív a szaldó. Megpróbáljuk beadni a pályázatunkat és talán így tudunk szerezni forrást. 
 
Megkérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Pavelka Béla alpolgármester 
Természetesen adjuk be a pályázatot. Mekkora összegre pályázunk. 
 
Török Tiborné polgármester 
380.000,-Ft az amire most van lehetőségünk beadni a támogatási igényt. 
 
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: 
 

37/2017. (V. 29.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
működőképességének megőrzése érdekében pályázatot nyújt be Magyarország 
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléket III. 1. 
pont szerint települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: 2017. június 21. 

 
 
6) Előterjesztés a gördülő fejlesztés tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt meghatalmazására 
Előadó Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester 
 
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 
előterjesztés 1 sz. határozati javaslatát. 
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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: 
 

38/2017. (V. 29.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-09928-1-002-00-11 
MEKH kóddal rendelkező DRV_V_313 Hetesi Kistérségi Vízmű Ellátásért 
Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti 
a felhatalmazzuk a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztés tervvel kapcsolatos 
feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester  
Határidő: 2017. május 31. 

 
Szavazásra bocsájtom az előterjesztés 2 sz. határozati javaslatát. 
 
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: 
 

39/2017. (V. 29.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 21-09928-1-002-00-07 
MEKH kóddal rendelkező DRV_S_302 Hetes-Csombárd szennyvízelvezető és 
tisztító rendszer Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény 11. § szerinti a felhatalmazzuk a polgármestert, hogy a gördülő 
fejlesztés tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester  
Határidő: 2017. május 31. 

 
 
7) Egyebek 
 
Török Tiborné polgármester 
Hajmáson vettem részt a Kaposvár környéki polgármestereknek és jegyzőknek szervezett 
szakmai napokon. A pályázatokkal kapcsolatban pozitív fejleményeket hallottam. A faluház 
esetében a mostani információ alapján június közepén végén várható a döntés. Ezt a pályázatot 
már több, mint egy éve beadtuk. A pályázatot befogadták, ám azóta más információink 
nincsenek, bízom benne, hogy most már döntés és legfőképpen kedvező döntés születik. Ehhez 
közel 8,8 millió forint önrészt kell biztosítani. A LEADER értekezleten is részt vettem 
Bodrogon. A rendelkezésre álló források keretét lecsökkentették, most 365 millióra. A 
pályázatok kiírása még nem történt meg.  
 
A Vikár-Házban a vízvezeték rendszert kijavítottuk és bojler is felszerelésre került, így más 
van lehetőség melegvíz használatára is. 
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A közmeghallgatással kapcsolatban szeretném elmondani, hogy vártam a képviselőktől, hogy 
kiálljanak mellettem, amikor az intézményrendszerről volt szól. Sokan támadnak az utak 
állapota miatt, de nem én voltam az, aki a nyugdíjasház és a bölcsőde mellett kardoskodott. 
Elvártam volna, hogy kiálljatok azokért a döntésekért, amik akkor születtek, hogy igenis jó 
döntés volt ezeknek az intézményeknek a létrehozása és működtetése.  
 
További napirendi pont nincs. Török Tiborné polgármester megköszöni a megjelenést és az 
ülést bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 Török Tiborné dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


