
1 

J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
Készült Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 15-én 16.00 
órakor, a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. 
 
Jelen vannak:  Török Tiborné polgármester 
 Pavelka Béla alpolgármester 
 Éhl Fülöp képviselő 
 Király Lászlóné képviselő 
 Kurjancsek Zoltán 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 5 fő képviselő közül 5 fő jelen van. Laczóné Hardi Márta 
és Bakai Tamás képviselők előzetesen jelezték, hogy nem tudnak részt venni a testületi ülésen. 
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: 5 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

40/2017. (VI. 15.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. június 15-én az alábbi 
napirendeket tárgyalja. 
 
1. Előterjesztés civil szervezetek támogatására 

Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

2. Egyebek 
 

Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
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1.) Előterjesztés civil szervezetek támogatására 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester 
A képviselő-testület a költségvetés elfogadásakor elkülönített összegeket a civil szervezetek 
támogatására. Akkor megegyeztünk, hogy arányosan kerül felosztásra az összeg. A civil 
szervezetek benyújtották a támogatási igényeiket is. A költségvetés elfogadásakor a támogatás 
fedezetéről már döntöttünk. 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra bocsájtom az előterjesztést. A 
támogatási kérelmekről külön-külön fogunk dönteni. 
 
Szavazásra bocsájtom a Vikár Szövetkezet - Hetes SC támogatásáról szóló határozati 
javaslatot. 
 
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: 
 

41/2017. (VI. 15.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Vikár 
Szövetkezet - Hetes SC-t (székhely: 7432 Hetes, Rákóczi utca 34.) 205.000,-Ft 
támogatásban részesíti. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi csoport 
munkatársainak igénybevételével gondoskodjon a támogatás kifizetéséről. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: 2017. június 30. 

 
Szavazásra bocsájtom a Hetesi Vikár Béla Horgászegyesület támogatásáról szóló határozati 
javaslatot. 
 
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: 
 

42/2017. (VI. 15.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hetesi 
Vikár Béla Horgászegyesület (székhely: 7432 Hetes, Vikár Béla utca 74.) 200.000 
Ft támogatásban részesíti. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi csoport 
munkatársainak igénybevételével gondoskodjon a támogatás kifizetéséről. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: 2017. június 30. 
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Szavazásra bocsájtom a Önfeledt Gyermekmosolyért Közalapítvány a Hetesi Somssich Imre 
Általános Iskoláért és Óvodáért támogatásáról szóló határozati javaslatot. 
 
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: 
 

43/2017. (VI. 15.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Önfeledt Gyermekmosolyért Közalapítvány a Hetesi Somssich Imre Általános 
Iskoláért és Óvodáért (székhely: 7432 Hetes, Vikár B. utca 1.) 200.000 Ft 
támogatásban részesíti. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi csoport 
munkatársainak igénybevételével gondoskodjon a támogatás kifizetéséről. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: 2017. június 30. 

 
Szavazásra bocsájtom a Hetesi Nyugdíjasklub támogatásáról szóló határozati javaslatot. 
 
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: 
 

44/2017. (VI. 15.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hetesi 
Nyugdíjasklubot 200.000 Ft támogatásban részesíti. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi csoport 
munkatársainak igénybevételével gondoskodjon a támogatás kifizetéséről. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: 2017. június 30. 

 
Szavazásra bocsájtom a Hetes Község Polgárőrségéért Alapítvány támogatásáról szóló 
határozati javaslatot. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 
igenszavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

45/2017. (VI. 15.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hetes 
Község Polgárőrségéért Alapítványt (székhely: 7432 Hetes, Fűzfa utca 39.) 
200.000 Ft támogatásban részesíti. 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi csoport 
munkatársainak igénybevételével gondoskodjon a támogatás kifizetéséről. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: 2017. június 30. 

 
Szavazásra bocsájtom a Csombárdért-Hetesért Közalapítvány támogatásáról szóló határozati 
javaslatot. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 
igenszavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

46/2017. (VI. 15.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Csombárdért-Hetesért Közalapítványt (székhely: 7432 Hetes, Rákóczi utca 34.) 
200.000 Ft támogatásban részesíti. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi csoport 
munkatársainak igénybevételével gondoskodjon a támogatás kifizetéséről. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: 2017. június 30. 

 
 
2.) Egyebek 
 
 
További napirendi pont nincs. Török Tiborné polgármester megköszöni a megjelenést és az 
ülést bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 Török Tiborné dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


