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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
 
Készült: Hetes, Csombárd és Várda Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2017. 
június 28-án 17 órai kezdettel a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban (7432 Hetes, Rákóczi 
u. 34.) megtartott együttes nyilvános ülésén. 
 
Jelen vannak:  Hetes Község Önkormányzata 
 Török Tiborné polgármester 
 Pavelka Béla alpolgármester 
 Laczóné Hardi Márta képviselő 
 Király Lászlóné képviselő 
 Éhl Fülöp képviselő  
 Kurjancsek Zoltán képviselő 
 
 Csombárd Községi Önkormányzata 
 Sótonyi György polgármester 
 Szabó László alpolgármester 
 Szabó Attiláné képviselő 
 
 Várda Községi Önkormányzat 
 Varga András polgármester 
 Üst Attila alpolgármester 
 Bek Józsefné képviselő 
 Tóth György képviselő 
 
 
Török Tiborné polgármester 
Köszöntöm az együttes ülésen megjelent települések polgármestereit a képviselőket és jegyző 
urat. Elnézést kérek a rendkívüli testületi ülés összehívása miatt, azonban a Magyar 
Államkincstárral történő adategyeztetés során szükséges még a végleges anyag megküldése 
előtt a konzorciumi megállapodásról dönteni, mert az adategyeztetés után azon már változtatni 
nem lehet. 
 
Megállapítom, hogy Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről a 
megválasztott 7 főből 6 fő jelen van. A Képviselő-testülete határozat-képes. 
 
Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a megválasztott 5 főből 3 fő 
jelen van. A képviselő-testület határozatképes. 
 
Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a megválasztott 5 főből 4 fő jelen 
van. A képviselő-testület határozatképes. 
 
Az együttes ülést megnyitom. 
 
Javaslom, hogy a meghívóban szereplő napirendet tárgyalják meg a Képviselő-testületek.  
 
Kérdezem, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. 
 
Mivel más javaslat nem érkezett, ezért kérem, hogy határozzanak a testületek a napirendről. 
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Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről a döntéshozatalban résztvevő 
képviselők száma: 6 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

47/2017. (VI. 28.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2017. 
június hó 28. napján megtartott együttes ülésen a következő napirendeket fogja 
tárgyalni: 
 
1. Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030 azonosítószámmal 

nyilvántartott „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 
támogatásban részesített projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi 
megállapodás jóváhagyására 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 

 
Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a döntéshozatalban 
résztvevő képviselők száma: 3 fő 
 
Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

46/2017. (VI. 28.) sz. képviselő-testületi határozat 
Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2017. 
június hó 28. napján megtartott együttes ülésen a következő napirendeket fogja 
tárgyalni: 
 
1. Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030 azonosítószámmal 

nyilvántartott „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 
támogatásban részesített projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi 
megállapodás jóváhagyására 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Felelős: Süle Tibor polgármester 
Határidő: Értelem szerint 

 
Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a döntéshozatalban résztvevő 
képviselők száma: 4 fő 
 
Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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56/2017. (VI. 28.) sz. képviselő-testületi határozat 
Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2017. 
június hó 28. napján megtartott együttes ülésen a következő napirendeket fogja 
tárgyalni: 
 
1. Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030 azonosítószámmal 

nyilvántartott „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 
támogatásban részesített projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi 
megállapodás jóváhagyására 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Felelős: Varga András polgármester 
Határidő: Értelem szerint 

 
 
1.) Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030 azonosítószámmal nyilvántartott 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című támogatásban 
részesített projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi megállapodás 
jóváhagyására 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester 
Hetes Község Önkormányzata, Csombárd Községi Önkormányzattal, Várda Községi 
Önkormányzattal és a Somogy Megyei Önkormányzattal közösen nyújtott be a pályázatot 
önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére. A projekt közel 104 millió forint 
támogatásban részesült. A támogatási szerződés megkötésének előkészítéseként szükséges a 
projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi megállapodás jóváhagyása. A fejlesztés 
eredményeként Hetesen az Ezüstjuhar Nyugdíjasotthon és a Hetesi Közös Önkormányzati 
Hivatal energetikai korszerűsítésére kerül sor, Csombárdon és Várdán pedig az önkormányzat 
épületének a korszerűsítésére. Az előterjesztés részletesen tartalmazza az egyes 
önkormányzatokra jutó költségeket. A Somogy Megyei Önkormányzat vett részt az 
előkészítésben, és az önkormányzatokkal egyeztetve készült el a projekt terv is. A pályázatot 
már tavaly nyáron beadtuk és a döntés csak most született meg. A projektben szereplő 
határidőkre nagyon oda kell figyelni, hiszen 2018. október 31-ég a projektet fizikailag meg kell 
valósítani. Ez azért lehet problémás, mert eredetileg a döntést a pályázatokkal kapcsolatban 
tavaly szeptemberre ígérték, nem tudtuk, hogy nyerünk-e vagy sem, így előkészületeket sem 
tettünk, hiszen elutasító döntés esetén csak feleslegesen költöttük volna a pénzt. A projekt 
befejezési határidején nem lehetett módosítani, így a mérföldköveket, a projekt kezdésének a 
dátumát felül kellett vizsgálni. Most ezért majdnem egy éves csúszásban vagyunk, de ahogy 
mondtam a befejezési határidőn nem lehet módosítani. Nagyon szoros határidőket kell tartani 
annak érdekében, hogy sikeresen megvalósítsuk a projektet ebben kérem valamennyi 
önkormányzat együttműködését. A projekt megint plusz feladatot ró a hivatali dolgozókra, akik 
már, így is le vannak terhelve.  
 
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Varga András polgármester 
Nagyon örülünk az összegnek és ebből megvalósulhat Várdán az önkormányzat épületének 
energetikai korszerűsítése. Mindenben együttműködünk Hetes önkormányzatával, mint 
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konzorciumvezetővel. Csak viccesen mondom, jó lett volna, ha Várda több pénzt kap, de 
természetesen minden forintnak örülünk. 
 
Sótonyi György polgármester 
Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete is teljes támogatásáról biztosítja Hetes 
és Várda önkormányzatát a projekt megvalósításával kapcsolatban. 
 
Török Tiborné polgármester 
A projekt előkészítését, ahogy mondtam a megyei önkormányzat végezte. Az egyes 
településekre vonatkozó költségekre senkinek sem volt befolyása, hiszen az épületeket a 
megbízott cég felmérte és a felmérés eredményeként került meghatározásra a tényleges 
tartalom. Én is úgy gondolom, hogy minden forrásnak örülni kell. Személy szerint a legjobban 
a megfelelő kivitelező kiválasztásától tartok. Nagyon sok támogatói döntés született és már 
előzetesen lehetett látni, hogy csak kevés olyan vállalkozó lesz, akik a munkákat el tudják 
vállalani és megfelelő minőségben elvégezni. Sokan már előre lekötötték a munkáikat, de 
nekünk ennek ellenére találnunk kell jó kivitelezőt. A konzorciumi tagokat a projektet érintő 
döntésekről és változásokról azonnal értesíteni fogjuk, erre garancia a jegyző úr. A sorban 
következő lépés a közbeszerzési szakértő kiválasztása lesz, ám ezt csak a támogatási szerződést 
megkötését követően tudjuk kiválasztani. Az árajánlatokat bekérjük és az alapján döntünk. A 
közbeszerzés költsége Hetes Község Önkormányzatánál szerepel, melyhez már a projekt elején 
ragaszkodtunk, mivel olyan szakemberrel kívánunk együtt dolgozni, aki az eljárás minden 
szakaszában a segítségünkre van és el is érhető. 
 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra bocsájtom az előterjesztést: 
 
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről a döntéshozatalban résztvevő 
képviselők száma: 6 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

48/2017. (VI. 28.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzata képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
konzorciumi együttműködési megállapodást köt Várda Községi Önkormányzattal 
(7442 Várda, Fő u. 94), Csombárd Községi Önkormányzattal (7432 Csombárd, 
Kossuth Lajos u. 45/C) valamint a Somogy Megyei Önkormányzattal (7400 
Kaposvár, Fő u. 10.), a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030 azonosító számú 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című támogatásban 
részesített projekt megvalósítására. 
 
A képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező támogatásban részesített 
projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi megállapodást változatlan 
tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: azonnal 
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Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a döntéshozatalban 
résztvevő képviselők száma: 3 fő 
 
Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 3 igen szavazattal 
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

47/2017. (VI. 28.) sz. képviselő-testületi határozat 
Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
konzorciumi együttműködési megállapodást köt Hetes Község Önkormányzatával 
(7432 Hetes, Rákóczi u. 34.), Várda Községi Önkormányzattal (7442 Várda, Fő u. 
94.) valamint a Somogy Megyei Önkormányzattal (7400 Kaposvár, Fő u. 10.), a 
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030 azonosító számú „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése” című támogatásban részesített projekt megvalósítására. 
 
A képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező támogatásban részesített 
projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi megállapodást változatlan 
tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Sótonyi György polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a döntéshozatalban résztvevő 
képviselők száma: 4 fő 
 
Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

57/2017. (VI. 28.) sz. képviselő-testületi határozat 
Várda Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
konzorciumi együttműködési megállapodást köt Hetes Község Önkormányzatával 
(7432 Hetes, Rákóczi u. 34.), Csombárd Községi Önkormányzattal (7432 
Csombárd, Kossuth Lajos u. 45/C) valamint a Somogy Megyei Önkormányzattal 
(7400 Kaposvár, Fő u. 10.), a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030 azonosító számú 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című támogatásban 
részesített projekt megvalósítására. 
 
A képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező támogatásban részesített 
projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi megállapodást változatlan 
tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Varga András polgármester 
Határidő: azonnal 
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Török Tiborné polgármester 
További napirendi pont nincs. Török Tiborné polgármester megköszöni a megjelenést és az 
együttes ülést bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 
 Török Tiborné Sótonyi György Varga András 
 polgármester polgármester polgármester 

 
 
 

dr. Lukács Zoltán 
jegyző 


