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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
Készült Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 1-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 
 Kéhlerné Baracsi Piroska Csombárdért-Hetesért Közalapítvány elnök 
 
 
Török Tiborné polgármester 
Üdvözlöm a képviselő-testület nyilvános ülésén megjelenteket, külön köszöntöm Kéhlerné 
Baracsi Piroskát a Csombárdért-Hetesért Közalapítvány kuratóriumának elnökét. 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: 
 

49/2017. (VIII. 01.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. augusztus 1-én az 
alábbi napirendeket tárgyalja. 
 
1. Előterjesztés a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-

érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

2. Előterjesztés a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 
elkészítésére 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

3. Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030 azonosító számú 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című támogatásban 
részesített projekt megvalósítására kötött konzorciumi megállapodás 
módosításának jóváhagyására 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
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4. Előterjesztés a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése pályázati felhívás keretében az „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése” című TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030 azonosító 
számú pályázat megvalósításához kapcsolódóan az akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó kiválasztására, valamint a kötelező nyilvánosság és tájékoztatási 
feladatainak megbízására 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

5. Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek 
külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, 
energetikai korszerűsítés tárgyú pályázati felhívás keretében a 1774455256 
azonosító számú „Hetesi kultúrház felújítása” című támogatásban részesített 
projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi megállapodás jóváhagyására 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

6. Előterjesztés a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében a 
„Hetesi kultúrház felújítása” című 1774455256 azonosító számú pályázat 
megvalósításához kapcsolódóan kapcsolódóan az akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó kiválasztására, valamint a kötelező nyilvánosság és tájékoztatási 
feladatainak megbízására 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

7. Előterjesztés a TOP-5.3.1-16 kódszámú, „Helyi identitás és kohézió erősítése” 
című pályázat konzorciumban történő benyújtásáról 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

8. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

9. Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

10. Előterjesztés Kaposmérő Község Önkormányzat településrendezési eszközök 
módosításának egyeztetéséről 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

11. Előterjesztés civil szervezetek támogatására 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

12. Egyebek 
 

Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
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1.) Előterjesztés a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-
érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester 
Az első két napirendi pont szorosan összefügg egymással. A településképi arculati kézikönyv 
elkészítésének megágyazunk a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-
érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet 
elfogadásával, mely törvényi kötelezettség és csak ezen rendelet megalkotását követően 
kezdődhet el a munka. A rendelet tervezet a partnerségi egyeztetést széles körben teszi lehetővé 
összhangban a Korm. rendelettel. A tavalyi évben módosítottuk a helyi építési szabályzatot, 
melynek során a képviselő-testület határozati formában döntött az egyeztetés szabályairól. 
Annak érdekében, hogy a kettős szabályozást elkerüljük, ezt a határozatot vissza kell vonni. 
 
Megkérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Pavelka Béla alpolgármester 
Az előterjesztés részletesen kifejti a rendelet megalkotásának szükségességét.  
 
Török Tiborné polgármester 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra bocsájtom a határozati 
javaslatot a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló határozat visszavonásáról. 
 
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: 
 

50/2017. (VIII. 01.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete visszavonja a partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló 96/2016 (IX.13.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szavazásra bocsájtom a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet tervezet elfogadását. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

7/2017. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet 
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (VIII. 2.) 
önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és 
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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2.) Előterjesztés a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 
elkészítésére 

 Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester 
A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésére árajánlatokat 
kértünk csakúgy, mint a főépítészi tevékenységre. A főépítész alkalmazása kötelező, az 
önkormányzat részére a főépítészi tevékenységet korábban is Gyivicsán Zoltán végezte és 
mindig is elégedettek voltunk a munkájával, így őt kértük fel. A feladatot nagyon kedvező áron 
vállalta. A településképi arculati kézikönyv elkészítésére 3 cégtől kértünk be ajánlatot és a 
legkedvezőbb ajánlatot a BELIRAND Általános Szolgáltató Kft.-t adta. Ez olyan összetett 
feladat, amely külön szakértelmet kíván és a hivatalban nincs építész. Az önkormányzat a 
feladat elvégzésére 1 millió forint támogatást kap, melyet csak erre fordíthatunk. A külső 
szakértők megbízása ennek következtében nem kerül plusz költségbe az önkormányzatnak, 
mert a központi költségvetésből támogatásként megkapjuk. 
 
Megkérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Pavelka Béla alpolgármester 
A rendezési terv módosítása alkalmával is jól végezte a megbízandó cég, ezért nem aggódom, 
hogy kiváló szakmai színvonalon fog elkészülni az anyag. Külön öröm, hogy ezen feladat 
elvégzéséhez forrást is rendeltek központilag, így nem terheli az önkormányzat kasszáját. 
 
Török Tiborné polgármester 
Mivel további kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett szavazásra 
bocsájtom az 1. sz. határozati javaslatot, miszerint a Települési Arculati Kézikönyv 
elkészítésére a BELIRAND Általános Szolgáltató Kft.-t bízzuk meg. 
 
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: 
 

51/2017. (VIII. 01.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Arculati 
Kézikönyv elkészítésére és az ehhez kapcsolódó rendeletek és jogszabályi 
követelményeknek megfelelő egyeztetések lebonyolítására a legkedvezőbb 
ajánlatot adó BELIRAND Általános Szolgáltató Kft.-t (7400 Kaposvár, Gr. 
Apponyi A. utca 1/B. adószám: 11487087-2-14) bízza meg. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a BELIRAND Általános Szolgáltató Kft-vel 
kötendő szerződés aláírására.  
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 4. 

 
Szavazásra bocsájtom az 2. sz. határozati javaslatot, miszerint a Települési Arculati Kézikönyv 
elkészítésére és az ehhez kapcsolódó rendeletek főépítészi feladatainak ellátására Gyivicsán 
Zoltánt bízzuk meg. 
 



5 

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: 
 

52/2017. (VIII. 01.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Arculati 
Kézikönyv elkészítésére és az ehhez kapcsolódó rendeletek főépítészi feladatainak 
ellátására Gyivicsán Zoltán (7400 Kaposvár, Nádor u. 9.) okleveles építész 
mérnököt bízza meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
Gyivicsán Zoltánnal kötendő megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 4. 

 
 
3.) Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030 azonosító számú „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése” című támogatásban részesített projekt 
megvalósítására kötött konzorciumi megállapodás módosításának jóváhagyására 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester 
Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósítására a 
konzorciumot alkotó önkormányzatokkal már megkötöttük a megállapodást, melyet közös 
testületi ülésen tárgyaltunk. A Somogy Megyei Önkormányzat megkereste Hetes Község 
Önkormányzatát és a többi konzorciumi tagot, hogy szeretné módosítani a megállapodást. A 
módosítások Csombárd és Várda községek önkormányzatait nem érintik, hiszen a részükre 
megállapított forrás összege nem változik. A módosítás lényege, hogy a Somogy Megyei 
Önkormányzatnál szerepelt költségként a műszaki ellenőrzés és az egyéb marketing feladatok, 
melyet átad Hetes Község Önkormányzatának, így a Somogy Megyei Önkormányzat által 
elszámolható költségek csökkennek, míg Hetes esetében ugyanakkora összeggel nőnek. Ez 
összesen 1.127.000,-Ft átcsoportosításáról szól. A konzorciumi megállapodás módosítását 
Várda és Csombárd már jóváhagyta, így most rajtunk a sor. A megállapodás módosítását 
minden konzorciumi tagnak alá kell írni, melyet követően kerülhet sor a támogatási szerződés 
módosításának a kezdeményezésére. 
 
Megkérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Pavelka Béla alpolgármester 
A módosítás lényegi része nem vonatkozik. A költségek Hetesen keletkeznek, így nekünk kell 
a műszaki ellenőrzésre is az ajánlattételi felhívást kiírni és dönteni a műszaki ellenőr 
személyéről. Szerintem ez nekünk jó, ugyanakkor többlet feladatot igényel a hivatal részéről. 
 
Kurjancsek Zoltán képviselő 
A módosítás számunkra teljesen elfogadható és egyben kedvezőnek is tartom, ezért támogatom 
a megállapodás jóváhagyását. 
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Török Tiborné polgármester 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett szavazásra bocsájtom a 
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az 1. sz. 
határozati javalatot a konzorciumi megállapodás jóváhagyásáról. 
 
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: 
 

53/2017. (VIII. 01.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzata képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-
3.2.1-15-SO1-2016-00030 azonosító számú „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” című támogatásban részesített projekt megvalósítására 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.) 2017. július 6-án kötött 
konzorciumi együttműködési megállapodás 1.sz módosítását – az előterjesztés 
melléklete szerinti – változatlan tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a 
polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szavazásra bocsájtom az előterjesztés 2. sz. határozati javaslatot, miszerint a TOP-3.2.1-15-
SO1-2016-00030 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan polgármestert hatalmazza fel a 
képviselő-testület a pályázattal kapcsolatos további ügyintézéssel. 
 

54/2017. (VIII. 01.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
konzorciumvezető Hetes Község Önkormányzat Polgármesterét, hogy a TOP-
3.2.1-15-SO1-2016-00030 azonosító számú „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” című projekt megvalósításával kapcsolatos döntéseket  a 
konzorciumhoz tartozó önkormányzatok polgármestereivel történő egyeztetést 
követően meghozza, a döntésekkel kapcsolatos dokumentumokat aláírja, 
ajánlattételi eljárásokat lefolytassa, az ezekhez kapcsolódó szerződéseket 
megkösse, a teljesítéseket igazolja és a fizetendő díjak kifizetéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Török Tiborné 
Határidő: azonnal 
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4.) Előterjesztés a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
pályázati felhívás keretében az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” című TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030 azonosító számú pályázat 
megvalósításához kapcsolódóan az akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
kiválasztására, valamint a kötelező nyilvánosság és tájékoztatási feladatainak 
megbízására 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester 
A pályázat előkészítéseként annak érdekében, hogy minden rendelkezésre álljon ajánlattételi 
felhívást tettünk közzé a közbeszerző kiválasztására és a kötelező nyilvánosság és tájékoztatás 
feladatainak ellátására. A beérkezett ajánlatokat az előterjesztéshez mellékelten csatoltuk, így 
a testületi tagok is megnézhették. A közbeszerzés tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot a 
Majer Projekt Kft, míg kötelező nyilvánosság és tájékoztatási feladatainak ellátására az 
IRODAGÉP Másolás- és Számítástechnikai Kft adta. A közbeszerzés esetében kizárólag olyan 
cégeket kerestünk meg, akik akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval rendelkeznek, mert 
csak ők folytathatnak közbeszerzési tevékenységet. A nyilvánosság biztosítására kaposvári 
cégektől kértünk ajánlatot. Mindkét céggel dolgoztunk már és maximális mértékben 
elégedettek voltunk az elvégzett munkájukkal. 
 
Megkérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Pavelka Béla alpolgármester 
Az ajánlatokat áttekintettem és egyetértek azzal, hogy a legalacsonyabb összegű árajánlatot 
fogadjuk el. 
 
Török Tiborné polgármester 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett ezért szavazásra bocsájtom 
a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó az akkreditált 
közbeszerzési szakértő megbízásáról szóló határozati javalatot. 
 
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: 
 

55/2017. (VIII. 01.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 kódszámú 
pályázati felhívás keretében „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
című TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030 azonosító számú pályázat megvalósításához 
kapcsolódóan a közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó ajánlattételi felhívást 
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 
 
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 kódszámú 
pályázati felhívás keretében „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
című TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030 azonosító számú pályázat megvalósításához 
kapcsolódóan a közbeszerzési feladatok ellátására és a jogszabályi 
követelményeknek megfelelő egyeztetések lebonyolítására a legkedvezőbb 
ajánlatot adó Majer Projekt Kft.-t (8700 Marcali, Bene F. u. 1. fsz. 2. adószám: 
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14987964) bízza meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Majer 
Projekt Kft-vel kötendő szerződés aláírására.  
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 11. 

 
Szavazásra bocsájtom a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030 azonosító számú pályázathoz 
kapcsolódó kötelező nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása feladatait elvégző megbízásáról 
szóló határozati javaslatot. 
 
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: 
 

56/2017. (VIII. 01.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 kódszámú 
pályázati felhívás keretében „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
című TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030 azonosító számú pályázat megvalósításához 
kapcsolódóan a kötelező nyilvánosság és tájékoztatás biztosítására vonatkozó 
ajánlattételi felhívást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  
 
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 kódszámú 
pályázati felhívás keretében „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
című TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030 azonosító számú pályázat megvalósításához 
kapcsolódóan a kötelező nyilvánosság és tájékoztatás biztosításával kapcsolatos 
feladatok ellátására a legkedvezőbb ajánlatot adó IRODAGÉP Másolás- és 
Számítástechnikai Kft.-t (7400 Kaposvár, Béke utca 49. adószám: 11487207-2-14) 
bízza meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az IRODAGÉP 
Másolás- és Számítástechnikai Kft-vel kötendő szerződés aláírására.  
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 11. 

 
 
5) Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső 

rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 
korszerűsítés tárgyú pályázati felhívás keretében a 1774455256 azonosító számú 
„Hetesi kultúrház felújítása” című támogatásban részesített projekt 
megvalósítására vonatkozó konzorciumi megállapodás jóváhagyására 
Előadó Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester 
Ismételten köszöntöm Kéhlerné Baracsi Piroskát a Csombárdért-Hetesért Közalapítvány 
kuratóriumának elnökét. A testületi tagokat a jegyző úr írásban már tájékoztatta korábban, hogy 
a Hetesi kultúrház felújítására beadott pályázatunk kedvező elbírálásban részesült. Örülök is 
egyben mert ez az épület már régóta megérdemelte volna a felújítást, ugyanakkor a támogatás 
intenzítása 85%-os, így az önerőt saját forrásból kell biztosítanunk, amely a projekt esetében 
9,5 millió forint. A támogatói okirat kötelező melléklete a projekt megvalósítására vonatkozó 
konzorciumi megállapodás. A pályázatot a Csombárdért-Hetesért Közalapítvánnyal 
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konzorciumban adtuk be, melyhez köszönöm az alapítvány támogatását. Ha önállóan adjuk be, 
akkor valószínűleg nem is nyertünk volna a pályázaton. Az előterjesztés melléklete tartalmazza 
a konzorciumi megállapodást, mely meghatározza a konzorciumi tagok feladatait és a tagokra 
eső költségeket. 
 
Megkérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Pavelka Béla alpolgármester 
Az önerőre nagyon oda kell figyelni, nem lenne szerencsés emiatt problémákba ütközni. 
Nagyon örülök, hogy nyertünk és minél gyorsabban meg kell kezdeni a további 
előkészületeket, hiszen kevés jó kivitelező van a piacon és közülük is már többen előre 
leszerződtek a munkákra. Az építőanyag árak is emelkedtek az elmúlt egy évben ezért nehéz 
lesz tartani a költségeket, de mindent meg kell tennünk ennek érdekében. 
 
Kéhlerné Baracsi Piroska Csombárdért-Hetesért Közalapítvány 
Köszönöm, hogy meghívott a testület. Nagyon örülök, hogy közösen sikeresen pályáztunk. A 
konzorciumi megállapodást én is megkaptam és természetesen elfogadom. A közalapítvány a 
projektben jóval kisebb szerepet vállal, de úgy gondolom, hogy ez is óriási segítség. 
 
Török Tiborné polgármester 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett szavazásra bocsájtom a 
1774455256 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az 1. sz. határozati javalatot a 
konzorciumi megállapodás jóváhagyásáról. 
 
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: 
 

57/2017. (VIII. 01.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
konzorciumi együttműködési megállapodást köt a Csombárdért-Hetesért 
Közalapítvánnyal (7432 Hetes, Rákóczi u. 34.) a 1774455256 azonosító számú 
„Hetesi kultúrház felújítása” 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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Szavazásra bocsájtom az előterjesztés 2. sz. határozati javaslatot, miszerint a 1774455256 
azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan polgármestert hatalmazza fel a képviselő-testület 
a pályázattal kapcsolatos további ügyintézéssel. 
 

58/2017. (VIII. 01.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
konzorciumvezető Hetes Község Önkormányzat Polgármesterét, hogy a 
1774455256 azonosító számú „Hetesi kultúrház felújítása” című projekt 
megvalósításával kapcsolatos döntéseket a konzorciumi partnerrel történő 
egyeztetést követően meghozza, a döntésekkel kapcsolatos dokumentumokat 
aláírja, ajánlattételi eljárásokat lefolytassa, az ezekhez kapcsolódó szerződéseket 
megkösse, a teljesítéseket igazolja és a fizetendő díjak kifizetéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Török Tiborné 
Határidő: azonnal 

 
 
6) Előterjesztés a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében a 

„Hetesi kultúrház felújítása” című 1774455256 azonosító számú pályázat 
megvalósításához kapcsolódóan kapcsolódóan az akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó kiválasztására, valamint a kötelező nyilvánosság és 
tájékoztatási feladatainak megbízására 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester 
Az energetikai korszerűsítésre vonatkozó pályázathoz hasonlóan itt is bekértük az ajánlatokat 
a közbeszerzés lebonyolítására, valamint a tájékoztatásra. Az ajánlatokat ugyanazoktól a 
cégektől kértük, mint a TOP-os pályázat kapcsán. Az ajánlattevők határidőre leadták az 
ajánlatukat. Az előterjesztés tartalmazza az ajánlatok összegét és a határozati javaslatokat, 
melyekben szintén a legkedvezőbb ajánlatot adókkal javasoljuk a megbízási szerződés 
megkötését. 
 
Megkérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Pavelka Béla alpolgármester 
Azt tudom elmondani, mint a korábbi napirendi pontnál. Minden összegre szükségünk van és 
természetesen a legkedvezőbb ajánlatot kell elfogadni. Gyorsítanunk kell az eljáráson, mert 
egyre kevesebb lesz a megfelelő kivitelező. A közbeszerzési eljárást a lehető leghamarabb le 
kell folytatni és megkérem jegyző urat, hogy intézkedjen a szerződések megkötéséről a 
kiválasztott cégekkel és a rendelkezésre álló anyagot bocsássa a közbeszerző rendelkezésére. 
 
Török Tiborné polgármester 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett ezért szavazásra bocsájtom 
a „Hetesi kultúrház felújítása” című 1774455256 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó az 
akkreditált közbeszerzési szakértő megbízásáról szóló határozati javalatot. 
 
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: 
 

59/2017. (VIII. 01.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú 
pályázati felhívás keretében „Hetesi kultúrház felújítása” című 1774455256 
azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódóan a közbeszerzési 
feladatok ellátására vonatkozó ajánlattételi felhívást érvényesnek és 
eredményesnek nyilvánítja. 
 
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú 
pályázati felhívás keretében „Hetesi kultúrház felújítása” című 1774455256 
azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódóan a közbeszerzési 
feladatok ellátására és a jogszabályi követelményeknek megfelelő egyeztetések 
lebonyolítására a legkedvezőbb ajánlatot adó Majer Projekt Kft.-t (8700 Marcali, 
Bene F. u. 1. fsz. 2. adószám: 14987964) bízza meg. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a Majer Projekt Kft-vel kötendő szerződés 
aláírására.  
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 11. 

 
Szavazásra bocsájtom a „Hetesi kultúrház felújítása” című 1774455256 azonosító számú 
pályázathoz kapcsolódó kötelező nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása feladatait elvégző 
megbízásáról szóló határozati javaslatot 
 

60/2017. (VIII. 01.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú 
pályázati felhívás keretében „Hetesi kultúrház felújítása” című 1774455256 
azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódóan a kötelező nyilvánosság 
és tájékoztatás biztosítására vonatkozó ajánlattételi felhívást érvényesnek és 
eredményesnek nyilvánítja.  
 
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú 
pályázati felhívás keretében „Hetesi kultúrház felújítása” című 1774455256 
azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódóan a kötelező nyilvánosság 
és tájékoztatás biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására a legkedvezőbb 
ajánlatot adó IRODAGÉP Másolás- és Számítástechnikai Kft.-t (7400 Kaposvár, 
Béke utca 49. adószám: 11487207-2-14) bízza meg. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert az IRODAGÉP Másolás- és Számítástechnikai Kft-
vel kötendő szerződés aláírására.  
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 11. 
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7) Előterjesztés a TOP-5.3.1-16 kódszámú, „Helyi identitás és kohézió erősítése” 
című pályázat konzorciumban történő benyújtásáról 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester 
A pályázat kapcsán több érintett polgármesterrel már történt előzetes egyeztetés, melynek 
eredményeképpen a polgármesterek javasolták a pályázat beadását konzorciumi formában. 
Előzetesen megegyeztünk abban, hogy a konzorciumvezető Mezőcsokonya önkormányzata 
lesz, aki elfogadta a felkérést. A pályázat keretében új rendezvényeket lehet megvalósítani és 
a rendelkezésre álló forrás 10%-át eszközbeszerzésre lehet fordítani. Az eszközbeszerzés 
tekintetében a végső álláspont az lett, hogy minden önkormányzat a rá eső rész vonatkozásában 
döntse el, hogy milyen eszközöket kíván beszerezni a rendezvényekhez. Volt olyan elképzelés 
is, hogy közösen egy nagy színpadot vásárlunk és azt minden önkormányzat más időpontban 
tudná használni vagy egy nagy sátrat vettünk volna, de ezt az elképzelést elvetették, és így 
mindenki maga oldja meg, hogy mit szeretne venni. A beadási határidő 2017. augusztus 25, 
így gyorsan kell intézkedni. Sikeres pályázat esetén is ebből valószínűleg csak jövőre lehetne 
programokat rendezni. Az előzetes kalkuláció alapján kb 3 millió forint jutna 
önkormányzatonként. 
 
Megkérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Pavelka Béla alpolgármester 
Egyetértek a pályázat beadásával. Ki kell használni minden pályázati lehetőséget. 
 
Bakai Tamás képviselő 
Ebben a tekintetben szerintem teljes az összhang a testületi tagok között. A pályázatot be kell 
adni és csatlakozni kell a konzorciumhoz a határozati javaslatnak megfelelően. 
 
Török Tiborné polgármester 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett szavazásra bocsájtom az 
előterjesztés 1 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: 
 

61/2017. (VIII. 01.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a TOP-5.3.1-
16 kódszámú, „Helyi identitás és kohézió erősítése” című felhívásra benyújtani 
kívánt pályázatban, Mezőcsokonya Község Önkormányzat gesztorsága alatt 
létrejövő konzorcium tagjaként részt kíván venni. A képviselő-testület nyilatkozik 
továbbá, hogy a pályázatban foglalt kötelezettségeket ismeri és a pályázat 
támogatása esetén vállalja. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szavazásra bocsájtom az előterjesztés 2. 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: 
 

62/2017. (VIII. 01.) sz. képviselő-testületi határozat  
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a döntésről Mezőcsokonya Község Önkormányzat Polgármesterét, mint 
konzorcium vezetőjét a határozat megküldésével értesítse, az 1, pont szerinti 
konzorciumi megállapodás aláírására. Felhatalmazzák, hogy a pályázat 
benyújtásához, - és annak elnyerése esetén – a szükséges nyilatkozatokat az 
önkormányzat nevében megtegye. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8) Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 

Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester 
Törvényi kötelezettségünk a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata. A Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot még 2013-ban fogadta el a képviselő-testület. A programot 
Sótonyi Györgyné állította össze és nagyon sokat kellett egyeztetni. A program még ma is 
naprakész ezért annak felülvizsgálata és módosítása nem szükséges. 
 
Megkérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Török Tiborné polgármester 
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért 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: 
 

63/2017. (VIII. 01.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) 
bekezdés alapján a Hetes Község Önkormányzata által 2013. július 17-én 
elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot áttekintette és felülvizsgálatát nem 
tartja szükségesnek. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: azonnal 
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9) Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester 
Lehetőség van szociális tűzifára pályázni. A tavalyi évben 128 m3 tűzifa igénylésére volt 
lehetősége az önkormányzatnak, melyre be is nyújtottuk az igényünket és 56 m3 került 
jóváhagyásra míg az idei évben 146 m3-re pályázhatunk. Szerintem ne hagyjuk ki a lehetőséget, 
mert nagy segítség a település lakói számára. Minden évben túljelentkezés van a tűzifára, ami 
jelzi számunkra, hogy nagy az igény. Ha a teljes igényelt mennyiséget megkapnánk, akkor 
185.420,-Ft saját forrást kellene biztosítani, de ez biztosan kevesebb lesz, mert jó, ha az 
igényelt mennyiség felét megkapjuk a korábbi évek tapasztalatai alapján. Ezen felül az 
önkormányzatnak kell fizetni a szállítás költségét is. A tűzifát a SEFAG Zrt-től szoktuk 
rendelni. Idén kicsit korábban megjelent már a pályázati felhívás és a beadási határidő is 2017. 
augusztus 25. 
 
Megkérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Pavelka Béla alpolgármester 
A szociális alapból erre minden évben jut forrás és ténylegesen nagy segítség a hátrányos 
helyzetű hetesi lakosok számára. Mindenképpen igényeljünk támogatást. 
 
Bakai Tamás képviselő 
A döntésnél lesz majd nehéz dolgunk a nagy túljelentkezés miatt. Egyetértek polgármester 
asszonnyal és alpolgármester úrral, a pályázatot be kell adni. 
 
Király Lászlóné képviselő 
A munkámból adódóan is látom, hogy milyen nehéz körülmények között élnek egyes 
személyek. A tűzifa mindig is jól jön ezeknek az embereknek, mert szinte nincs is más 
lehetőségük a téli fűtés megoldására. 
 
Török Tiborné polgármester 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért 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: 
 

64/2017. (VIII. 01.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy benyújtja 
pályázatát, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírásra 146 erdei m3 
keménylombos fafajtára és a szükséges (146*1000 Ft/m3 + ÁFA) 185.420,-Ft saját 
forrást biztosítja az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére. 
 
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális 
rászorultság és a 2017. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag 
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megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza a 
pályázati kiírásban foglalt előírásoknak megfelelően. 
 
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális célú 
tűzifában részesülőtől – ideértve a tűzifa rászorulókhoz való eljuttatást is – 
ellenszolgáltatást nem kér. 
 
Határidő: 2017. augusztus 25. 
Felelős: Török Tiborné polgármester 

 
 
10) Előterjesztés Kaposmérő Község Önkormányzat településrendezési eszközök 

módosításának egyeztetéséről 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester 
Kaposmérő Község Önkormányzat a rendezési terve módosításának egyeztetési eljárása során 
megkereste önkormányzatunkat, hogy alakítsuk ki a véleményünket. Kaposmérő által 
megküldött anyagot a testületi tagok részére is megküldtünk. A tervezett módosítás Hetest nem 
érinti ezért javaslom, hogy járuljunk hozzá. 
 
Megkérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Laczóné Hardi Márta képviselő 
Vissza kell jelezni részükre. Az anyagot átnéztem, minket nem érint és törekedni kell a jó 
kapcsolatra a településeknek.  
 
Török Tiborné polgármester 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért 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: 
 

65/2017. (VIII. 01.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kaposmérő Község 
Önkormányzat településrendezési eszközök módosításának egyeztetési 
változatával egyetért. A településrendezési eszközök módosítása Hetes Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatáról szóló 
5/2005.(X.28.) önkormányzati rendeletével nem ütközik, ezért Kaposmérő Község 
Önkormányzat településrendezési eszközök 7. sz. módosításainak elfogadásával 
kapcsolatban kifogással nem él, a településrendezési eszközök módosítását érintő 
véleményező eljárás további szakaszaiban Hetes Község Önkormányzata nem 
kíván részt venni. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1 sz. 
mellékletében szereplő nyilatkozat aláírására. 
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Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
11) Előterjesztés civil szervezetek támogatására 

Előadó Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester 
A Vikár Szövetkezet - Hetes SC ismételten támogatási kérelmet nyújtott a szezonkezdethez 
kapcsolódóan. A kérelme a rendeletünkben foglalt előírásoknak megfelel, ezért javaslom a 
támogatás odaítélését. 
 
Megkérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Pavelka Béla alpolgármester 
Támogatom az igényt, de ezzel erre az évre több támogatást nem tudunk adni. 
 
Kurjancsek Zoltán képviselő 
A csapat jól szerepelt a tavalyi évi bajnokságban. A támogatást jó célra tudják majd 
felhasználni. 
Török Tiborné polgármester 
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért 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: 
 

66/2017. (VIII. 01.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Vikár 
Szövetkezet - Hetes SC-t (székhely: 7432 Hetes, Rákóczi utca 34.) 384.000,-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. augusztus 4. 
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12) Egyebek 
 
12.1) Belterületi utak állapota 

Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester 
A belterületi útjaink kritikus állapotban vannak. Az önkormányzati fejlesztésekre beadott 
pályázatunk sajnos nem nyert, melyből a legrosszabb állapotban lévő útszakaszokat tudtuk 
volna felújítani. Nekünk erre megoldást kell találnunk, akár saját forrásból is 
költségátcsoportosítás révén. 
 
Pavelka Béla alpolgármester 
Nekem is 3 autóm megy tönkre az utak rossz állapota miatt, ennek ellenére azt mondom, hogy 
most a pályázatokra kell odafigyelnünk. A kultúrház felújításához 9,5 millió forint önerőt kell 
biztosítani és ha nyerünk az óvodai pályázaton, az ott esetlegesen elnyerendő összeg sem lesz 
elegendő az óvoda felépítésére. Szerintem most nem szabad kockáztatni a pályázatokat, tudom, 
hogy magam ellen beszélek, de a pályázatok megvalósítása fontosabb nem úszhat el 50 millió 
forint támogatás. 
 
Laczóné Hardi Márta képviselő 
Régebben volt EU önerő alap, amire lehetett pályázni, ennek is utána kell nézni. 
 
Török Tiborné polgármester 
Valamilyen megoldást kell találni az utak rendbetételére, mert csak egyre rosszabb állapotúak 
lesznek. 
 
Laczóné Hardi Márta képviselő 
Ha a polgármester asszony nem veti fel, akkor én is felvetettem volna az utak kérdését. Tényleg 
nagyon rossz állapotban vannak és a lakosság is elégedetlen. Találjunk erre valami megoldást. 
A pályázatokhoz is kell önerő, de korábban a bölcsődénél is valahogy mindig megoldottuk, 
biztos lesz más lehetőség is az önerőre. 
 
Pavelka Béla alpolgármester 
A kultúrház felújításához a közbeszerzési eljárást minél gyorsabban le kell folyttani, mert ott 
már tisztábban látunk. Az a javaslatom, hogy az utakkal kapcsolatban részletes pénzügyi 
kimutatást követően ismételten üljünk össze, mert csak a pénzügyi adatok birtokában lehet 
megalapozott döntést hozni, de hangsúlyozom, hogy ezt nem szabad az elnyert pályázatok 
kárára megvalósítani. 
 
Bakai Tamás képviselő 
Kérjünk be árajánlatokat és bármikor össze tudunk ülni, hogy megtárgyaljuk. 
 
 
12.2) Hetes települést bemutató film 

Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester 
A képviselő-testület kérésének megfelelően a lakóparki telkek értékesítése érdekében elkészült 
a települést bemutató kisfilm, amelyet minden online felületre feltettünk. Szerintem nagyon jól 
sikerült, bemutatja a településünkön elérhető szolgáltatásokat és remélem kedvet csinál ahhoz, 
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hogy itt vásároljanak telket vagy ingatlan az emberek. Sokkal jobban megérte, mint hirdetést 
feladni az újságban, mert több emberhez jut el. Többen jelezték felém, hogy jól sikerült a 
bemutató film, de kritika is érkezett, hogy bezzeg erre van pénze az önkormányzatnak. Ezt a 
testület kérte, amellyel én is egyetértettem, de a kritika mindig a polgármestert találja meg. 
 
További napirendi pont nincs. Török Tiborné polgármester megköszöni a megjelenést és az 
ülést bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 Török Tiborné dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


