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Hosszúhetény Község Képviselő-testülete
6/2016. sz.

Jegyzőkönyv
Készült:

2016. június 27-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott
képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Jelen vannak:

dr. Csörnyei László

polgármester

Dr. Orbán László

jegyző

Óbert Gábor
Papp János
Sebők János
Strung Nándor
Szabó Zsolt

képviselők

dr. Herbert Tamás
Csajkás Géza

képviselő
alpolgármester

Igazoltan távol:

Tanácskozási joggal meghívottak:

Dr. Csörnyei László polgármester köszönti a megjelenteket, és megnyitja a képviselő-testület ülését.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület részéről 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Javasolja az V. napirendi pontot a Településfejlesztési, Építésügyi, Vízügyi és Környezetvédelmi
Bizottság ülésen tárgyalják meg a folyamatosan érkező lakossági bejelentésekre való tekintettel.
A képviselő-testület a bizottság véleményének ismeretében tárgyalja meg a következő testületi ülésen.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.
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VIII. Javaslatok a helyi temetőben dísz- és védett sírhelyek kialakításának helyi önkormányzati
szabályozására
Előadó:
dr. Orbán László jegyző
IX.

Bejelentések, egyebek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
I.

Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

Dr. Csörnyei László polgármester:
A lejárt határidejű, – befejezett és a folyamatban lévő – képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztatót ismerteti.
Dr. Orbán László jegyző:
A 165/2015. (X.26.) sz. Képv. Test. határozattal kapcsolatban javasolja, hogy dr. Nagy Gyulával és
Strung Nándor képviselővel együtt tartsanak egy helyszíni szemlét a hivatkozott 163/3 hrsz ingatlanon és
a tulajdonostól kérjenek egy bérleti díj árajánlatot. Az árajánlat ismeretében határozzon a képviselőtestület a bérbevételről.
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A 79/2016 (V.30.) sz. Képv. Test. határozathoz hozzátenné, hogy az írásos megkeresést elküldte a
Tölgyfa Lakópark tulajdonosának, és közben sikerült telefonon is egyeztetnie vele, azonban a tulajdonos
elmondása szerint még a levelet nem kapta meg.
Sajnos az előző testületi ülésen adott információ téves volt, mivel a volt Tölgyfa épülete jelzáloggal
terhelt.
Óbert Gábor képviselő:
Kérdése, hogy a Sportegyesület ügyében történt-e előre lépés?
Dr. Csörnyei László polgármester:
Az egyesülettől új elnök személyére várja a javaslatot. Radó Gábor elnök lemondott és ezt az
ügyészségnek is bejelentette. Ahhoz, hogy az egyesület tovább tudjon működni minél előbb szükséges az
új elnök megválasztása. Amennyiben ez nem történik meg, az ügyészség törvényességi eljárást indít, és
végül az egyesületet törlik. Az egyesület rendbetétele abból a szempontból is fontos, mivel az egyesületet
az önkormányzat támogatja a legnagyobb összeggel.
Sebők János képviselő:
Az egyesületnek mihamarabb döntenie kell az új elnök személyéről és ez által az egyesület ügyeinek
rendbetételéről és működésének helyreállításáról.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
80/2016.(VI.27.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a polgármester előterjesztésében – megtárgyalta a
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatót és azt tudomásul veszi.
II.

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ügyei
Előadó:
dr. Csörnyei László polgármester

Dr. Csörnyei László polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. június
23-i ülésének döntéseiről.
1,) Orvosi ügyelettel kapcsolatos döntések
2,) A szociális alap- és szakosított ellátások végzésére kötött megállapodások módosítása
3,) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása
4,) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési módosításának határozat
tervezete
Annyiban kívánja kiegészíteni az orvosi ügyelettel kapcsolatos döntést, hogy a Komlói Kistérség Többcélú
Önkormányzati Társulás területén az UNIMEDKER Kft-vel kötendő megállapodás alapján biztosítja
háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátását, mely 2016. július 1-től évi 450Ft/állandó lakos összegben
határoztak meg. Országos viszonylatban ez az éves díj megfelelőnek mutatkozik.
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Dr. Orbán László jegyző:
Megnézte a megállapodást és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13.§ (1)
bek. 4. pontjában rögzített egészségügyi alapellátás –mint minden önkormányzat számára helyben kötelezően
biztosítandó közfeladat – körébe tartozó háziorvosi és házi gyermekorvosi alapellátáshoz kapcsolódik az
ügyelet ellátása.
Réthy Zsuzsanna védőnő:
Hozzátenné, hogy szükséges lenne megvizsgálni, hogy az ügyelet a teljes lakosságra vonatkozik-e? Ugyan a
pécsi ügyeletre beszállított gyermekeket ellátják, de többször kihangsúlyozták, hogy nem oda tartoznak. Az
alapellátás Hosszúheténybe a szakellátás Komlóhoz tartozik. Mindenképpen tájékoztatni kell a lakosságot az
ügyelet tekintetében.

Kéri a képviselő-testület jóváhagyását a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzat által tárgyalt
napirendi pontokra.
A napirenddel kapcsolatban kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület – egyhangúan – 6
igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
81/2016.(VI.27.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás és
az UNIMEDKER Kft-vel kötendő megállapodást
megismerte és azt elfogadja.
A Képviselő-testület az ügyeleti díjat 2016. július 1.
napjától évi 450,- Ft/állandó lakos szerint jóváhagyja,
azzal hogy a 2016. július 1-től 2016. december 31-ig
terjedő fél éves időszakban 225,- Ft/állandó lakos ügyeleti
díjat teljesít.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás és
felhatalmazó levél aláírására.
82/2016.(VI.27.) sz. Képv. Test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodását az 1. melléklet szerinti
tartalommal megismerte, és azt elfogadja.
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III.

Pályázati ügyek
Előadó:
dr. Csörnyei László polgármester

Dr. Csörnyei László polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy:
A KEHOP-2.2.2-15-2016-0005 számú „ A fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára
szennyvízelvezetéssel és – kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítása„ tárgyú pályázattal
kapcsolatban.
A kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020
programozási időszakban a szennyvízelvezetési és – tisztítási, beruházások megvalósítását szolgáló
projektek esetén - az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. a végső kedvezményezett.
Ezért a Kormány a NFP által létrehozott Konzorciummal köt támogatási szerződést. A projekt
megvalósítására a Konzorcium tagjai konzorciumi együttmükődési megállapodást kötnek. Ehhez
szükséges a képviselő-testület jóváhagyása.
Strung Nándor képviselő:
Szükséges lenne megvizsgálni, hogy Püspökszentlászló szennyvízelvezetésének problémája megoldhatóe a pályázat keretében?
Sebők János képviselő:
Úgy gondolja, hogy amikor Hosszúheténybe tervezték a szennyvíztelepet már akkor elavult volt a
rendszer és nem gondoltak a jövőbeni bővítésekre, alul lett tervezve.
A napirenddel kapcsolatban kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület – egyhangúan – 6
igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
83/2016.(VI.27.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a KEHOP -2.2.2-15-2016-0005 pályázat keretében
megkötendő Konzorciumi Együttműködési Megállapodást
megismerte és azt jóváhagyja. Felhatalmazza a
polgármester a megállapodás aláírására.

IV.

Csorba Győző Könyvtár 2015. évi szakmai beszámolója
Előadó:
dr. Csörnyei László polgármester

Dr. Csörnyei László polgármester:
Köszönti Miszler Tamást a Csorba Győző Könyvtár igazgatóját, és felkéri a 2015. évi szakmai
beszámójának ismertetésére.
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Miszler Tamás Csorba Győző Könyvtár igazgató:
Köszöni a meghívást. A beszámolót nem kívánja kiegészíteni. Amennyiben bármilyen kérdés van, arra
szívesen válaszol.
Papp János képviselő:
Úgy látja, hogy a szolgáltatás minőségileg is változott, a beszámolót jónak tartja és elfogadásra javasolja.
Kérdése, hogy az ÁMK könyvtár iskolai könyvtár státuszát mennyire befolyásolja az esetleges iskola
államosítása?
Miszler Tamás Csorba Győző Könyvtár igazgató:
Sajnos erről nincs információja.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

84/2016.(VI.27.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Csorba Győző Könyvtár 2015. évi szakmai
beszámolóját és azt elfogadja.

V.

Hosszúhetényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
Előadó:
dr. Orbán László jegyző

Dr. Orbán László jegyző:
Javasolni fogja a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy támogassa az Önkéntes Tűzoltó
Egyesületet. Javaslatot tesz, hogy Hosszúhetény Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület kérelmét 150.000,-Ft-al támogassa.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
85/2016.(VI.27.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Hosszúhetény kérelmére
működési támogatásként eszközbeszerzésre 150.000,-Ft vissza nem térítendő - támogatást nyújt az önkormányzat
2016. évi költségvetésének terhére.
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VI.

A helyi önkormányzat és a helyi
megállapodásainak módosítása
Előadó:
dr. Orbán László jegyző

nemzetiségi

önkormányzatok

együttműködési

dr. Orbán László jegyző:
Határozati javaslatát az előterjesztésében leírta. Az előterjesztését nem kívánja kiegészíteni.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
86/2016.(VI.27.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Hosszúhetény Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületével, valamint Hosszúhetény Községi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével
2014. november 28-án megkötött együttműködési
megállapodásának módosítását az alábbiakban hagyja
jóvá;
-az együttműködési megállapodás I. Fejezet 3,) pontja a
következőkkel egészül ki; szükség szerint a hivatal a
nemzetiségi önkormányzat zökkenőmentes működése
érdekében biztosítja a jelnyelv- és a speciális
kommunikációs rendszer használatát.
-az V. Fejezet 12,) pontja a következők szerint módosul;
A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző
ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos
személy nem lehet. Erre fokozott figyelmet kell fordítani a
helyettesítések
és
felhatalmazások
rendszerének
kialakításakor. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági
eseményre
vonatkozóan
nem
lehet
azonos
kötelezettségvállalásra, az utalványozásra ás a teljesítési
igazolására jogosult személlyel. Ezen szabályra a
felhatalmazások rendszerének, valamint a helyettesítések
rendszerének kialakításakor figyelemmel kell lenni. Az
egyes pénzgazdálkodási feladatokat ellátó személyek nem
gyakorolhatják
a
pénzgazdálkodással
kapcsolatos
jogkörüket adott gazdasági esemény vonatkozásában, ha a
feladatellátás során saját maguk, vagy a Polgári Törvény
szerinti közeli hozzátartozójuk javára látnak el.
Mindezekre folyamatosan a feladatellátás során fokozott
figyelmet kell fordítani.
A VII. Fejezet az alábbi 3,) ponttal egészül ki;
A Polgármesteri Hivatal ellátja a nemzetiségi
önkormányzat
önálló
fizetési
számlanyitásával,
törzskönyvi nyilvántartásba vételével és az adószám
igénylésével kapcsolatos feladatokat.
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VII.

Az önkormányzati utak forgalmi rendjének felülvizsgálata
Előadó:
dr. Orbán László jegyző

dr. Orbán László jegyző:
A közúti szakember véleménye szerint a település általános forgalmi rendje megfelelőnek minősíthető, de
a közlekedési táblák állapota többségében nem megfelelő, ezért elsődleges feladat e táblák cseréje.
Közterületen való parkolás megoldása közterület használati díj megállapítással történhetne.
Problémát jelent egyes utcákban a gyalogos forgalomra alkalmas járda hiánya, ezért a biztonságos
gyalogos forgalom érdekében javasolható a 30 km –es sebesség korlátozó táblák kihelyezése.
A keskeny és szűk utcákban való parkolást pedig várakozni tilos táblával lehetne megakadályozni.
Sebők János képviselő:
A keskeny és forgalmas utcákon kellene elsősorban megoldani, hogy ne mindkét oldalon parkoljanak az
autók. Javasolja az elhasználódott közlekedési táblák mielőbbi cseréjét.
Papp János képviselő:
Az egyre több autó miatt az iskolánál is tarthatatlanná vált a parkolás miatti közlekedés. Javasolja, hogy
ezt a problémát is vizsgálják meg, a táblák kihelyezésekor.
Dr. Orbán László jegyző:
Csak a legveszélyesebb útszakaszoknál lesz elsőként tábla csere, az önkormányzat köteles ezt a munkát
elvégezni, mely meglátása szerint 2016.08.31-ig elvégzésre kerülhet.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
87/2016.(VI.27.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az önkormányzati utak forgalmi rendjének
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. A testület az
előterjesztésben javasoltak figyelembevételével az
elvégzendő feladatokat több lépcsőben kívánja
végrehajtani. Elsőként a település közlekedési táblái közül
az elhasználódott megrongálódott táblák cseréjét, javítását
hatja végre, majd a település legveszélyesebb útszakaszain
a KRESZ szabályainak megfelelő a forgalombiztonság és
balesetveszély csökkentés érdekében táblákat helyez el.
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: dr. Orbán László
Pál Attila Nkft. ügyvezető

VIII. Javaslatok a helyi temetőben dísz- és védett sírhelyek kialakításának helyi önkormányzati
szabályozására
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Előadó:

dr. Orbán László jegyző

dr. Orbán László jegyző:
Úgy gondolja, hogy temetőben a dísz- és védett sírhelyek kijelölése előtt szükséges lenne a környezetét is
rendbe tenni. A képviselő-testület döntse el, hogy milyen fajta megjelölés legyen. Mindenképpen
figyelembe kell venni a hozzátartozók kérését, véleményét is ezzel kapcsolatban.
Sebők János képviselő:
Javasolja egy tábla kihelyezését, melyen meg lenne jelölve, hogy mely sírok tartoznak megkülönböztetett
sírhelyek közé.
Szabó Zsolt képviselő:
Javasolja, hogy a temetőben kerüljön kihelyezésre egy térkép, mely biztosítaná a megtalálhatóságot és
természetesen jelölné a köztiszteletben álló személyek sírhelyét is.
Papp János képviselő:
Javasolná, hogyha tábla kerül kihelyezésre, az könnyen cserélhető legyen a későbbi változások miatt.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
88/2016.(VI.27.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a települési köztemetőben díszsírhelyet nem kíván
kijelölni valamint egyes sírhelyek védettség alá való
helyezéséről is eltekint. A képviselő-testület szükségesnek
tartja a sírhelyekről egy részletes tájékoztató temetőtérkép
elkészítését. A térképen a település köztiszteletben álló
személyeinek nyughelye külön megjelölhető, amennyiben
az elhunyt hozzátartozója azzal egyetért.
IX.

Bejelentések

Dr. Orbán László jegyző:
Orsós Ferencné és családja részére a 2460 hrsz ingatlanon a ROM-TP-09-A-0008 sz. pályázat keretében
az önkormányzat a fúrt kúttal biztosította a család lakhelyén a lakhatás hiányzó alapfeltételét, az
ivóvízszükségletet. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Társadalmi Felzárkózási Támogatások
Osztálya arra kéri az önkormányzatot, hogy nyilatkozzon arról, hogy a komlói ingatlant önkormányzati
bérlakásként üzemelteti a továbbiakban, nem értékesíti, az üzemeltetési jogát nem adja át más
szervezetnek.
Javasolja, hogy az ingatlant bérlakásként üzemeltesse tovább az önkormányzat.
ROM-TP-09-A-0008 pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy a bérleti szerződések 2016. június 30-al
lejárnak. Ezért most vizsgálja felül a bérlők tartozásait. Az érintetteknek felszólításokat fog kiküldeni a
tartozás rendezésére. Amennyiben lesz olyan bérlő, aki nem akar fizetni az ellen fizetési meghagyásos
eljárást fog indíttatni az illetékes közjegyzőnél.
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A bérlők közül volt, aki már jelezte, hogy a tartozását mindenképpen rendezni fogja, illetve a
lakóingatlan is megvásárolná.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

89/2016.(VI.27.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Társadalmi
Felzárkózási Támogatások Osztálya felhívására a Komló,
Nyár u. 2/2 hsz. alatti lakóingatlan jövőbeni
hasznosításáról akként nyilatkozik, hogy az ingatlant
önkormányzati bérlakásként üzemelteti, azt nem értékesíti,
és az üzemeltetés jogát nem adja át más szervezetnek. Az
önkormányzat
vállalja
továbbá
a
lakóingatlan
rendeltetésszerű
használatának
biztosítását
és
üzemeltetésének további kötelezettségét. A képviselőtestület az ingatlanba egy szociálisan rászoruló családot
helyez el.
Dr. Csörnyei László polgármester:
1,)
Cseriné Bencze Ágnes Hosszúhetény, Szőlőhegy 0004 hsz. alatti lakos kérelmében megjelölt
ivóvízhálózatra történő rácsatlakozásra a DRV Zrt-től bekérte a tervezésre az ajánlatot. Az árajánlat
beérkezése után tudja a képviselő-testületet tájékoztatni a fejleményekről.

2,)
Tájékoztatja a képviselő-testületet, Bödő Jánosné (Széchenyi utca 16. hsz) alatti lakos kérelméről,
melyben a lakóháza előtti gyalogbejáró és autóbejáró híd felújításának anyagköltségéhez való
hozzájárulást kérelmezi az önkormányzattól. A kérelmet a képviselő-testületnek címezte, amúgy
településüzemeltetési feladat.
Strung Nándor képviselő:
Építsük meg, de az anyagköltséget vállalja a tulajdonos, az önkormányzat pedig biztosítja a
munkálatokhoz a munkásokat.
Fontos lenne ezt valamilyen módon tisztázni, hogy milyen feltételeket vállal be az önkormányzat a
későbbiekben felmerülő ehhez hasonló esetekre.

3,)
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Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a tornaterem pályázatnál felmerült az iskola konyha közmű
engedélyezési és felújítási munkálatainak szükségessége. Tekintettel arra, hogy a kazánokra vonatkozó
jogszabályok is változtak, e miatt pótolnunk kell ezeket. Ennek a költsége nem lett betervezve a
tornaterem pályázatnál.
Sebők János képviselő:
Kérdése, hogy korábbi pályázatoknál ez miért nem derült ki? Szerinte a konyha közműveit már le kellett
volna választani az iskola rendszeréről.
Dr. Orbán László jegyző:
Véleménye szerint a korábbi hibákért az a szakértő a felelős, aki átvette a műszaki előírásoknak nem
megfelelő rendszert.
Dr. Csörnyei László polgármester:
A KEOP pályázatnál a pályázatnak nem volt része konyha vagy a kazánház illetve közművek
leválasztása.
Egyebek
Papp János képviselő:
Jelzi, hogy a Verseny utcai önkormányzati földterület egy része gazos elhanyagolt állapotban van. Kéri a
szükséges intézkedések megtételét.
Dr. Csörnyei László polgármester:
Több hozzászólás hiányában – megköszöni a részvételt – és az ülést bezárja.

K. m. f.

Dr. Csörnyei László
polgármester

Dr. Orbán László
jegyző

