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Dr. Csörnyei László polgármester köszönti a megjelenteket, és megnyitja a képviselő-testület ülését.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület részéről 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.
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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.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
21/2016.(II.29.) 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, hogy a Komlói Kistérség feladata egy új tevékenységgel bővül.
Vállalták, hogy kialakítják az orvosi ügyeletet, melyben már a Hosszúhetény orvosai is vállalhatnak
ügyeletet. Ez a feladat 35 Ft/fő/éves díjfizetést jelent.
A napirenddel kapcsolatban kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület – egyhangúan – 7
igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
22/2016.(II.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2015. évi költségvetési előirányzatainak módosítását
jóváhagyja.
23/2016.(II.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
tanácsa által meghatározott szociális intézménytérítési
díjakat elfogadja.
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24/2016.(II.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016
évi költségvetését jóváhagyja.
25/2016.(II.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által
TOP-4.2.1-15
„Szociális
alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat
benyújtásával egyetért.
26/2016.(II.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
fenntartásában működő költségvetési szervek alapító
okiratainak módosítását jóváhagyja
27/2016.(II.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szilvási Bölcsőjének 2016. évi nyári zárva tartásának
időpontját jóváhagyja.

III.

Pályázati ügyek
Előadó:
dr. Csörnyei László polgármester

dr. Csörnyei László Polgármester:
I) TOP-3.1.1-15 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés”
A pályázattal kapcsolatban tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Baranya Megyei Önkormányzattal
felvette a kapcsolatot és az egyeztetés megtörtént. Az események felgyorsultak a lehetséges nyomvonal
kijelölés lesz a következő lépés. A kerékpárút nyomvonalának kialakítására három lehetséges piorítás a
Tóth út, Cseresznyés út, Vasútvonal került számításba. A fejleményekről ismét tájékoztatom a képviselőtestületet.
II) Vidékfejlesztési program keretében az alábbi VP-6-7.4.1.1-16 számú „Településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés” című pályázat került kiírásra, mely lehetőséget biztosítana a Hármashegy utcai 124 m2-es
ingatlanunk - funkcionálisan civil szervezetek használatára- felújítására.
A pályázatban max.50 M Ft-ot összegig lehet pályázni. A pályázat 100%-os támogatás intenzitású.
Sebők János:
Szerinte Baranya megye legnagyobb falujában nincs megoldva több száz fős rendezvény megrendezésére
alkalmas hely. Javasolja, a volt mozi épületének felújítását, átalakítását.

6

Papp János:
Pályázunk egy olyan épületre, melynek funkciója még nincs kitalálva.
Dr. Herbert Tamás:
Úgy gondolja a Hármashegy utcai ingatlan nem alkalmas az átalakításra, ő lebontaná és újat építene
helyette.
Strung Nándor:
Nézzék meg a lehetőségeket, mérlegeljék melyik ingatlan felújítása lenne a gazdaságosabb.
Dr. Csörnyei László polgármester:
Javasolja, hogy továbbiakban bizottsági ülésen egyeztessenek ezekben a kérdésekben.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
28/2016.(II.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a polgármester pályázati tájékozatóját tudomásul vette.

IV.

Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előadó:
dr. Csörnyei László polgármester

Dr. Csörnyei László polgármester:
Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetését tartalmazó – a Pénzügyi, Ellenőrző és a
Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság ülésein elhangzott módosításokkal
átdolgozott – előterjesztést ismerteti a képviselő-testülettel.
A képviselő-testület – egyhangúan – 7 igen szavazattal megalkotja

Hosszúhetény Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek
2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016.(III.07.) önk. rendeletét.
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V.

Hosszúhetény, Hármashegy utca 17. szám alatti ingatlan hasznosítása
Előadó:
dr. Csörnyei László polgármester

Dr. Csörnyei László polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Hármashegy utca 17. szám alatti 250 m2-es ingatlan bérletére a
Klímatrióplussz Kft. ajánlatot tett az alábbi feltételekkel.
Az ingatlant 5 év határozott időre bérelné ki.
A vállalkozó felújítaná az ingatlant, munkahelyet teremtene, amely nem zavarná az ott lakókat, valamint a
tevékenysége nem ellentétes a lakóövezetben végezhető tevékenységekkel. Megemlíti, hogy a
vállalkozásból a községnek Ft iparűzési adó bevétele származhatna.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel az egyeztetés megtörtént, az ingatlan hasznosítása
megtörténhet, mivel munkahelyteremtés és a vállalkozástámogatás is önkormányzati alap illetve kötelező
feladatok közé tartozik. Ezért a kéri az ingatlan hasznosításának jóváhagyását.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
29/2016.(II.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyetért az önkormányzat tulajdonában lévő Hármashegy
u. 17. házszám alatti ingatlan egy részének bérbeadásával.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan
használatara ajánlatot tevő Klímatrióplussz Kft-vel 5 évre
bérleti szerződést kössön.

VI.

Hosszúhetény Község új településrendezési terv munkaközi anyagának jóváhagyása
Előadó:
dr. Csörnyei László polgármester
Előterjesztő: Hübner Mátyás építészmérnök
Jakab Gabriella ügyvezető

Dr. Csörnyei László polgármester:
Felkéri Hübner Mátyás építészmérnököt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a község
településrendezési terv munkaközi anyagával kapcsolatosan.
Hübner Mátyás:
A mostani anyagban került elkészítésre a Település szerkezeti terve, szabályozási terve és helyi építési
szabályzata. Előadja, hogy ezek a módosítások arra adnak lehetőséget, hogy korrigálják azon
változásokat, melyek az elmúlt évek során átformálódtak a községben. Valamint kialakításra kerüljön egy
egységes településkép összefogva az övezeti besorolásokat, helyi védettségű épületeket, bel és külterületi
határok meghatározását, figyelembe véve a fejlesztési elképzelésekkel. A településközpontra külön
beépítési terv javasolható.
Ez az anyag egy olyan lehetőséget próbál vázolni, melynek megvalósítása ugyan a következő években lesz
lehetséges, viszont a további fejlesztések alapját adja.
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Dr. Csörnyei László polgármester:
Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottsági ülésen voltak módosítások,
javaslatok, melyek átvezetésre kerültek. Kéri a képviselő-testület jóváhagyó döntését a munkaközi anyag
elfogadására, hogy a véleményezési eljárás meginduljon.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
30/2016.(II.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a
Településfejlesztési
Építési,
Vízügyi
és
Környezetvédelmi Bizottsági javaslatát figyelembe véve
Helyi Építési Szabályzat tervezetének tartalmi elemit
elfogadja. Megbízza a polgármestert, hogy a munkaközi
anyagot véleményeztetés céljára küldje meg, az illetékes
szakhatóságoknak.
Határidő: 2016.március 15.
Felelős: dr. Csörnyei László polgármester

VII.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia munkaközi anyagának jóváhagyása
Előadó:
dr. Csörnyei László polgármester
Előterjesztő: Béres Gábor DDRFÜ Pécs
Jakab Gabriella ügyvezető

Dr. Csörnyei László polgármester:
Felkéri Béres Gábort a DDRFÜ képviselőjét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet az Integrált
Településfejlesztési Stratégia elkészült munkaanyagával kapcsolatosan.
Béres Gábor DDRFÜ Pécs:
Üdvözli a képviselő-testületet és a jelenlévőket. Helyi munkacsoportos megbeszélések alapján indult el a
munkaanyag elkészítése. Ezen fejlesztési elképzeléseket a Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és
Környezetvédelmi Bizottság már tárgyalta. Hangsúlyozza, hogy egy olyan munkaközi anyag készült el,
amely magába foglalja a község jövőbeni 6-8 évet felölelő fejlesztési elképzeléseit és ezt bontja ki
helyhez köthető költség keretekkel. Pályázati forrásoknál előnyt fog élvezni azon község, aki ezen
fejlesztési elképzeléseit már ilyen formában elkészítette. A testületnek arról kell szavazni, hogy az ügyben
a véleményezési eljárás megindulhasson. Ezt a munkaközi anyagot 20-30 szerv részére kell megküldeni
véleményezésre, egy második körben történik a vélemények egyeztetése és ennek figyelembevételével
készítik el a végleges változatot, mely ismételten jóváhagyásra kerül a képviselő-testület elé.
Derksen Gyöngyi:
Az anyagban Kisújbányára megjelölt 120 millió forint szerinte nem lesz elég összességében, mivel
szerinte milliárdos tétel lehet.
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Sebők János:
Megjegyzi, hogy a település központjának fejlesztésére az anyagban nincs betervezve összeg. Véleménye
szerint ez egy igen fontos feladata az önkormányzatnak, hogy egy rendezett, esztétikus településközpontot
alakítson ki.
Béres Gábor DDRFÜ Pécs:
A számok becsléseket jelentenek, nagyságrendileg meg kellett adni, hogy reálisan mekkora forrást képes a
község megszerezni az eddigi tapasztalatok alapján. Az összegek összképet alkotnak arról, hogy a 6-8 év
alatt milyen összegre lenne szükség az elképzelések megvalósításához a jelenlegi források figyelembe
vételével.
Dr. Csörnyei László polgármester:
Elmondja, hogy ezzel anyaggal egy olyan célrendszert kívántak meghatározni, melyben a források még
ugyan képlékenyek viszont a jövőbeni tervek, elképzelések kerültek meghatározásra és mindenképpen a
jövőbeni felmérések alapján fogják kialakítani a végleges változatot. A képviselő-testületnek egy
jóváhagyó döntés kell hoznia, hogy a véleményezési eljárás meg tudjon indulni

A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

31/2016.(II.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Településfejlesztési Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi
Bizottsági javaslatait figyelembe véve Hosszúhetény
Integrált Településfejlesztési Stratégia munkaközi anyagát
elfogadja.

VIII. A szabályozási tervhez kapcsolódó tervezett belterületi határvonalak jóváhagyása
Előadó:
dr. Csörnyei László polgármester
Előterjesztő: Jakab Gabriella ügyvezető
Dr. Csörnyei László polgármester:
Kezdeményezi a jóváhagyását az előző testületi ülésen már előterjesztésre került rendezési terv
módosítását is érintő, belterületi határ-rendezést.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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32/2016.(II.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a település rendezési tervéhez kapcsolódóan a javasolt
belterületi határvonalakat a Településfejlesztési Építési,
Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság véleményét
figyelembe véve jóváhagyja.

IX.

2016 évi Helyi Támogatási Alapra benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó:
dr. Orbán László jegyző
Előterjesztő: Papp János Közoktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság elnöke

Dr. Orbán László jegyző:
Nem kívánja kiegészíteni a bizottsági javaslatot és felkéri Papp Jánost a beérkezett pályázatok
ismertetésére.
Papp János:
A bizottság megvizsgálta a pályázatokat. Az alábbi civil szervezetektől érkeztek be pályázatok a megjelölt
támogatási összegben:
1.) Zengő Lovas Egyesület 94.500,-Ft
2.) Bortermelők és Borbarátok Hosszúhetényi Egyesülete 228.600,-Ft
3.) Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítvány és Zengő Kerékpáros SE 345.000,-Ft
4.) Hosszúhetényi Nagycsaládosok Egyesülete 170.000,-Ft
5,) Zengő Kerékpáros Sport Egyesület 750.000,-Ft
Javasolja, hogy erre tekintettel csak a helyben megrendezésére kerülő és szakmai programok költségére
adjuk a támogatást.
Sebők János:
Hozzászólásában elmondja, hogy bár tagja az egyesületnek, igazán még sem ért egyet a támogatásával. A
szakmai utakra hosszú éveken keresztül a tagság adta össze a költségek fedezetét.
Ilyen célra más forrásokból kérjenek támogatást.
Papp János:
Véleménye szerint, mivel a Borbaráti Egyesület újjá szerveződőt a vidékre szervezett tanulmányútjukat is
szükséges lenne támogatni. Egy helyi rendezvényt természetesen ő is szívesebben támogatna, de nem
szeretné, ha egy elutasító döntést kedvét szegné a tagságnak illetve az új elnöknek. Áthidaló megoldás
lehetne az, ha testület kikötné azt, hogy a támogatás összeget csak helyi rendezvényre használhatják fel.
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Dr. Csörnyei László Polgármester:
Kéri a jóváhagyást a helyben megrendezésre kerülő szakmai program költségeinek támogatására.

33/2016.(II.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Közoktatási, Kulturális, Sport és Szociális bizottság
javaslatát figyelembe véve helyi önkormányzat támogatás
alapjára benyújtott pályázatokat az alábbiak szerint
támogatja:
Zengő Lovas Egyesület 95.000,-Ft.
Bortermelők és Borbarátok Hosszúhetényi Egyesülete
148.000,- Hosszúhetényi rendezvény fedezetére,
Hosszúhetény Fejlődésért Alapítvány és Zengő Kerékpáros
SE:
egészségügyi
szűrőprogramok
anyag
és
eszközköltségére, valamint díjak és emlékérmek
beszerzésére: 175.000,-Ft,
Hosszúhetényi Nagycsaládosok Egyesülete: 140.000,-Ft
családi és gyermekprogramok szervezése. Az egyesület
részére a képviselő-testület terembérlet mentességet
biztosít.
Keszerice Zsolt:
Elmondja, hogy a tagdíjuk illetve az adó 1% -a csak az egyesület fenntartására elég.
Nem akarja sürgetni a képviselő-testületet, de a helyzet most megkívánja, hogy tudják, mire számíthatnak
a támogatást illetően.
Kéri a jóváhagyást a Zengő Kerékpáros Sport Egyesület támogatási kérelméhez.
Papp János:
Ehhez kapcsolódóan a Zengő Kerékpáros Sport Egyesület pályázatában a támogatást működésre,
versenyre és utánpótlásra igényli, azonban a bizottság döntése alapján, úgy gondoljuk, hogy ez a
támogatási összeg kimeríteni a helyi támogatási alapot, illetve nem tartozik a helyben megrendezésre
kerülő szakmai programok közé, Javasolja a Zengő Kerékpáros Sport Egyesület pályázati támogatás
kérelmében a döntést képviselő-testület halassza el. Továbbá javasolja, hogy a Közoktatási, Kulturális
Sport és Szociális Bizottság készítsen elő a helyi támogatási alapra vonatkozóan egy javaslatot, hogyan
tudja ösztönözni a civil szervezetek pályázati aktivitását, például pályázati önerő támogatásával.
Dr. Csörnyei László polgármester:
Kéri a jóváhagyást a Zengő Kerékpáros Sport Egyesület támogatási kérelmében való döntés
elhalasztására.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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34/2016.(II.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Zengő Kerékpáros Sport Egyesület működési támogatási
kérelmét nem támogatja. Megbízza a Közoktatási,
Kulturális Sport és Szociális Bizottságot, vizsgálja meg a
helyi önkormányzat helyi támogatási alapról szóló
rendeletének pályázati feltételekről szóló rendelkezéseit,
és amennyiben szükséges tegyen javaslatot a rendelet
módosítására.
Határidő: 2016.április 30.
Felelős: Papp János bizottsági elnök

XI.

Tájékoztató a hősi temetkezési hely kialakításának és egyes sírok helyi védettség alá
helyezésének szabályairól
Előadó:
dr. Orbán László jegyző

Dr. Orbán László jegyző:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az 56-os szövetség kezdeményezésére, illetve a Nemzeti
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság döntése alapján felmerült az, hogy a jelenleg önkormányzat
üzemeltetésében lévő temetőben egy-egy sírhely helyi védettség alá kerüljön. A helyi védettség esetében a
rendelkezési jogot a helyi önkormányzat gyakorolja.
Ezért javasolja a helyi temető rendelet módosítását és közli, hogy a beadott kérelmük Nemzeti Emlékhely
és Kegyeleti Bizottság felé elutasításra került. Ezért javasolja helyi temető rendelet módosítását.
Amennyiben a képviselő-testület tagjai fontosnak illetve szükségesnek tarják egy-egy sírhely helyi
védettség alá való helyezését.
Dr. Herbert Tamás:
Javasolja a rendelet módosítását, valamint megemlíti a dombóvári temetőben kialakított temetőtérképet,
mely jelzi a védett sírok helyét.
Csajkás Géza:
A sírhelyek gondozása, fenntartása és karbantartása szerinte így is elég feladatot jelent, nem javasolja a
megkülönböztető táblák kitételét.
A napirenddel kapcsolatban kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület – egyhangúan – 7
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
35/2016.(II.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízza a dr. Orbán László jegyzőt, hogy a községi
köztemetőről és temetkezésről szóló 7/2012. (IV.23.)
számú rendelet módosítására készítsen javaslatot és azt
terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2016.április 30.
Felelős: dr. Orbán László jegyző
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XIII. Bejelentések, egyebek
Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. kötelező törzstőke emelésének ügye
Dr. Csörnyei László polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az új Ptk. hatályba lépése szerint azon bejegyzett cégeknek,
melyeknek törzstőkéje nem éri el a 3 millió Ft-ot, kötelezően 2016. március 15-ig kell megtenniük ezt. Így
szükségessé vált a Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. törzstőkéjének 2.500.000,-Ft-al
történő megemelése a hatályos jogszabálynak megfelelően.

A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan
– 7 igen szavazattal – az alábbi határozatokat hozta:
36/2016.(II.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
elhatározza, hogy a Hosszúhetényi Településüzemeltetési
Nonprofit Kft. 500.000,-Ft összegű törzstőkéjét új
törzsbetét teljesítésével 2.500.000,-Ft összegű pénzbeli
hozzájárulással megemeli, melynek eredményeképpen a
társaság törzstőkéje 3.000.000,-Ft –ra emelkedik. Erre
figyelemmel a törzstőke emelés módja:
új törzsbetét teljesítése kizárólag pénzbeli hozzájárulás,
összege: 2.500.000,-Ft,
Teljesítésének módja: a társaság bankszámlájára történő
befizetés,
Teljesítés határideje: 2016.szeptember 1. napja.
Egyúttal elhatározza a társaság új Ptk. rendelkezéseivel
összhangban álló továbbműködését.

Lakossági kérés Helyi Rendezési Terv módosítási ügyében
Dr. Csörnyei László polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Ságodi Péter és társai kérelmet nyújtottak be, a most
kialakítására kerülő rendezési tervmódosítással összefüggésben, a telkeiken áthaladó szabályozási vonal
kivételére, tiltakoznak a tekintetben, hogy az önkormányzat kisajátítással hozzon létre új utat vagy
alakítson ki építési telkeket vagy lakóparkot az ő telkeik rovására.
Hangsúlyozza, hogy a most készülő rendezési terv még egyeztetésre kerül ez nem a végleges változat, de
amennyiben elkészül arra is van lehetőség, hogy azt módosítani lehessen. Javasolja az egyeztetés után a
lehetőség számításba vételével ezek korrigálásra kerüljenek, továbbá szükség esetén kéri lakosság
tájékoztatását is az ügyben.
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A napirenddel kapcsolatban kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan – 7
igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
37/2016.(II.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Ságodi Péter Fő utca 64. és társai település rendezési
tervvel kapcsolatos beadványát megtárgyalta. Felhívja a
polgármestert, hogy a beadványt továbbítsa a helyi
rendezési terv készítőjének és egyben kérje ki szakmai
véleményét, majd annak ismeretében tájékoztassa a
beadvány tevőket a képviselő-testület álláspontjáról.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Dr. Csörnyei László polgármester

Kisújbánya IX. Üveges Hétvége a Zengővidéken című program megrendezése
Derksen Gyöngyi kuratóriumi elnök:
A „Kisújbánya Baráti kör” Alapítvány nevében kérem a képviselő-testületet, hogy a IX. Üveges Hétvége a
Zengővidéken című program megrendezéshez szükséges eszközök beszerzésében, szolgáltatások
igénybevételének intézésében való támogatását.
Biztosítson egy rendezvénysátort berendezéssel, színpaddal, áramszolgáltatással.
Hosszúhetény- Kisújbánya között kéri a kisbusz járat biztosítását.
Kéri polgárőrség közreműködését a rendezvényen.
Amennyiben szükséges előírás akkor mentőautó biztosítása és annak költségének viselése.
Kéri a közbenjárást a rendezvényhez szükséges engedélyek beszerzésében.
dr. Csörnyei László polgármester:
Kéri képviselő-testület jóváhagyását a rendezvény megszervezésében való közreműködésre.
A napirenddel kapcsolatban kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan – 7
igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

38/2016.(II.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a IX. Üveges Hétvége a Zengővidéken című program
megrendezésében
a
„Kisújbányai
Baráti
kör”
Alapítvánnyal együttműködik.
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Zádori János Pécsvárad polgármester bejelentése
Dr. Csörnyei László polgármester:
Köszönti Zádori János Pécsvárad polgármesterét, felkéri, hogy tartsa meg tájékoztatóját.
Zádori János:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Pécs és környéke Kistérségben változások mentek végbe.
Mecseknádasd-Zengőalja Kistérségi Társulás elnökévé választották és ezzel egyidejűleg szeretné
meghívni Hosszúhetény községet a társulásba kölcsönös együttműködés reményében. A fő oka ennek,
hogy a kiírandó pályázatok városorientáltak és úgy gondolja, hogy az összefogás segítené a társulás tagjait
a pályázatok felvételében és megvalósításában. Fontos szempont, hogy a települések megoszthatnák
egymással ötleteiket, elképzeléseiket és ezáltal nagyobb esély mutatkozna a pályázatok elnyerésében.
Hosszúhetény községnek a tagdíj éves szinten 20 Ft/ fő. Társulás jövőbeni közös terveinkhez adna
lehetőséget főként a pályázatok tekintetétben, ezért kéri Hosszúhetény támogatását a képviselő testülettől.
Dr. Csörnyei László polgármester:
Megköszöni Zádori János polgármester úr tájékoztatóját.

Zádori János Pécsvárad polgármesterének tájékoztatásával kapcsolatban kérdés – hozzászólás nem
hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

39/2016.(II.29.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a kölcsönös együttműködés elveit figyelembe véve,
csatlakozik a Mecseknádasd–Zengőalja Kistérségi
Társuláshoz. Vállalja Hosszúhetény Községre eső éves
tagdíj 20 Ft/Fő megfizetését. Felhatalmazza a
polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében a
társulásban teljes jogkörrel eljárjon.
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Bejelentések:
1.) Herr Judit panasz ügye
Csajkás Géza:
Tájékoztatást kér Herr Judit ügyében történt intézkedésekről, mivel nem tartja megfelelőnek, hogy más
telkére vezették a csapadékvizet az önkormányzat dolgozói.
Jakab Gabriella:
A Hegyelő utcában több helyen is végeztünk javításokat a lezúduló víz megállítására illetve annak
elhárítására, kialakítottunk egy szikkasztót, ezzel próbáltuk megoldani, hogy az utcán lezúduló víz ne
akadályozza a közlekedést. Judit kérése válaszoltam és válaszomat megküldtem a jegyző úrnak és a
polgármesternek is másolatban.
Dr. Herbert Tamás:
Javasolja, hogy a Jegyző úr válaszoljon Herr Judit kérésére.
Dr. Orbán László :
A panasz úgy kapcsán elmondja, hogy az elmúlt héten hivatalos levélben válaszolt Herr Judit felvetésére.
A levél végén javasolta panaszosnak, hogy a folyamatos email levelezés helyett, egy közösen tartott
helyszíni szemlét követően próbálják megoldani a kialakult helyzetet. A korábbi email – ben küldött
levelekre azért nem reagált, mivel Jakab Gabriella válaszolt nevezettnek és valamennyi válaszlevelet
megküldte a jegyzőnek és a polgármesternek. A válaszlevelek tartalmával egyetértett, ezért nem küldött
külön emailt Herr Juditnak.

2.) Balázs Lajosné állampolgár megkérdezi a polgármestert urat, hogy a Hosszúhetény Tölgyfa lakópark
ügye jelenleg milyen stádiumban áll.
Dr. Csörnyei László polgármester:
A feltett állampolgári kérdésre válaszolva a Tölgyfa Lakópark Kft. egyik tulajdonostársának üzletrésze
végrehajtás alá került, a korábban tervezett beruházás megvalósítása kétségessé vált. Ezért az épület
mögötti telekrész eladó az irányár 50 millió Ft.
Papp János:
A Tölgyfa épülete is nagyon régóta kihasználatlanul áll, egy tőkeerős befektetőt kellene keresni, aki
hasznosítaná az épületet illetve a mögötte lévő telket.
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3.) Molnár János állampolgár kéri, hogy a Fő utca 170. szám alatti önkormányzati ingatlanról leszerelt
mozgásérzékelős lámpák kerüljenek visszahelyezésre, mivel a Pacsir közben az esti és éjszakai
közlekedés balesetveszélyes.
dr. Herbert Tamás :
Javasolja, hogy a képviselő-testület kapjon minden olyan pályázatról illetve beruházásról egy beszámolót,
tájékoztatót, amely a kitűzött határidőre valami oknál fogva nem valósult meg.

Dr. Csörnyei László polgármester:
Elmondja, hogy a meghívóban szereplő X.), és XII) napirendi pont megvitatására – az 2011. évi
CLXXXIX. tv. 46.§.(2) a) alapján – zárt testületi ülést kell elrendelni.

K. m. f.

Dr. Csörnyei László
polgármester

Dr. Orbán László
jegyző

