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Hosszúhetény Község Képviselő-testülete
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Jegyzőkönyv
Készült:

2016. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott
képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Jelen vannak:

dr. Csörnyei László

polgármester

Dr. Orbán László

jegyző

Dr. Herbert Tamás
Óbert Gábor
Papp János
Sebők János
Strung Nándor
Igazoltan távol:

Szabó Zsolt
Csajkás Géza

Tanácskozási joggal meghívottak:
Pál Attila

képviselők
képviselő
alpolgármester

Nkft. ügyvezető

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.

A képviselő-testület a polgármester javaslatára az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.
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NAPIREND:
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Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó:
dr. Csörnyei László polgármester

II.

A Szoceg Nonprofit Kft. 2015. évi szakmai beszámolója
Előterjesztő: dr. Csörnyei László polgármester
Előadó: Kocsis József ügyvezető igazgató

III.

A 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása
Előadó: dr. Orbán László jegyző

IV.

Lakossági beadvány Illés-hegyi dűlő villanyhálózat bővítésére
Előadó: dr. Orbán László jegyző

V.

Helyi védettségű lakóingatlanok felújítására benyújtott támogatási kérelmek elbírálása
Előadó: dr. Orbán László jegyző

VI.

A Hosszúhetény, Ormándi u. 26. hsz. alatti lakóingatlan helyi védettségének megszűntetése
Előadó: dr. Orbán László

VII.

A közterület-használatról szóló 6/2008 (VII.7.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: dr. Orbán László jegyző

VIII. A közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési szilárd
hulladék gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos
közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 2/2003 (II.17.) önkormányzati
rendelet módosítása
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:
Kéri, a képviselő-testület hozzájárulását, hogy a hosszúhetényi 45 hrsz. ingatlan tulajdonosait keresse meg
hivatalból és kérjen vételi árajánlatot a földterület egészének megvásárlására. Ez abban az esetben
működhet így, amennyiben a terület nem osztható meg.
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Strung Nándor képviselő:
Kéri az Önkormányzatot, hogy a hosszúhetényi 0162/4 hrsz földingatlan tulajdonjogának megszerzésénél
körültekinteően járjon, el ugyanis Gál Gábor csak a tulajdoni hányadát ajánlhatja fel megvételre. Így az
önkormányzat csak tulajdonostárs lesz. A többi tulajdonostárs tulajdoni hányada is változatlanul
megmarad. A másik probléma, hogy Gál Gábor már többszöri megkeresésre sem reagált, csak a saját
elképzelése szerinti formában hajlandó hozzájárulni az eladáshoz. A megosztásnak feltétele a közös
megegyezés. Javasolja, hogy a területet az önkormányzat vonja belterületbe és ebben az esetben lehetőség
nyílna a kisajátításra. Három tulajdonos tulajdoni hányadát már ki lehet sajátítani és akkor nincs szükség a
negyedik tulajdonos hozzájárulására.
Dr. Orbán László jegyző:
Hozzáteszi, amennyiben a belterületbe vonásról döntenek, akkor az egész terület kisajátítására van
lehetőség. Annak nem sok értelme van, hogy csupán csak tulajdoni hányadot vásároljon meg az
önkormányzat.
Sebők János képviselő:
Nem gondolja, hogy az egész területre szükség lenne.
Dr. Herbert Tamás képviselő:
Javasolja, mivel az ügy már több évre nyúlik vissza, kérje az önkormányzat a terület belterületbe való
vonásra kerüljön. Ismételten felmerült ez ügy kapcsán a helyi tervtanács kialakításának szükségessége.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatokatt hozta:
123/2016.(X.24.) 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.

A Szoceg Nonprofit Kft. 2015. évi szakmai beszámolója
Előterjesztő: dr. Csörnyei László polgármester
Előadó: Kocsis József ügyvezető igazgató

Dr. Csörnyei László polgármester:
Felkéri Kocsis József ügyvezető igazgató urat, hogy tájékoztassa a képviselő –testületet a 2015. évi
beszámolóval kapcsolatban, valamint a szociális ágazatban történt változásokról és jövőbeni terveikről.
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Kocsis József Szoceg Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató:
Köszönti a képviselő-testületet. A 2015. évi beszámolót nem kívánja kiegészíteni. Ezzel kapcsolatban
feltett kérdésekre szívesen válaszol. Elmondja, hogy évközben a törvényi szabályok változtak. A házi
segítségnyújtás keretében két szolgáltatás altípus került megkülönböztetésre a szociális segítés és a
személyi gondozás. 2017 évtől változik a szolgáltatás altípusok szerinti finanszírozás normatíva összege
is. Ezért volt szükséges a minimális térítési díj bevezetése.
Az ingyenességet igyekeztek megtartani, amíg lehetett. A településeken ahol szerződést kötöttek a
szolgáltatás megmarad.
Egyházi szervezeteknél a finanszírozási normatíva összege magasabb ugyanezen szolgáltatásra
vonatkozóan.
Dr. Csörnyei László polgármester:
Ez szolgáltatás kötelező feladata az önkormányzatnak és érdeke, hogy továbbra is jó színvonalon
működjön a településen. A jogszabályi változás okán volt szükség a térítési díj bevezetésére. Az
önkormányzat jelenleg nem tudja ezen összeget kompenzálni. Azonban Hosszúhetényben megjelent egy
egyházi szervezet, aki térítési díj nélkül látja el a házi gondozást. Nyílván az idős embereket nem fogja
érdekelni, hogy ki adja a szolgáltatást, ahhoz fognak menni, aki továbbra is ingyenesen tudja biztosítani
ugyanazt a szolgáltatást.
Dr. Orbán László jegyző:
Valóban egy egyházi szervezet bemutatkozott az önkormányzatnál. Azonban másik szerződést nem áll
módjában az önkormányzatnak kötni, hiszen jelenleg már van szerződése.
Elmondja, hogy a település közigazgatási területén belül a Hársas telepre nem jut el a szolgáltatás. Ezt
valamilyen módon rendezni kell. Az idős embernek szuverén joga, hogy másik szolgáltatót válasszon,
amennyiben az biztosítja az ingyenességet. Más településen is bevezettek 50%-os térítési díjat, ami nem
feltételezte az ellátottak számának csökkenését.
Dr. Herbert Tamás képviselő:
Ez az első beszámoló az évek során, amit az önkormányzat kapott a szolgáltatótól. Úgy gondolja, hogy
illett volna a szolgáltatónak tájékoztatást adni az önkormányzat felé, főleg azért is mivel az önkormányzat
részéről ez egy kötelezően ellátandó feladat. Erre a jövőben figyelemmel kellene lennie a szolgáltatónak.
Kérdése, hogy mi a jövőbeni elképzelése a szolgáltatónak, hogyan marad versenyképes az egyházi
szolgáltatókkal szemben, ha ők több normatívát kapnak.
Kocsis József ügyvezető:
Szükség volt 2016 év elején az elláttak számának felmérésére. Abban bíznak, hogy 2017-től több
ellátottat láthatnak el. Kialakítottak egy felmérés rendszert, melyben a házi gondozónak napi szinten
jelentenie kell az ellátottak számát. Újabb felmérés készült, hogy elégedettek –ezen a házi gondozójukkal
és az ellátással az idős emberek, erről is kapnak már visszajelzést.
Sajnos a térítésdíj mentességet már nem tudták fenntartani, ezért vezették be a sávos térítési díjat. Az
egyházi szolgáltatók csak az idősek gondozását látják el. Úgy gondolja az ő feladatellátásuk szélesebb
körű, ezért továbbra is fenntartható.
Csősz Beáta családgondozó:
Elmondja, hogy tapasztalata alapján továbbra is szükséges lenne a térítési díjmentességre. Erre most még
nagyobb az igény. A fő gondot abban látja, hogy nem csak az idős ember vált szolgáltatót, hanem ezzel
egyidejűleg a gondozója is, így tulajdonképpen ugyanaz az ember látja el továbbra is a szolgáltatást
térítési díjmentesen.
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Kocsis József ügyvezető:
Részükről vannak visszajelzések, hogy az idős emberek visszajönnek a rossz tapasztalat miatt hozzájuk.
Igen volt már rá példa, hogy más szolgáltató nem csak az idős embert, hanem a gondozóját is elvitte.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület – 6 igen
szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
124/2016.(X.24.) sz. képv. test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
-megtárgyalta a Szoceg Nonprofit Kft. 2015. évi szakmai
beszámolóját és azt elfogadja.

III.

A 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása
Előadó: dr. Orbán László jegyző

Dr. Orbán László jegyző:
Kéri a képviselő-testület jóváhagyását a 2017. évi belső ellenőrzési ütemtervre.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
125/2016.(X.24.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
- a jegyző előterjesztésében - megtárgyalta a 2017. évre
vonatkozó belső ellenőrzési és a 2017-2020. évekre
vonatkozó stratégiai tervet és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület az 1. és 2. számú mellékleteiben
szereplő ellenőrzési terveket jóváhagyja azzal, hogy az
éves ellenőrzési terv végrehajtásáról és pénzügyi
zárszámadással együtt a jegyző beszámol a testületnek.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: dr. Orbán László jegyző
IV.

Lakossági beadvány Illés-hegyi dűlő villanyhálózat bővítésére
Előadó: dr. Orbán László jegyző

Dr. Orbán László jegyző:
Felkéri Papp Tibort, hogy beadványával kapcsolatban tájékoztassa a képviselő-testületet.
Papp Tibor :
Elmondja beadott kérelmével kapcsolatban, hogy az eljárást nem ismeri ezzel kapcsolatban, viszont kéri a
képviselő-testület hozzájárulását a villanyhálózat kiépítésére.
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Strung Nándor képviselő:
Előzetes becslést kért az EON szolgáltatótól a villanyhálózat bővítésre, mely 90.000Ft/ hrsz. Az igényeket
egyenként kell beadni, de lehetőség van meghatalmazott útján is az eljárást elkezdeni. Az oszlopok
elhelyezése csak a közterületen történhet.
Dr. Orbán László jegyző:
Biztosítani tudja a kérelmezőknek a nyomtatványokat, melyet az Eon honlapjáról fog elérni, kéri Papp
Tibort, hogy ez ügyben keresse meg őt a hivatalban.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
126/2016.(X.24.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az önkormányzat részéről elvi támogatás nyújt az Illéshegyi dűlőben történő villamos áram hálózat bővítéshez.

V.

Helyi védettségű lakóingatlanok felújítására benyújtott támogatási kérelmek elbírálása
Előadó: dr. Orbán László jegyző

Dr. Orbán László jegyző:
Előterjesztését nem kívánja kiegészíteni.
Strung Nándor képviselő:
A támogatási kérelmek beadási formáját kifogásolja. Úgy gondolja, hogy a kérelmezőnek egy komplett
pályázatot kell benyújtani, ami tartalmazza a költségvetést és az ingatlan felújítás előtti állapotáról készült
fotókat.
Dr. Orbán László jegyző:
Elmondja, hogy a kérelmezők hozzá nyújtották be a költségvetést. Helyszíni szemlén pedig ő volt kint és
készített képeket az épület állapotáról a felújítás előtt és után. Előterjesztésében ő már összegezte ezen
információkat, de természetesen a képeket is be tudja mutatni.
Dr. Herbert Tamás képviselő:
Úgy gondolja, hogy nincs meg az ellenőrzési háttér, ezért minél előbb szorgalmazza a Tervtanács
létrehozását, mely ilyen esetben elbírálhatná a kérelmeket. Javasolja, hogy a támogatást a kérelmező csak
abban az esetben kapja, amennyiben a felújított védett épület megfelelően néz ki. Javasolja, hogy 2016.
október 31-i beadási határidőt várja meg a képviselő-testület, valamint a Településfejlesztési, Építésügyi,
Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság vizsgálja felül a kérelmeket és utána döntsön a testület.
Sebők János képviselő:
Korábban ilyen esetben a helyi építési hatóság ezt el tudta dönteni. Célszerűnek tartaná, ha ezen épületek
felújításnál az eredeti állapot kialakítására törekedne az ingatlan tulajdonosa.
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Papp János képviselő:
Sérelmezi, hogy a védett épületek felújítás után nem úgy néznek ki, mint ahogy azt az épület eredeti
állapota megkívánta volna.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
127/2016.(X.24.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a helyi védettségi lakóingatlanok felújítására benyújtott
támogatási kérelmek elbírálását a soron következő testületi
ülésig elnapolja.
Felkéri a Településfejlesztési, Építésügyi, Vízügyi és
Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a kérelmeket
véleményezze és azt a bizottság elnöke terjessze elő a
képviselő-testület elé.

VI.

A Hosszúhetény, Ormándi u. 26. hsz. alatti lakóingatlan helyi védettségének megszűntetése
Előadó: dr. Orbán László

Dr. Orbán László jegyző:
Az előterjesztését nem kívánja kiegészíteni.
Strung Nándor képviselő:
Úgy gondolja, hogy a védett épület lebontását a parkoló kialakítása miatt az önkormányzat ne
engedélyezze.
Sebők János képviselő:
Ha a védett épület nem H-1 besorolású lenne és nem lett volna hozzáépítve, akkor nem járulna hozzá. De
úgy tudja, hogy a kerítés áthelyezésre kerül, és az épület sem az eredeti állapotú.
Dr. Orbán László jegyző:
Amennyiben az épület H-2 besorolású lenne, akkor ő sem javasolta volna. Azonban a lakosság részéről is
több megkeresés volt a parkolás miatt. Ezért javasolta az Almalomb tulajdonosának a parkoló
kialakításának lehetőségét.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
A képviselő-testület – 6 igen szavazattal megalkotja.
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
Az épített és természeti környezet helyi védelemről szóló
8/2001. (VI.25.) rendelete
önkormányzati rendeletet módosító
9/2016.(XI.03.) önk. rendeletét
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VII.

A közterület-használatról szóló 6/2008 (VII.7.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: dr. Orbán László jegyző

A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
A képviselő-testület – 6 igen szavazattal megalkotja.
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a közterület-használatáról szóló
6/2008. (VII.07.) rendelete
önkormányzati rendeletet módosító
10/2016.(XI.03.) önk. rendeletét.
VIII. A közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési szilárd
hulladék gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos
közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 2/2003 (II.17.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: dr. Orbán László jegyző
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
A képviselő-testület – 6 igen szavazattal megalkotja.
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
A közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési szilárd
hulladék gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatásról
és annak kötelező igénybevételéről szóló
2/2003 (II.17.) rendelete
önkormányzati rendeletet módosító
11/2016.(XI.04.) önk. rendeletét.

IX.

Bejelentések, egyebek

1,)
Dr. Csörnyei László polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy árajánlat érkezett a hosszúhetényi 05/1 hrsz-re úgynevezett
„ikerakna” iparterületre 3.000.000,-Ft vételáron. A befektető naperőműparkot létesítene a területen. A
terület rekultívált, bánya terület.
Strung Nándor képviselő:
Kevesli az összeget, így nem támogatja a terület eladását ezen az áron.
Papp János képviselő:
Kérdése, hogy iparűzési adó bevételt jelentene a naperőműpark létrehozása?
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Sebők János képviselő:
Pályázat útján kívánja megvalósítani a befektető a naperőműparkot?
Dr. Herbert Tamás képviselő:
Kérdése, hogy a terület művelhető –e?
Dr. Csörnyei László polgármester:
A területre tett árajánlat szerinte a piaci ár. A befektető banki hitelből kivánja megvalósítani a
naperőműparkot, amúgy befektetésnek vásárolná meg. Mivel a terület rekultívált nem alkalmas
növénytermesztésre. Valamint mivel bányatelep, ezért építkezni sem nagyon lehet rá a bányaszolgalmi jog
tulajdonosa engedélye nélkül.
Dr. Orbán László jegyző:
A területen nem lehet növényt termeszteni, talán erdőtelepítésre alkalmas lehetne.
Papp János képviselő:
Faluvédelmi szempontból a 010 hrsz. területet javasolja.
Dr. Csörnyei László polgármester:
Kéri a képviselő-testületet szavazzon, hogy elfogadja-e az árajánlatot?
A képviselő –testület – 5 nem 1 igen szavazattal nem fogadta el az árajánlatot.
128/2016.(X.24.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rufftech Kft. –nek a hosszúhetényi 05/1 hrsz-ú ingatlanra
adott árajánlatát nem fogadja el, az ingatlan a felajánlott
vételáron nem kívánja értékesíteni.
Dr. Herbert Tamás képviselő:
Javasolja, hogy a 05/1 hrsz. területtel foglalkozzon a Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és
Környezetvédelmi Bizottság, hogy lehet- e ráépíteni vagy erdő telepíthető –e rá.
Dr. Csörnyei László polgármester:
Javaslata akkor, hogy a 010 hrsz – ú ingatlan ajánlják fel 150Ft/m2 áron a vételi ajánlatot adó kft-nek.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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129/2016.(X.24.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megvételre felajánlja a Rufftech Kft-nek a hosszúhetényi
010 hrsz-ú ingatlanát 150Ft/m2 vételi áron.
Megbízza a polgármestert, hogy a testület döntéséről
értesítse a kft ügyvezetőjét.
Felelős: dr. Csörnyei László polgármester
Határidő: azonnal
2, Pusztabánya Üveghuta feltárása pályázat
Dr. Csörnyei László polgármester:
Derksen Gyöngyi kereste meg a pályázati lehetősséggel. A Janus Pannonius Múzeum bevállalta, hogy
projektgazda lesz. Az önkormányzat feladata, hogy a megítélt támogatáshoz 800.000,-Ft önerőt
biztosítson. Kéri a képviselő-testület támogatását.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
130/2016.(X.24.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Hosszúhetény- Pusztabánya üveghuta település és
régészeti emlékhely, bővítéséhez kapcsolódó iparrégészeti
feltárás 2016. évi Nemzeti Kulturális Alap pályázat
lebonyolításában együttműködik a Janus Pannonius
Múzeummal. Az önkormányzat megállapodásban vállalja
a pályázathoz szükséges kötelező önrész biztosítását,
melynek összege 800.000-,Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására és pénzösszeg átutalására.
Felelős: dr. Csörnyei László polgármester
Határidő: azonnal
3, Látschám Jánosné kölcsön kérelme
Dr. Csörnyei László polgármester:
Kéri a kéviselő-testület hozzájárulását a visszatérítendő kölcsönhöz.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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131/2016.(X.24.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Látschám Jánosné Hosszúhetény, Fő utca 96. hsz. lakos
részére 100.000,-Ft kamatmentes kölcsönt nyújt temetési
költségekre. Kérelmező a pénzösszeget 10 havi részletben
köteles visszatéríteni.
A Képviselő-testület felhatalmazz polgármestert a
kölcsönszerződés aláírására.
Felelős: dr. Csörnyei László polgármester
Határidő: 2016. október 31.
4, Vicze Szabolcs útjavításhoz való hozzájárulási kérelme
Dr. Csörnyei László polgármester:
Kéri a képviselő-testület támogatását Vicze Szabolcs kérelméhez.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
132/2016.(X.24.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
útépítési együttműködési megállapodást köt Vicze
Szabolcs Ormándi u. 61/c hsz. lakossal, az útfelújítási
költségek 50%-ának vállalásával.
Felhatalmazza a polgármester a megállapodás aláírására.
Felelős: Dr. Csörnyei László polgármester
Határidő:2016.november 5.
5, DRV Zrt. Komló-Víz Kft-ben lévő részesedés értékesítése Komló város önkormányzata részére
Dr. Csörnyei László polgármester :
Kéri az előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
133/2016.(X.24.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul a DRV Zrt. Komló-Víz Kft-ben lévő 25,7%-os
részesedésének Komló Város Önkormányzat részére
történő értékesítéséhez 16,9 millió Ft eladási áron.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a testület döntésének
figyelembe vételével szavazatát küldje meg a DRV Zrt.
részére.
Felelős: dr. Csörnyei László polgármester
Határidő: 2016. november 2.
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Bejelentések:
6,
Dr. Csörnyei László polgármester:
A Püspökszentlászlói úton nem lehet kirándulni a turisták részéről több panasz érkezett az úton áthaladó
autóforgalom miatt. Javaslata behajtási engedély legyen az autósok részére.
Strung Nándor képviselő:
Elmondja, hogy figyelemmel kellene lenni arra, ne a hosszúhetényi lakosoknak legyen megtiltva az úton
való közlekedés.
Dr. Herbert Tamás képviselő:
Javasolja, hogy a Településfejlesztési, Építésügyi, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság készítsen erre
egy körültekintő tervezetett, mert ez a probléma már korábban is felmerült.
Papp János képviselő :
Javaslata, hogy kapjanak egy állandó jellegű behajtási engedélyt a vendégházak tulajdonosai, így a szálló
vendégeinek nem kell majd külön behajtási engedélyt kérnie.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
134/2016.(X.24.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a Településfejlesztési, Építésügyi, Vízügyi és
Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a Hosszúhetény
Püspökszentlászló összekötő úton történő gépjármű
forgalom helyi szabályozására készítsen javaslatot.
Felelős: Strung Nándor bizottsági elnök
Határidő: 2016. december 15.
7,
Dr. Orbán László jegyző:
Roma programmal kapcsolatban elmondja, hogy a minisztérium illetve az eszközkezelő illetékese
Friedrich János telefonon kereste meg. Nevezett elmondta, hogy az öt évvel ezelőtti roma projektet csak
abban az esetben tudják lezárni, amennyiben a Komló Nyár utca 2. szám alatti bérlakásba egy szociálisan
rászoruló családot költöztetnek és a velük megkötött bérleti szerződést megküldik a minisztériumba. A Fő
utcai 5. szám alatti lakók körül kialakult problémáról nem kíván most részleteiben beszélni. Azt viszont
kihangsúlyozni, hogy a lakóház kicsi a jelenleg benne lakó 7 személynek. Ezt sajnos a projekt ideje alatt
nem vették figyelembe. Amennyiben a képviselő-testület úgy döntene, hogy az ott lakók közül valakit
átköltöztet Komlóra, úgy feltétlenül figyelembe kell venni a komlói lakás alapterületét. Véleménye szerint
kényelmesen és normális körülmények között 4 legfeljebb 5 személyt lehet elhelyezni abban a lakásban.
Mivel a probléma jelenleg is fennáll, a Fő utcai lakók életvitelével elégedetlenek a szomszédok a
kézenfekvő megoldás az átköltöztetés lehetne. Sajnos ez kimondva egyszerűnek tűnik, de véleménye
szerint több jogi problémát vethet fel. Ezért elengedhetetlen a képviselő-testület részéről az együtt
gondolkodás, mivel ezt a problémát közösen és gyorsa kell megoldani. Arra kér mindenki, hogy
gondolkodjon egy általa megfelelőnek vélt megoldáson.
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Papp János képviselő:
Ismételten kéri a játszótéren a hinta javítását.
Kéri az iskolánál az útpadkák feltöltését, hogy a víz el tudjon folyni.
Kéri, hogy Verseny u. 2. ingatlannál ledepózott földet szállítsa el a Nkft. mivel az jó minőségű. Javasolja,
hogy a föld kopjafához kerüljön, az ottani feltöltéshez alkalmas lenne.
Nehezményezi, hogy a kopjafánál a földmunkák nem úgy lettek az ünnepségre elkészítve, ahogy azt ő
várta volna.
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

