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Hosszúhetény Község Képviselő-testülete
1/2016. sz.

Jegyzőkönyv
Készült:

2016. február 1-jén 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
Szabó Zsolt

képviselők

-

képviselő

Igazoltan távol:

Tanácskozási joggal meghívottak:
Csajkás Géza
Jakab Gabriella

alpolgármester
Hosszúhetényi Településüzemeltetési
Nonprofit Kft.

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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NAPIREND:
I.

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

II.

Pályázati ügyek
Előadó:
dr. Csörnyei László polgármester

III.

Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési tervének megvitatása
Előadó:
dr. Csörnyei László polgármester

IV.

Csapadékvíz-kár elhárítási tervének kidolgozása
Előadó:
dr. Csörnyei László polgármester

V.

Beszámoló a Zengő Óvoda 2014/2015 nevelési évéről
Előterjesztő: dr. Csörnyei László polgármester
Előadó:
Czentner Györgyné óvodavezető

VI.

Zengő Óvoda 2015/2016 munkatervének jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Csörnyei László polgármester
Előadó:
Czentner Györgyné óvodavezető

VII.

Szántó Jánosné – Kossuth L. u. 23. – kártérítési ügye
Előadó:
dr. Orbán László jegyző

VIII. Az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 8/2001.(VI.25.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó:
dr. Orbán László jegyző
IX.

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

X.

Hosszúhetényi Bárányles Nemzeti Szellemi Kulturális Örökség listájára történő felterjesztés
Előterjesztő: dr. Orbán László jegyző
Előadó:
Papp János Közoktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság elnöke

XI.

SKEPTIK Kft. – Kínai bolt – bérleti díj ügye
Előadó:
dr. Orbán László jegyző

XII.

Bocz János temetőgondnoki vállalkozási szerződés felbontása
Előadó:
dr. Orbán László jegyző

XIII. Bejelentések, egyebek
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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.
Dr. Orbán László jegyző:
A 15/2015.(II.16.) képviselő-testületi határozattal kapcsolatban elmondja, hogy a kisajátítási kérelmet az
elmúlt héten elküldte a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz.
Papp János képviselő:
Ismételten kéri, hogy a könnyebb beazonosítás érdekében a határozatokban a földingatlan helyrajzi
számán kívüli a tulajdonos neve is kerüljön meghatározásra.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
1/2016.(II.01.) 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.

Pályázati ügyek
Előadó:
dr. Csörnyei László polgármester

Dr. Csörnyei László polgármester:
A PTI Financing Tanácsadó Kft. ajánlatát ismertetve 3 pályázati lehetőségre hívja fel a képviselő-testület
figyelmét:
I) TOP-3.1.1-15 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés”
A pályázat a Pécs-Hosszúhetény-Pécsvárad kerékpárút megvalósítását teszi lehetővé. A pályázat nagy
eséllyel indul, ugyanis a kerékpárút kiépítése – turisztikai jellegén túl – a helyi lakosok nevelési
intézményekbe, valamint munkahelyre való eljutását is elősegítheti.
A pályázat 100%-os támogatottságú.
II) TOP-4.2.1-15 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése”
A 100%-os támogatású pályázatot az iskolai konyha felújítására javasolja benyújtani.
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III) TOP-2.1.3 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”
A község vízelvezetésének megoldására irányuló pályázat segítségével a volt strand területének és a
Zrínyi utca környékének már évek óta fennálló problémái kerülnének megoldásra. A pályázat szintén
100%-os támogatás elnyerését biztosítja.
A képviselő-testület hozzájárulását kéri, mind a három pályázat benyújtásához.
Komló önkormányzatának megkeresésére kezdeményezi az önkormányzat Mecsek-Hegyhát Turisztikai
Egyesületbe történő belépését. A helyi és térségi turisztikai fejlesztések megvalósítása érdekében
véleménye szerint Hosszúhetény kedvezőbb feltételek mellett csatlakozhat a komlói TDM-hez, mint a
pécsihez. A TDM-be történő belépés közel 300.000,- Ft éves költséget jelent az önkormányzatnak, ami a
12.000,- Ft tagdíj és az IFA 40%-ának befizetéséből tevődik össze.
A napirenddel kapcsolatban kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület – egyhangúan – 7
igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
2/2016.(II.01.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a
TOP-3.1.1-15
„Fenntartható
települési
közlekedésfejlesztés”c.
pályázati
felhívás
alapján
pályázatot kíván benyújtani.
A pályázat elkészítésével megbízza a PTI Financing
Tanácsadó Kft. bízza meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatíróval
kösse meg a szerződést.
3/2016.(II.01.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a
TOP-4.2.1-15
„Szociális
alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” c. pályázat
keretében a Hosszúhetényi Általános Iskola konyhájának
fejlesztésére pályázatot nyújt be.
A pályázat elkészítésével megbízza a PTI Financing
Tanácsadó Kft. bízza meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatíróval
kösse meg a szerződést.
4/2016.(II.01.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a
TOP-2.1.3-15
„Települési
környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések”c.
pályázati
felhívásra
pályázatot nyújt be a település csapadékvíz-elvezetés és
kárelhárítás céljából.
A pályázat elkészítésével megbízza a PTI Financing
Tanácsadó Kft. bízza meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatíróval
kösse meg a szerződést.
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5/2016.(II.01.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az egyesületi alapszabályban foglaltak figyelembevételével
kinyilvánítja azon szándékát, hogy csatlakozik a MecsekHegyhát Turisztikai Egyesülethez, és az általa létrehozott
helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM)
szervezethez.
Felhatalmazza a polgármestert a belépési nyilatkozat
aláírására.

III.

Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési tervének megvitatása
Előadó:
dr. Csörnyei László polgármester

Dr. Csörnyei László polgármester:
A 2016. évi költségvetés – hiány nélküli – tervezetét, valamint a Pénzügyi, Ellenőrző és a
Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság – tervezetet módosító – javaslatait
ismerteti.
Dr. Orbán László jegyző:
Elmondja, hogy a Helyi Támogatási Alap pályázati kiírására 5 civil szervezet nyújtotta be támogatási
igényét, együttesen 1.589.000,- Ft összegre. Ezért javasolja, hogy a képviselő-testület a tavaly
megállapított 1.500.000,- Ft összeget az idei költségvetésben is határozza meg erre a célra.
Strung Nándor képviselő:
Papp János képviselő társása kezdeményezését kiegészítve kéri, hogy az önkormányzati intézményekben
dolgozó alacsony bérezésű munkavállalók fizetésének megemelése és az általuk végzett munka
hatékonysága érdekében kerüljenek felülvizsgálatra a munkaköri leírásokat és a munkáltatói jogok
gyakorlását érintő szerződések.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
6/2016.(II.01.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe a Helyi
Támogatási Alap pénzügyi keretét 1.500.000,- Ft
összegben határozza meg.
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7/2016.(II.01.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízza a jegyzőt, hogy a helyi önkormányzat és
intézményei 2016. évi költségvetés-tervezetét a Pénzügyi,
Ellenőrző Bizottság és Településfejlesztési, Építési,
Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság javaslatait
figyelembe véve módosítja.
Az átdolgozott költségvetés-tervezetet a polgármester a
soron következő testületi ülésen terjessze be.
Határidő: 2016. február 29.
Felelős:
dr. Csörnyei László polgármester.
dr. Orbán László jegyző.

IV.

Csapadékvíz-kár elhárítási terv kidolgozása
Előadó:
dr. Csörnyei László polgármester

Dr. Csörnyei László polgármester:
Elmondja, hogy a rendezési terv elkészítéshez, valamint a jogszabályi előírások miatt 3 cégtől kért
árajánlatot Hosszúhetény település vízkár elhárítási és fejlesztési tervének kidolgozására.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a terv elkészítésével – a szakmai és pénzügyi szempontból is
legkedvezőbb ajánlatot tett – MNP Mérnöki Irodát bízza meg.
A napirenddel kapcsolatban kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület – egyhangúan – 7
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
8/2016.(II.01.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a település vízkárelhárítási tervének és a vízgazdálkodási
fejlesztési koncepciójának elkészítésével – az általa adott
2.100.000,- Ft +Áfa és 1.075.000,- Ft + ÁFA árajánlatot
elfogadva – az MNP Mérnöki Iroda Kft-t bízza meg.
V.

Beszámoló a Zengő Óvoda 2014/2015 nevelési évéről
Előterjesztő: dr. Csörnyei László polgármester
Előadó:
Czentner Györgyné óvodavezető

Dr. Csörnyei László polgármester:
Felkéri az óvodavezetőt a napirendi pont ismertetésére.
Czentner Györgyné vezető óvónő:
A Zengő Óvoda 2014/2015 nevelési évéről készült beszámolóját ismereti.
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Egyúttal köszönetét fejezi ki a képviselő-testületnek a tavaly átadásra került felújított óvodáért, ahol
nagyobb és korszerűbb termekben, felújított és új eszközökkel tudják a rájuk bízott gyermek nevelését
elvégezni.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
9/2016.(II.01.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Zengő Óvoda – Kindergarten Zengő
2014/2015 nevelési évéről szóló beszámolót megtárgyalta
és azt elfogadja.

VI.

Zengő Óvoda 2015/2016 munkatervének jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Csörnyei László polgármester
Előadó:
Czentner Györgyné óvodavezető

Dr. Csörnyei László polgármester:
Felkéri az óvodavezetőt a napirendi pont ismertetésére.
Czentner Györgyné vezető óvónő:
A Zengő Óvoda 2015/2016 nevelési évének munkatervét ismereti.
Elmondja, hogy jelenleg 170 gyermek iratkozott be az intézménybe, akik 4 német nemzetiségi és 2
magyar, vegyes korú csoportba járnak. Közülük sok a – törvényi lehetőség által biztosított – 2,5 év körüli
gyermek. Az ő gondozásuk több időt és nagyobb felelősséget igényel, mint az idősebb társaiké. Ezért
merült fel az igény arra, hogy legalább a legfiatalabbak részére egy tiszta (egy korú) kiscsoport
létrehozására. Ennek a jogszabályi lehetőségét még vizsgálják.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
10/2016.(II.01.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Zengő Óvoda – Kindergarten Zengő
2015/2016 nevelési évére szóló munkatervét megtárgyalta
és azt tudomásul veszi.

VII.

Szántó Jánosné – Kossuth L. u. 23. – kártérítési ügye
Előadó:
dr. Orbán László jegyző

Dr. Orbán László jegyző:
Szántó Jánosné – patak projektben, a gyümölcsfák kivágása miatt keletkezett – kárának – 500.000,- Ft –
megtérítésére irányuló kérelmét, valamint az ügyben megbízott kárszakértő szakvéleményét ismerteti a
képviselő-testülettel. Az igazságügyi mezőgazdasági szakvélemény szerint a reális kártérítés összege:
266.000,- Ft.
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Jakab Gabriella ügyvezető:
Elmondja, hogy a káresemény ügyében többször egyeztetett az érintett tulajdonossal, és ennek során az
ingatlanon kb. 88.000,- Ft összegű helyreállítási munkát az Nkft. már elvégzett.
Dr. Csörnyei László polgármester:
Javasolja, hogy a kártérítésként az önkormányzat a szakvéleményben meghatározott összeg és az Nkft.
által elvégzett munka különbözetét fizesse meg.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
11/2016.(II.01.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Szántó Jánosné Hosszúhetény, Kossuth L. u. 23. hsz. alatti
lakos kártérítési ügyét megtárgyalta.
A képviselő-testület – figyelembe véve a mezőgazdasági
szakértő szakvéleményében foglaltakat, valamint a
Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nkft. által korábban
elvégzett helyreállítási és egyéb munkálatok költségeit –
nevezett részére 188.000,- Ft kártérítést fizet.
Felhívja a jegyzőt, hogy a döntésről nevezettet értesítse.
Határidő: 2016. február 15.
Felelős:
Dr. Orbán László jegyző.
VIII. Az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 8/2001.(VI.25.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó:
dr. Orbán László jegyző
Dr. Orbán László jegyző:
A hosszúhetényi 779/1 hrsz-ú ingatlan helyi védettségének törléséhez, valamint az erről szóló rendelettervezet elfogadásához kéri a képviselő-testület hozzájárulását, ugyanis a fenti ingatlanon jelenleg már
nem szerepel védendő építmény.
Jakab Gabriella ügyvezető:
Fenti okokra való hivatkozással a hosszúhetényi 306/2 és 829/1 hrsz-ú ingatlanok helyi védettségének
törléséhez, valamint ennek a 8/2001.(VI.25.) önkormányzati rendeleten történő átvezetéséhez kéri a
képviselő-testület hozzájárulását.
A módosító javaslatot elfogadva a képviselő-testület – egyhangúan – 7 igen szavazattal megalkotja
Az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló
8/2001.(VI.25.) önkormányzati rendeletet módosító
1/2016.(II.08.) önk. rendeletét.
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IX.

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

Dr. Orbán László jegyző:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 2015. évi módosítása miatt megváltozott
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szabályok indokolják a 2/2003.(II.17.) önkormányzati rendelet –
előterjesztés szerinti – módosítását.
Folkner Károly cégvezető:
Elmondja, hogy a fenti törvénymódosítás miatt a Komlói Városgazdálkodási Nzrt. ez évtől a
hosszúhetényi ingatlantulajdonosok részére 110, 80 és 60 literes gyűjtőedény közül történő választási
lehetőséget biztosít. A legalább 6 hónapig üresen álló ingatlanok esetében az éves díj 50%-át kell a
tulajdonosnak megfizetnie. A Kisújbánya településrészen és a Szőlőhegyi területen állandóan és
életvitelszerűen lakók által fizetendő díj megegyezik a 60 literes gyűjtőedény használati díjának
mértékével. A Kisújbánya településrészen az alkalmi ingatlanhasználóknak és hétvégi üdülőknek csak
április 1. és október 31. közötti időszakban kell fizetni szemétdíjat, melynek összege megegyezik a 60
literes gyűjtőedény díjával.
A módosításokat tartalmazó új szerződések ingatlantulajdonosokhoz történő eljuttatásában kéri az
önkormányzat segítségét.
Valamint előzetesen beszámol a jövőben várható, pályázati támogatással megvalósuló szelektív
hulladékgyűjtés feltételeiről, lehetőségeiről. A projekt megvalósulását követő konkrét feladatokról
szórólapon keresztül, valamint közmeghallgatáson tájékoztatja a lakosságot.
Dr. Csörnyei László polgármester:
A részletes tájékoztatás követően kéri a képviselő-testülettől a rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület – egyhangúan – 7 igen szavazattal megalkotja
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 rendeletet módosító
2/2015.(II.01.) önk. rendeletét.
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X.

Hosszúhetényi Bárányles Nemzeti Szellemi Kulturális Örökség listájára történő felterjesztés
Előterjesztő: dr. Orbán László jegyző
Előadó:
Papp János Közoktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság elnöke

Dr. Orbán László jegyző:
Felkéri Papp János bizottsági elnököt a napirendi pont ismertetésére.
Papp János bizottsági elnök:
Az előterjesztés ismertetését követően kéri a képviselő-testület támogatását a hosszúhetényi Bárányles
Kulturális Szellemi Örökség nemzeti listájára történő felterjesztéséhez.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
12/2016.(II.01.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– egyetértve a felterjesztési dokumentumban leírtakkal –
támogatja a Hosszúhetényi Hagyományőrző Egyesület
azon törekvését, hogy a hosszúhetényi Bárányles
felkerüljön a Nemzeti Szellemi Kulturális Örökség
listájára.

XI.

SKEPTIK Kft. – kínai bolt – bérleti díj ügye
Előadó:
dr. Orbán László jegyző

Dr. Orbán László jegyző:
A SKEPTIK Kft. kérelmét ismerteti, amelyben a Kft. azzal a kéréssel fordul a képviselő-testület felé,
hogy a községben működő kínai bolt 2016. évi díját változtatás nélkül – a 2015. évben meghatározott
díjjal – állapítsa meg.
A napirenddel kapcsolatban kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület – egyhangúan – 7
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
13/2016.(II.01.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a SKEPTIK Kft. kínai bolt 2016. évi bérleti díjára
vonatkozó kérelmét elfogadja, és a bérleti díj összegét a
2015. évivel azonos összegben állapítja meg.
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XII.

Bocz János temetőgondnoki vállalkozási szerződés felbontása
Előadó:
dr. Orbán László jegyző

Dr. Orbán László jegyző:
Bocz János temetőgondnoki vállalkozási szerződésének felbontására irányuló kérelmét ismerteti, aki
megbízatását nyugdíjba vonulás miatt kívánja megszüntetni.
A Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság felkérésére elkészített, az
önkormányzat tulajdonában lévő köztemető további fenntartásáról és üzemeltetéséről szóló tájékoztatót
terjeszti elő. A képviselő-testület felhatalmazását kéri ahhoz, hogy a köztemető üzemeltetésére kérjen
árajánlatot a közeli székhelyű kegyeleti közszolgáltatást ellátó vállalkozásoktól.
Papp János képviselő:
Több képviselőtársával egyetért abban, hogy a temetőgondnoki feladatok hatékony ellátását csak helyi
székhelyű vállalkozó tudja ellátni, ezért javasolja: az ajánlatok bekérésénél és elbírálásánál az
önkormányzat erre kiemelt figyelmet fordítson.
Dr. Herbert Tamás képviselő:
Kezdeményezi Bocz János közel 20 éves megbízható és kiemelkedő szakmai-erkölcsi színvonalon végzett
munkájának önkormányzati elismerését.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan – 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
14/2016.(II.01.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Bocz János vállalkozónak a temetőgondnoki vállalkozási
szerződés – 2016. március 31-vel történő – felmondását –
tudomásul veszi, azt elfogadja.
15/2016.(II.01.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízza a polgármestert, hogy a hosszúhetényi
önkormányzati köztemető 2016. április 1-jétől történő
üzemeltetésére legalább 3 vállalkozástól kérjen ajánlatot.
Határidő: azonnal.
Felelős:
Dr. Csörnyei László polgármester.
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X.

Bejelentések, egyebek

Hosszúhetényi SE Labdarúgó Szakosztály támogatási kérelme
Dr. Csörnyei László polgármester:
A Hosszúhetényi SE Labdarúgó Szakosztály kérelmét ismerteti. A szakosztály az SE 2016. évi
önkormányzati támogatásának terhére 200.000,- Ft kifizetését kéri.
Csajkás Géza alpolgármester:
A Labdarúgó Szakosztály kérelmével kapcsolatban javasolja, hogy a képviselő-testület a SE 2016. évi
önkormányzati támogatása első havi részletének kifizetését engedélyezze.
A SE jövőbeni hatékony működése érdekében szorgalmazza, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a
polgármestert és a Pénzügyi, Ellenőrző Bizottságot az új egyesület létrehozására irányuló
kezdeményezések, illetve az önkormányzati támogatás jogi, szakmai és pénzügyi feltételrendszerének
kidolgozására.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan
– 7 igen szavazattal – az alábbi határozatokat hozta:
16/2016.(II.01.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Hosszúhetényi Sportegyesület működésének támogatása
céljából engedélyezi, hogy a 2016. január havi támogatás
összege – 350.000,- Ft – soron kívül kifizetésre kerüljön.
17/2016.(II.01.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízza a Pénzügyi, Ellenőrző Bizottságot és a
polgármestert, hogy a Hosszúhetényi Sport Egyesület
jövőbeni hatékonyabb működése céljából vizsgálja meg
egy új egyesület létrehozásának jogi-pénzügyi feltételeit,
valamint a helyi önkormányzati finanszírozás új szakmai
és pénzügyi feltételrendszerét dolgozza ki.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős:
Dr. Csörnyei László polgármester
Sebők János Pénzügyi, Ellenőrző Bizottság
elnöke
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Belterületi határ-rendezés
Jakab Gabriella ügyvezető:
A rendezési terv módosítását is érintő, belterületi határ-rendezésre irányuló előterjesztést és az azt
bemutató térképmellékleteket ismerteti a képviselő-testülettel.
Dr. Csörnyei László polgármester:
A képviselői hozzászólások alapján kezdeményezi, hogy a napirendről a képviselő-testület a
Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság véleményének ismeretében döntsön
a soron következő ülésén.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan
– 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
18/2016.(II.01.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a rendezési terv módosítását érintő belterületi határrendezésekről a döntést elnapolja.
Felkéri a Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és
Környezetvédelmi Bizottságot, hogy véleményezze a
településmérnökök által készített tervet.
Megbízza a polgármestert, hogy a bizottsági javaslattal
együtt a napirendet ismét terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős:
Dr. Csörnyei László polgármester
Strung Nándor Településfejlesztési, Építési,
Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Hosszúhetényi weboldalra tett árajánlat
Dr. Csörnyei László polgármester:
A Laptop Szalon Kft. – Hosszúhetény weboldalának kialakítására és folyamatos karbantartására irányuló
– ajánlatát ismerteti. A Kft. 5 éves szerződés megkötése mellett, 31.500 Ft + ÁFA / hó díjért vállalja a
weboldal üzemeltetését.
Kezdeményezi az ajánlat elfogadását.
A napirenddel kapcsolatban kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan – 7
igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
19/2016.(II.01.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– benyújtott ajánlata alapján – a település weboldalának
elkészítésével Laptop Szalon Kft.-t bízza meg.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírásával.
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Takács Gábor támogatási kérelme
Dr. Csörnyei László polgármester:
Takács Gábor kérelmét ismerteti, aki az Azori-szigeteken megrendezésre kerülő kulturális fesztiválra
történő utazásához kéri az önkormányzat támogatását.
Derksen Gyöngyi, a Kisújbányáért Alapítvány kuratóriumi elnöke által történt felajánlás ismeretében és a
képviselői hozzászólások alapján 30.000,- Ft támogatás odaítélését kezdeményezi.
A napirenddel kapcsolatban kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan – 7
igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
20/2016.(II.01.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Takács Gábor Hosszúhetény, Fő u. 21. hsz. alatti lakos
természetfotós nemzetközi kulturális fesztiválon önálló
fotókiállításának megrendezéséhez 30.000,- Ft támogatást
nyújt.
A képviselő-testület egyúttal felkéri a Kisújbánya Baráti
Kör Alapítványt, hogy a kiállítás megrendezéséhez még
szükséges pénzösszeget biztosítsa nevezett részére.

Bejelentések:
Dr. Csörnyei László polgármester:
A turisztikai célból benyújtott pályázatokról – Kultúrház, Zengő kilátó és Hosszúhetény-Zengő
Élménykörút – tájékoztatja a képviselő-testületet.
Dr. Orbán László jegyző:
Az 56-os Szövetség kezdeményezése alapján, Bocz Árpád, Bocz István és Kovács Ferenc sírjának
védettsége ügyében a Miniszterelnökség Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottsága válaszleveléről
számol be a képviselő-testületnek. A bizottság a 3 sír nemzeti sírkertbe való sorolását – a rendkívül
szigorú követelmény-rendszerükre való hivatkozással – nem támogatta. A sírok helyi védettség alá
kerülésének lehetőségéről, az erről készült előterjesztés ismeretében, a soron következő testületi ülésen
dönthetnek a képviselők.
Jakab Gabriella ügyvezető:
A Kajdy köz 14. hsz. szennyvízbekötési ügyben érkezett lakossági panaszról számol be. A képviselőtestület véleménye alapján az ügyben egyrészt megkeresi a Zengő Építő Kft.-t a korábban ez ügyben
megkezdett tárgyalások folytatása érdekében, másrészt javasolja az ügyfélnek a szennyvízbekötés DRV
Zrt – mint üzemeltető – részére történő átadását.
Derksen Gyöngyi kuratóriumi elnök:
A Kisújbányáért Alapítvány által – német nemzetiségi múzeumfalu kialakítása céljából – benyújtott
pályázatról tájékoztatja a képviselő-testületet.
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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

