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Hosszúhetény Község Képviselő-testülete
10/2018. sz.

Jegyzőkönyv
Készült:

2018. október 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében
megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Jelen vannak:

dr. Csörnyei László

polgármester

Dr. Orbán László

jegyző

dr. Herbert Tamás
Óbért Gábor
Sebők János
Papp János
Strung Nándor
Szabó Zsolt

képviselő
alpolgármester

képviselők

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.
NAPIREND:
Napirendi javaslat:
I.

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

II.

Pályázati ügyek
Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

III.

Beszámoló Zengő óvoda és Konyha 2017-2018 nevelési évéről
Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

IV.

Az iskolai körzethatárok kijelölésének véleményezése
Előadó: dr. Csörnyei László polgármester
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V.

„ Fiatalok a településen, fiatalok a településért” ösztöndíj pályázatra beérkezett
kérelmek elbírálása
Előterjesztő: dr. Orbán László jegyző
Előadó: Papp János bizottsági elnök

VI.

Hosszúhetény község helyi építészeti-műszaki tervtanácsának létrehozásáról,
működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezet
megvitatása és véleményezése
Előadó: dr. Orbán László jegyző

VII.

A szociálisan rászorulók kedvezményes tűzifa juttatásáról szóló önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: dr. Orbán László jegyző

VIII. Az általános iskolai, óvodai ellátás és a szociális alapszolgáltatások keretében
biztosított étkeztetés térítési díjainak meghatározása
Előadó: dr. Orbán László jegyző
IX.

Rankli Józsefné Hosszúhetény, Iskola u. 27. hsz. alatti lakos védett ingatlan
támogatási kérelem ügye
Előadó: dr. Orbán László jegyző

X.

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. Herbert Tamás képviselő:
Lovas Tibor és Lovas Tiborné hosszúhetényi lakosok kérelmével kapcsolatban elmondja, hogy
a 184/2017 (X.30.) képv.test. határozat határideje már lejárt. Mivel a korábbi megbeszélés
szerinti árajánlatot nem kérte meg a telektulajdonos, javasolja az ajánlatkérés határidejének
meghosszabbítását 2018. november 30-ig.
Kérdése a 199/2017 (XI.29.) sz. képv.test. határozathoz, hogy valaki felvette a kapcsolat a
szántóföld tulajdonosával a probléma megoldásának érdekében?
Strung Nándor képviselő:
Képviselő társa kérdésére elmondja, hogy az Ormándi utcai szántóföld tulajdonosával
felvették a kapcsolatot a probléma megoldása érdekében.
Megérti Schmidt József kérését, hogy ne nyitott árok épüljön a csapadékvíz elvezetésére. Az
árok csövezését és lefedését javasolja. Úgy gondolja, hogy ekkora lejtésnél nem dugul el az
árok. Szerinte a megépítés költsége nem lehet akkor mértékű.
Óbert Gábor alpolgármester:
Javaslata, hogy u alakú lefedhető elem kerüljön beépítésre az árok kivitelezésénél, ezzel is
megelőzve az árok eldugulását és így könnyebben lehet tisztítani.
Dr. Herbert Tamás képviselő:
Javaslata, hogy kérjen árajánlatot az önkormányzat árok megépítésének költségére, továbbá
szakemberrel egyeztettesék a fedett árok kivitelezését. A szomszéddal legyen felvéve a
kapcsolat.
A képviselő-testület egyhangúan - 7 igen szavazattal - az alábbi határozatokat hozta:
149/2018.(X.30.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete Lovas Tibor és Lovas
Tiborné Hosszúhetény, Ormándi u. 49/A hsz.
alatti lakosok kérelme ügyében az árajánlat
kérési
határidőt
meghosszabbítja
2018.
november
30-ig.
Megbízza
a
Hosszúhetényi
Településüzemeltetési
Nonprofit
Kft.
ügyvezetőjét,
hogy
a
kérelmezőket értesítse a testület döntéséről.
Határidő: 2018. november 15.
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Felelős : Pál Attila Nkft. ügyvezető
150/2018 (X.30.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete a Hosszúhetény, Ormándi
u. 69. hsz. alatti ingatlan történő fedett
csapadékvízelvezető
árok
megépítésére
szakember véleményét kéri ki. Megbízza a
polgármestert, hogy az árok építésének
költségeire vonatkozóan kérjen árajánlatot.
Határidő: 2018. november 30.
Felelős: dr. Csörnyei László polgármester
Dr. Herbert Tamás képviselő:
Kérdése, hogy a hosszúhetényi 444 hrsz ingatlanra lejegyzett végrehajtási jog törlése
megtörtént-e?
A hosszúhetényi Fő u. 154. és 143. hsz. ingatlanok előtti köztéri parkoló megépítésének
tervezésére az árajánlatot megkérték-e?
Dr. Orbán László jegyző:
Szatmári Ferenc a követelést kifizette, a végrehajtási jog letörlése folyamatban van az
ingatlanról. Tulajdonosok továbbra is el kívánják adni az ingatlant.
Dr. Csörnyei László polgármester:
Elmondja, hogy Pál Attila ügyvezetővel egyeztetett és az ő javaslata szerint a Fő u. 154. és 143.
hsz. alatti ingatlanok előtti köztéri parkoló megépítésére nem kell tervező, ezt a
Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. fogja megépíteni. Erre viszont az
ügyvezető támpontokat kér.
Dr. Herbert Tamás képviselő:
Kérése, hogy a konkrét tervek elkészítése előtt készítsenek egy vázlatot a parkolókról és ezt
Nkft. egyeztesse a testülettel.
Strung Nándor képviselő:
Deák Tamás váraljai lakos kérelmével kapcsolatban elmondja, hogy az út térkép szerinti
nyomvonalának kimérése megtörtént. Kérelmezővel egy megbeszélést fog kezdeményezni a
további elképzeléseiről. Szerinte a kimért út szélessége nem lesz megfelelő méretű mindenhol.
Gulyás Zsolt mezőőr:
Javaslata, máshol is meg kellene vizsgálni a földutakat, hogy a térkép szerinti helyen menneke? Mivel a későbbiekben máshol is probléma lehet belőle.
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Dr. Herbert Tamás képviselő:
A 129/2018 (IX.11.) sz. képv.test határozathoz elmondja, hogy nem gondolná bármilyen
festmény alkalmas lenne a ravatalozóba. Kéri a határozat felülvizsgálatát. Azzal nem ért egyet,
hogy festmény felajánlásért a temetőbe örökös sírhelyet kellene biztosítani a kérelmezőknek.
Papp János képviselő:
Nem szeretné, ha a későbbiekben ebből precedens lenne, bármilyen jellegű tárgy felajánlásáért
sírhelyet lehessen kérni.
A képviselő-testület - 6 igen és 1 tartózkodással szavazattal - az alábbi határozatot hozta:
151/2018 (X.30.) sz. Képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Ságodi Péter és Ságodiné dr. Petró
Marianna Gyászoló nő grafika felajánlási ügyében
hozott 129/2018 (IX.11.) határozatát felülvizsgálta
és azt visszavonja. A Képviselő-testület megbízza a
jegyzőt, hogy kérelmezőket értesítse a testület
döntéséről.
Határidő: 2018. november 20.
Felelős: dr. Orbán László jegyző
Dr. Herbert Tamás képviselő:
Jelezné, hogy a falu játszóterei méltatlan állapotban vannak. Javasolja a játékok bővítését, a
játszótér fejlesztését. Fel kellene mérni azt is milyen fajta anyagból készüljön játszótér a
tartósság és állag megóvása miatt.
Javaslata, hogy a Hosszúhetény Fejlődésért Alapítvány támogassa a játszótér bővítését,
fejlesztését, akár pályázattal. Az iskolába is szeretnének játszóteret a szülők, pedagógusok.
Dr. Csörnyei László polgármester:
Elmondja, hogy felé is jelezték a játszóterek bővítését a lakosok. Szerencsére sok kisgyermek
van a faluban igény van az új játékokra a játszótér bővítésére.
Papp János képviselő:
A korábban tervezett fittnesz játszótérre beadott pályázatunk nem nyert. Kérése lenne, hogy a
fittnesz játszótér gépeire kérjen árajánlatot az önkormányzat.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egyhangúan - 7 igen szavazattal - az alábbi határozatokat hozta:
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152/2018 (X.30.) sz. Képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a település játszótereinek jövőbeni
bővítését és kültéri fittnesz park létrehozását
határozza el. A Képviselő-testület megbízza a
Hosszúhetényi Településüzemeltetés Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét, hogy a fentiekre kérjen árajánlatot.
Határidő: 2018. november 30.
Felelős: Pál Attila Nkft.
153/2018 (X.30.) sz. Képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete – 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:
Elmondja, hogy a központi költségvetés forrást biztosít a Bölcsődei fejlesztési program című
pályázat benyújtására. A pályázat keretében vissza nem térítendő támogatás igénylésére van
lehetőség (önerő 5%) új bölcsődei intézmény létrehozására. A támogatási kérelem beadási
határideje: 2019. március 18.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Klímabarát Szövetségen keresztül bemutatásra
került a faluban egy elektromos kisteherautó. Mint klímabarát település javasolná, hogy a
település vásároljon egyet az ára 4,5 M Ft + áfa. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium
„Elektromos gépjármű beszerzésének támogatása” tárgyú, GZR-D-Ö-2018 kódszámú
pályázati kiírást tett közzé az elektromobilitás elterjedésének ösztönzése érdekében. A
pályázatkezelési feladatokat lebonyolító szerv az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Hegyelő pályázat kivitelezésének megkezdéséhez
EON gáz és Telekom hozzájárulás hiányzik. A kivitelezés betonelemekkel valósul meg és helyi
vállalkozó fogja megcsinálni.
A napirenddel kapcsolatban kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egyhangúan - 7 igen szavazattal - az alábbi határozatokat hozta:
154/2018.(X.30.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja a Bölcsődei fejlesztési program
című pályázat támogatási kérelem előkészítését és
benyújtását. A Képviselő-testület a pályázathoz
szükséges önerőt elkülöníti a 2019. évi költségvetés

8

terhére. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására.
Határidő: 2019. március 18.
Felelős: dr. Csörnyei László polgármester
155/2018 (X.30.) sz. Képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul GZR-D-Ö-2018 kódszámú
„Elektromos gépjármű beszerzésének támogatása”
című pályázat benyújtásához. Felhatalmazza a
polgármestert a pályázati anyag elkészítésével és
beadásával.
Határidő: 2018. november 30.
Felelős: dr. Csörnyei László polgármester
III.

Beszámoló Zengő óvoda és Konyha 2017-2018 nevelési évéről
Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

Dr. Csörnyei László polgármester:
Elkészült a Zengő Óvoda és Konyha éves beszámolója a 2017/2018. nevelési év szakmai és
működési tevékenységének eredményeiről. Felkéri Czentner Györgyné óvodavezetőt
beszámolójának ismertetésére.
Czentner Györgyné óvodavezető:
Elmondja, hogy az intézmény két féle tanfelügyeleti vizsgálaton esett át. Az egyik vizsgálat a
vezetői ellenőrzés volt szakfelügyelettel a másik az intézmény működésre, pedagógia elvekre,
nevelésére irányult. Mindkét vizsgálat sikeresen zárult. Az óvodát megdicsértek innovatív
pedagógusok és dolgozókra vonatkozóan is. A pedagógia programot kell megújítania,
konkretizálnia.
Papp János képviselő:
Gratulál a sikeres működésért és vezetésért. Kérdése, hogy a homogén csoport létrehozása
lehetséges?
Czentner Györgyné óvodavezető:
A szülők felé kérdőívet adtak ki, amiből kiderült, hogy a szülők nagyrésze a heterogén
csoportbeosztást támogatta.
Dr. Herbert Tamás képviselő:
Kérdése, hogy a tetőtér a klímatizálása megoldódott-e?
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Czentner Györgyné óvodavezető:
Egyelőre nem.
Dr. Csörnyei László polgármester:
A tetőtér klímatizálása megoldásra fog kerülni. Egyúttal tájékoztatja a képviselő-testületet,
hogy a szülők részéről korábban jelzett konyhai ételszag megszüntetésével kapcsolatban tettek
intézkedéseket. Mivel a konyhában gáz sütők vannak, jogszabályi előírás alapján nem lehetett
szagelszívót felszerelni. A megoldás egyelőre az, hogy a konyha szellőztetése az ablakokon
keresztül az udvar felé történik. A konyhaajtókat mindig csukva kell tartani.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egyhangúan - 7 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:
156/2018.(X.30.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Zengő Óvoda és Konyha 2017-2018.
nevelési évéről szóló beszámolót megtárgyalta és
azt elfogadja.
IV.

Az iskolai körzethatárok kijelölésének véleményezése
Előadó: dr. Csörnyei László polgármester

dr. Csörnyei László polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Baranya Megyei Kormányhivataltól véleménykérés
érkezett a kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák 2019/2020 -as
tanévre vonatkozó iskolai körzethatárok kijelöléséről. Hosszúhetény Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola körzethatára Hosszúhetény község közigazgatási területe.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egyhangúan – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
157/2018.(X.30.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Baranya Megyei
Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal által
megküldött általános iskola körzethatár tervezetet a
2019-2020 tanévre vonatkozóan. A képviselőtestület a körzethatárok kijelölésével egyetért.
Megbízza a polgármestert, hogy értesítse a testület
döntéséről a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi
Járási Hivatalát.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: dr. Csörnyei László polgármester
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V.

„Fiatalok a településen, fiatalok a településért” ösztöndíj pályázatra beérkezett
kérelmek elbírálása
Előterjesztő: dr. Orbán László jegyző
Előadó: Papp János bizottsági elnök

dr. Orbán László jegyző:
Elmondja, hogy a Közoktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság megtárgyalta az
ösztöndíj pályázatra benyújtott tanulói pályázatokat.
Papp János képviselő, bizottsági elnök:
17 középiskolás adta be pályázatát, melyből 16 pályázót támogat a bizottság. Ez a pályázat
nem tanulói ösztöndíj támogatás, hanem azon fiatalok támogatása, akik a faluhoz valóban
kötődnek és annak aktív tagjai.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egyhangúan – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatokat hozta:
158/2018.(X.30.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Közoktatási, Kulturális, Sport és
Szociális Bizottság javaslata alapján a „ Fiatalok a
településen, fiatalok a településért” EFOP 1.5.2-16
Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben című pályázat keretében benyújtott
önkormányzati ösztöndíj támogatásra jelentkezők
közül Bélafi Fanni Vasutas u. 4., Bocz Virág
Hegyelő u. 38., Boda Miksa Petőfi S. utca 14. Erdei
Benedek Kossuth utca 54., Kozmáry Benedek
Csókakő u. 6/2., Kruzsely Gina Fő u. 95.,
Mihálovics László Hegyalja utca 5., Miklós Bálint
Fő utca 142/A., Molnár Ferenc Fő utca 61.,
Schumann Adél Püspökszentlászlő utca 24. szám
alatti pályázókat támogatja. Nevezettek részére
2018. szeptember 01-2019. augusztus 31-ig 4.500,Ft/hó összegben.
159/2018.(X.30.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Közoktatási, Kulturális, Sport és
Szociális Bizottság javaslata alapján a 2019.09.01.2020.08.31. időszakra Bagó Sára Petőfi S. u. 34.,
Bartalovics Zoltán Iskola u. 55., Gajdócsi Tamás
Zengő utca 17., Kruzsely Pálma Fő utca 95.,
Mihálovics Márk Hegyalja u. 5., Wágner Bettina
Ormándi utca 11. szám alatti pályázókat támogatja.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy
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nevezetteket hívja fel, a jövő évi pályázati kiírást
követően a pályázati szándékuk megerősítésére.
Határidő. 2018. november 30.
Felelős: dr. Orbán László jegyző
VI.

Hosszúhetény község helyi építészeti-műszaki tervtanácsának létrehozásáról,
működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezet
megvitatása és véleményezése
Előadó: dr. Orbán László jegyző

Dr. Orbán László jegyző:
Elmondja, hogy szigorú szakmai feltétele van a tervtanács létrehozásának. Egyelőre a személyi
feltételek nincsenek meg. Elsődleges a fő építész személye.
dr. Csörnyei László polgármester:
Javaslatokat már tett a testület a tervtanács tagjainak személyére. A fő építesz személyére meg
kell kérdezni más építészeket.
Dr. Herbert Tamás képviselő:
Külsős személyt javasol, akinek tekintélye van.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés- hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület – 7 igen szavazattal megalkotja.
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
Hosszúhetény község helyi építészeti-műszaki tervtanácsának létrehozásáról,
működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló
önkormányzati
11/2018 (XI. 06.) rendeletét
VII.

A szociálisan rászorulók kedvezményes tűzifa juttatásáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Előadó: dr. Orbán László jegyző

dr. Orbán László jegyző:
Kéri, az írásos előterjesztésében feltüntetett módosítások elfogadását.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés- hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület – 7 igen szavazattal megalkotja.
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
A szociálisan rászorulók kedvezményes tűzifa juttatásáról szóló
8/2018. (XI.06.) rendelet
önkormányzati rendeletet módosító
12/2018 (XI.05.) önk. rendeletét
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VIII. Az általános iskolai, óvodai ellátás és a szociális alapszolgáltatások keretében
biztosított étkeztetés térítési díjainak meghatározása
Előadó: dr. Orbán László jegyző
dr. Orbán László jegyző:
A rendelet a 2019. évi térítési díjakat tartalmazza, melyek 2019. január 1-től hatályosak.
Elmondja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az intézményi étkezésnél nettó 8 forintos emelés, a
vendég és szociális étkezésnél nettó 16 forintos emelés volt a javaslat. Az alkalmazotti étkezés
összege nem változik.
A képviselő-testület – 7 igen szavazattal megalkotja.
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
Az általános iskolai, óvodai ellátás és a szociális alapszolgáltatások keretében
biztosított étkeztetés térítési díjának 2019. évi mértékéről és a térítés módjáról szóló
13/2018.(XI.06.)
önkormányzati rendeletét
IX.

Rankli Józsefné Hosszúhetény, Iskola u. 27. hsz. alatti lakos védett ingatlan
támogatási kérelem ügye
Előadó: dr. Orbán László jegyző

dr. Orbán László jegyző:
Rankli Józsefné Iskola u. 27. hsz. alatti lakos kérelmében előadta, hogy számára nagy
segítséget jelentene csak az általa használt helyiségekben megvalósulna a nyílászáró csere (3
ablak, egy ajtó) ehhez kérne támogatást. Javaslata, hogy kérelmező az ingatlan nyílászáró
cseréjéhez a rendelet szerinti 100%-os 250.000,-Ft-os támogatást kapja meg.
Dr. Herbert Tamás képviselő:
Támogatja a kérelmet, elmondja, hogy akik védett házban élnek és azt annak megfelelően
felújítják azt mindenképpen támogatni kell. Kérelmező akár jövőre is beadhat igényt a további
felújításra. Kéri a jegyző urat, hogy tájékoztassa a kérelmezőt a további lehetőségeiről.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egyhangúan – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
160/2018.(X.30.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Rankli Józsefné Hosszúhetény, Iskola u.
27. alatti lakos H1 helyi védettségű ingatlan fa
nyílászáró cseréjéhez 250.000,-Ft támogatás nyújt. A
Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a
testület döntéséről értesítse a pályázót.
Határidő: 2018. november 15.
Felelős: dr. Orbán László jegyző

13

X.

Bejelentések, egyebek

dr. Orbán László jegyző:
A képviselő-testületnek az október 15-én történt megbeszélésről készült feljegyzést
megküldte. A megbeszélés célja az volt, hogy a Fő u. 104. hsz. alatti lakók is meghallgatásra
kerüljenek. A környéken lakók már két évvel ezelőtt panasszal éltek Ignácz József és élettársa
életvitele ellen. Azóta a helyzet nem változott. Ez az életforma tovább így nem folytatható.
Azokkal a bérlőkkel, akiknek a magatartásával probléma van, nem kötött az önkormányzat
újra szerződést. A bérleti szerződésük nem lett meghosszabbítva, jelenleg jogcím nélkül lakják
az épületet. A testület fogja kimondani, hogy maradhatnak vagy sem. A bérlőket nem a tudja
az önkormányzat másik önkormányzati lakásba helyezni. Csere lakásra nem tarthatnak igényt
az életvitelük miatt. A legjobb esetben Komlóra mehetnek átmeneti szállásra. Orsós Erzsébet
felülvizsgálata megtörtént hosszabb kivizsgálás nem volt. A hivatalos gondnokát is megkeresi.
A körzeti megbízott is jelen volt a megbeszélésen, és jelezte, hogy amennyiben ismételt
rendzavarás lesz azt azonnal jelenti. A bérlők ígéretet tettek, hogy a jövőbeni viselkedésükkel
nem lesz probléma.
Dr. Csörnyei László polgármester:
Elmondja, hogy a megoldást még nem látja, de meg fogja oldani az önkormányzat a helyzetet.
Az elmúlt két hétben történt pozitív változás?
Bíró István szomszéd:
Elmondja, hogy a helyzet nem változott. A türelme elfogyott, ha az önkormányzat nem lép,
akkor a nyilvánosság elé tárja az ügyet. Nyugalom szerinte nem lesz. Nem kéri, hanem már
követeli, hogy a testület döntsön mikor költöznek ki a lakók. A fenyegetések feléjük nem
szűntek meg a bérlők részéről. Úgy látja, ennek nem lesz vége, ha Ignáczék ott maradnak,
bármit is ígértek.
Bertalan Éva szomszéd:
A megbeszélés óta egyszer hallotta őket kiabálni, neki nem volt konfliktusa azóta velük, de
nem ő a közvetlen érintett, hanem Bíróék. Azt látja, hogy azt csinálnak, amit akarnak, újra
nyeregbe érzik magukat, mert az önkormányzat nem lép.
Sebők János képviselő:
A szomszédok elégedetlensége már tarthatatlan. A véleménye, hogy már többször átbeszélték,
legyenek 30 napon belül átmeneti szállásra költöztetve.
Szabó Zsolt képviselő:
Kérdése, hogy a rendőri intézkedésről jegyzőkönyv nem készült?
Dr. Orbán László jegyző:
Nincs tudomása róla, hogy készült jegyzőkönyv.
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Dr. Herbert Tamás képviselő:
Javaslata, hogy a következő összeférhetetlen magatartás után kerüljenek kiköltöztetésre a
bérlők. A jegyző úr nézzen utána a jogi háttérnek.
Dr. Csörnyei László polgármester:
Ígéretet tud adni, hogy a bérlők el lesznek költöztetve a magatartásuk miatt, tudja, hogy a
türelem elfogyott, de dolgoznak a megoldáson.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egyhangúan – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatokat hozta:
161/2018.(X.30.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Bíró István Hosszúhetény, Fő u. 106. hsz.
alatti lakos és társai panasz bejelentését
felülvizsgálta. A beadványban leírtakat tudomásul
veszi
a
panasz
jogosságát
nem
vitatja.
Nyomatékosan felhívja a Ignácz József bérlő és
Orsós
Erzsébet
bérlőtárs
figyelmét,
hogy
amennyiben
nem
változtatnak
jelenlegi
jogszerűtlen magatartásukon és nem tartják be a
közösségi együttélés szabályait, valamint az
önkormányzati bérlakásokra vonatkozó házirendet,
úgy a bérleményre, illetve cserelakásra a
továbbiakban nem tarthatnak igényt. A képviselőtestület megbízza a jegyzőt, hogy a döntésről a
bérlőket értesítse.
Határidő: 2018. november 15.
Felelős: dr. Orbán László jegyző
dr. Orbán László jegyző:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Jankó Imréné csatolta védett kerítésre fordított
költségéinek számláit. Kérelmében előadja, hogy a kerítésre fordított összeg jóval meghaladja
a képviselő-testület határozatában szereplő 30.000,-Ft támogatást, ezért kéri annak
módosítását.
dr. Berta Gergely 225/13hrsz ingatlan telkén családi házat épít, melyhez az előírások szerint
30m3 tűzivíz tározót szükséges építenie, mivel 100 méteres közelben nem található tűzcsap.
Ennek a tartálynak vízzel való feltöltéséhez kér támogatás a képviselő-testülettől.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egyhangúan – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatokat hozta:
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162/2018.(X.30.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Jankó Imréné Zrínyi u. 26. hsz. alatti lakos
kérelmét felülvizsgálta és a támogatás összegét
50.000,-Ft –ra módosítja. Megbízza a jegyzőt, hogy a
testület döntéséről értesítse a kérelmezőt.
Határidő: 2018. november 15.
Felelős: dr. Orbán László jegyző
163/2018.(X.30.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete dr. Berta Gergely kérelmét támogatja
egyszeri 30m3 tűzivíz feltöltést biztosít a részére. A
Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy
kérelmezőt értesítse a testület döntéséről.
Határidő: 2018. november 15.
Felelős: dr. Orbán László jegyző
dr. Csörnyei László polgármester:
Elmondja, hogy megkeresés érkezett a DIGI Kft-től hálózattervezési és infrastruktúrafejlesztési, kiépítési munkálatok elvégzésére. A Hosszúhetény 05/3 hrsz ingatlanon álló
távközlési torony felületére a Vodafone Mo. Zrt-vel kötött megállapodásuk értelmében
elhelyezhetik eszközeiket. A torony körüli terület használatáért az ingatlan tulajdonosával,
vagyis Hosszúhetény Község Önkormányzatával bérleti szerződést kell kötniük a
berendezések elhelyezéséhez. A bérleti szerződés tervezetben szereplő összeget nem tartja
reálisnak, ennek összegére 1 millió Ft + Áfa javaslatot tesz. Az önkormányzatnak a Vodafone
Mo. Zrt-vel való bérleti szerződése 2019-ben jár le. A bérleti díj összegét a képviselő-testület
határozatában megemelte, de a Vodafone Mo. Zrt. a mai napig nem küldött választ a bérleti
díj összegére vonatkozóan.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egyhangúan – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
164/2018.(X.30.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a DIGI Kft. bérleti szerződés tervezetében
megadott bérleti díj ajánlatát nem fogadja el. A bérleti
díjat 1 millió Ft + áfában határozza meg.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
testület döntéséről értesítse a DIGI Kft-t.
Határidő: 2018. november 15.
Felelős: dr. Csörnyei László polgármester
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Bejelentések
Dr. Herbert Tamás képviselő:
Kérdése, hogy a köztéri parkolás rend betartásának ellenőrzése folyamatos-e? Tegnap este
ugyanis 8 óra után a Hármashegy utcában nagyon sok autó állt közterületen. Úgy látja, hogy a
gépjármű tulajdonosok egy része még mindig nem áll be az ingatlanára.
Dr. Orbán László jegyző:
Elmondja, hogy a mezőőr folyamatosan ellenőrzi a közterületen álló autókat, melyek
tulajdonosai felszólításra kerülnek. Azok a lakók, akik nem tudják elhelyezni saját
ingatlanukon a gépjárműveiket, engedélyt kérnek a köztéren való a parkolásra.
Dr. Herbert Tamás képviselő:
Elmondja, hogy fel kell hívni a település lakóit arra, hogy az előttük lévő járdát, árkot,
árokpartot tartsák rendben. Kéri a jegyző urat, hogy erre készítsen egy értesítést a lakók felé.
A havat sem a közmunkásoknak kell ellapátolni. A síkosság mentesítést is a tulajdonosoknak
kell megcsinálni. Ha ez nem történik meg és valaki emiatt szenved balesetet, azért a tulajdonos
a felelős nem az önkormányzat.
Papp János képviselő:
Van erre rendeletünk tartsa be a lakosság.
Dr. Herbert Tamás képviselő:
Többen jelezték felé, hogy a fogászati rendelési idő nincs kihasználva. Időpontot is csak nagy
sokára kapnak a betegek. Sok a helyettesítés. Javaslata, hogy a doktornővel vegye fel az
önkormányzat a kapcsolatot ez ügyben.
Dr. Csörnyei László polgármester:
A doktornő már korábban megkereste az ügyben, hogy az OEP finanszírozása nem elegendő a
rendelő fenntartásához.
Dr. Herbert Tamás képviselő:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Zengő kilátóval kapcsolatban a tervek elkészültek,
mely szerint fémből fog készülni a kilátó. Igy a funkcióját betölti és tartós lesz.
Templom felújítási pályázat a külső munkálatokra és támfal megépítésére vonatkozik. A
munkák kivitelezésének költsége 150 millió Ft. Az egyházmegyében másik 30 templom
felújítása zajlik egyszerre. Javasolja, hogy települési szinten kérjék a támogatást a lakosoktól és
a cégektől.
Bejelentést kapott, hogy az iskolában a takarítók csúnyán beszélnek a gyerekekkel. Ezt
mindenképpen kezelni kell.
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Papp János képviselő:
Javaslata, hogy egyeztessenek egy közös megbeszélést az önkormányzat- iskola -takarítók
között.
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

