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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. április 15-én  
a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott rendkívüli nyilvános testületi ülésén. 
 
JELEN VANNAK:   Németh Lajos polgármester 
                                Dr. Bánkúty József alpolgármester 
                                Dávid Tamás, Kocsis Lajosné,  
                                Németh István, Sipos László képviselők 
 
                                Nagy Gáborné körjegyző  
 
 
Németh Lajos polgármester üdvözli a testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelenteket, 
megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel azon a testület megválasztott 
10 tagja közöl 6 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitja.  
 
A polgármester javaslatára a testületi tagok egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadták a 
tárgyalandó napirendeket, majd meghozták az alábbi határozatukat: 
 
47/2010.(IV. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
          Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
          a 2010. április 15. napján tartott rendkívüli nyilvános ülésén 
          az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 
        1./ Állami vagyon ingyenes átruházásának kérése 
 
 
 
1./  Állami vagyon ingyenes átruházásának kérése     
 Előadó: Németh Lajos 
               polgármester           (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Németh Lajos polgármester: Szücs Ernő helyi mezőgazdasági vállalkozó indítványára írtunk 
tudakozó levelet a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központhoz, melyre az Önök által is 
ismert tájékoztatás érkezett. Kérelmünkben a  községi önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában álló 0236. hrsz-ú 950 m2  nagyságú, valamint a 0197. hrsz-ú, 6604 m2 

nagyságú közút összekötésére – a Cigány csatornán keresztül – hídszerkezet ingyenes 
átvételét kezdeményeztük. A központ tájékoztatása értelmében a megjelölt hídszerkezet 
ingyenes átadásának nincs akadálya, de kérelmünkhöz pótlólag be kell csatolni a testület 
határozatát az állami vagyon igénylésére vonatkozóan.  
Megítélése szerint a csatornára új hídelem felállítására szükség van, a jelenlegi műszaki 
állapota nagyon rossz, alkalmatlan a közlekedésre. A meglévő hídszerkezetet Szűcs Ernő 
saját költségén létesítette. Az új híddal kapcsolatos járulékos költségeket is vállalja.  
 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Dr. Bánkúty József alpolgármester: javasolja az önkormányzati igény felterjesztését azzal  
a kikötéssel, hogy az államtól átvett szerkezet Kéthelyre való szállítása,a megjelölt helyre 
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való leállítása, illetve folyamatos karbantartása az ügy kezdeményezőjének költsége 
terhére kerüljön megvalósításra. 
 
Dávid Tamás képviselő: szintén támogatja a hídszerkezet igénylését 
 
Sipos László képviselő: megítélése szerint  a jelzett híd elsődlegesen az egyéni vállalkozó 
gazdaságának megközelítését fogja szolgálni, illetve horgászok, vadászok is kis mértékben 
használni fogják. egyetért, hogy a községi önkormányzat a megjelölt hídszerkezetre 
igénylést nyújtson be. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
48/2010.(IV.15.) számú önkormányzati határozat: 
 
          Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete   
          megtárgyalta az állami vagyon ingyenes átruházásának 
          igénylésére irányuló előterjesztést, mely alapján a testület 
         úgy döntött, hogy a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
         vagyonkezelésében lévő ESB-16-os hídelemek ingyenes átruházására 
         igényét benyújtja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 
         8. § (1) bekezdésében megfogalmazott kötelező feladatellátására való 
         hivatkozással. 
        A képviselőtestület kinyilatkoztatja, hogy a tulajdonba adás érdekében 
        felmerülő költségek megtérítését vállalja.  
 
        A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
        önkormányzat vagyonigénylési ügyében  a testület  
        képviseletében eljárjon. 
 
        Határidő: 2010. április 20. 
 
        Felelős: Németh Lajos 
               polgármester 
 
 
                     k.m.f. 
 
 
 
Nagy Gáborné                                                                    Németh Lajos 
körjegyző                                                                polgármester 


