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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 25-én  
a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott rendkívüli nyilvános testületi ülésén. 
 
JELEN VANNAK:   Németh Lajos polgármester 
                                Dr. Bánkúty József alpolgármester 
                                Dávid Tamás, Gilikter Gabriella, 
                                Dr. Gonda Péter, Németh István,  
                                Sipos László, Tüske Sándor 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 8 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitja. Tájékoztatja a testület tagjait, 
hogy Bódis Józsefné és Kocsis Lajosné képviselők a testületi ülésről való távolmaradásukat 
előzetesen bejelentették, munkahelyi elfoglaltságukra tekintettel. 
 
A polgármester javaslatára a testületi tagok egyhangúlag, 8 igen szavazattal elfogadták a 
tárgyalandó napirendeket, majd meghozták az alábbi határozatukat: 
 
22/2010.(II. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
          Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
          a 2010. február 25. napján tartott rendkívüli nyilvános ülésén 
          az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 
          1./ Önkormányzat tulajdonában álló külterületi ingatlanokra érkezett  
               vételi ajánlat elbírálása 
 
          2./ Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 
               alapító okiratának módosítása 

       
          3./ Hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek 
               javítása pályázathoz önkormányzati önerő megállapítása 
      
          4./ MVM Partner Zrt. villamos energia értékesítési ajánlatának megvitatása 
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1./ Önkormányzat tulajdonában álló külterületi ingatlanokra érkezett vételi ajánlat       
     elbírálása 
     Előadó: Németh Lajos 
                   polgármester           (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Németh Lajos polgármester szóbeli kiegészítése és a feltett kérdésekre adott válaszai: 
A testületnek jelen ügylettel kapcsolatban az alábbi lehetőségei vannak: vagy elfogadja a 
vételi ajánlatot, vagy nem, akkor pedig beindul a kisajátítási eljárás, s végső esetben 
bíróságon dőlhet el. A vétel ügyben előzetesen egyeztetett a szakértővel, mely alapján 
készült az ajánlat. Javasolja a testületnek, hogy az ajánlatot változatlan formában fogadja 
el, mely által 767.900 Ft bevétele képződik a községi önkormányzatnak. A jelzett 
területekért ajánlott m2 árt is a helyi forgalmi viszonyoknak megfelelőnek ítéli. 
A 097/6. hrsz-ú ingatlanon lévő gesztenyefasor védett, melyre a szakértő figyelmét is 
felhívta. Várhatóan az út szélesítése nem fogja érinteni a fákat, de ez majd a kivitelezés 
során fog kiderülni. A 097/6. hrsz-ú ingatlannál a telekhatár az árok belső oldalán húzódik. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sipos László képviselő: furcsának tartja, hogy a vételi ajánlattal érintett azon területek 
között melyek közvetlenül egymás mellett fekszenek, árkülönbség mutatkozik. 
Összességében elfogadhatónak tartja az ajánlatot. 
 
Németh Lajos polgármester: az ajánlatban lévő különbségeket a területek művelődési ága 
adja, mivel az egyik árok, a másik pedig közpark minősítésű terület.  
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 8 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
23/2010.(II.25.) számú önkormányzati határozat: 
 
          Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete   
          megtárgyalta a községi önkormányzat kizárólagos tulajdonában 
          álló, a kéthelyi 011/1., 097/6. és 095/17. hrsz-on nyilvántartott 
          külterületi ingatlanainak értékesítését, mely alapján a testület 
          úgy döntött, hogy az 1990.  évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében 
          foglalt jogkörében az ingatlant a Magyar Állam részére értékesíti, 
          a vételi ajánlatnak megfelelően, 767.900 Ft vételárért. 
 
          A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az adás- 
          vételi szerződés aláírására, illetve az adás-vétellel kapcsolatos 
          szükséges intézkedések megtételére. 
 
  
         Határidő: értelem szerint 
 
         Felelős: Németh Lajos 
                       polgármester 
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2.) Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola alapító        
     okiratának módosítása 
     Előadó: Nagy Gáborné  
                   körjegyző                    (előterjesztés csatolva) 
 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 8 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
24/2010.(II. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási 
       Iskola Kéthely 84/2009.(VI.25.) számú határozattal jóvá- 
       hagyott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:   
         
       az alapító okirat 10.) pontját az intézmény tevékenységi körét 
       új szabállyal b.) alponttal: Ellátandó kiegészítő tevékenységként 
       856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység egészíti ki. 
 
       A képviselőtestület a fenntartásában működő Széchenyi István  
       Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Kéthely alapító 
       okiratának módosító okiratát, valamint az abban foglaltaknak 
       megfelelően átdolgozott egységes szerkezetű alapító okiratot 
       az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogadja. 

 
 
3./ Hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek 
     javítása pályázathoz önkormányzati önerő megállapítása 
     Előadó: Németh Lajos 
                   polgármester      (előterjesztés csatolva ) 
 
Németh Lajos polgármester: a KEOP-2009-6.2.0/A számú, hivatásforgalmú kerékpáros 
közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítására pályázat jelent meg.  
A pályázat keretében az általános iskolánál a diákok részére fedett kerékpártároló 
kialakítására, a meglévő öltöző/zuhanyozó felújítására nyílna lehetőség. Pályázat elkészítése 
ügyében külső szervezet kereste meg testületünket. Az általuk elkészített tervezet alapján a 
bekerülési költség 7.290.560 Ft lenne. A pályázat keretében 95% (6.926.032 Ft) támogatás 
igényelhető, 5 % (364.528 Ft) önerő biztosítása szükséges, melynek fedezete az elfogadott 
2010. évi költségvetés beruházási kerete terhére biztosított. 
A pályázatot 2009. április 1-től folyamatosan lehet benyújtani, a pályázat felfüggesztéséig. 
Döntés a beérkezéstől számított 50 napon belül kerül sor. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Dr. Bánkúty József alpolgármester: támogatja a pályázat benyújtását, különösen a 
biztosítandó önerő mértékére tekintettel. 
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Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 8 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
25/2010.(II.25.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete,  
       A KEOP.6.2.0./A./09 „Fenntartható életmódot, fogyasztási  
       lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek”  
       Hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek 
       javítása” elnevezésű pályázati kiírásra pályázatát benyújtja. 
       A pályázat megvalósulási helye: Kéthely, Magyari u. 30. 
 
       A fejlesztés forrásösszetétele: 
       Támogatásból igényelt összeg:  6.926.032 Ft 
       Saját forrás:        364.528 Ft 
       Összesen:     7.290.560 Ft 
 
       A képviselőtestület a pályázat megvalósításához szükséges 
       saját forrás összegét a községi önkormányzat 2010. évi 
       költségvetéséről szóló 3/2010.(II.11.) számú költségvetési 
       rendeletének beruházási kerete terhére biztosítja. 
       A testület felhatalmazza polgármestert a pályázat benyújtására, 
       a vonatkozó nyilatkozatok megtételére. 
 
       Határidő: azonnal 
 
       Felelős: Németh Lajos 
                     polgármester 
 
 
4./ MVM Partner Zrt. villamos energia értékesítési ajánlatának megvitatása 
     Előadó: Németh Lajos 
                   polgármester 
 
Németh Lajos polgármester: ismertette a testület tagjaival az MVM Partner 
Energiakereskedelmi Zrt. villamos energia értékesítési ajánlatát. 
A Zrt. ajánlatában nettó 18,90 Ft/KW áramdíjat kínál képviselőtestületünknek, az 
önkormányzati intézmények villamos energia ellátása díjaként. A jelenlegi szolgáltatónál 
átlagosan nettó 24,10 Ft-ot fizetünk jelenleg. Az áramdíj a rendszerhasználati díjat nem 
tartalmazza azt továbbra is az E.ON felé kell kiegyenlítenünk. Az ajánlat elfogadása 
esetén megtakarítást érhet el önkormányzatunk e területen, ezért javasolja a testületnek a 
szolgáltató váltást, a jelenlegi szolgáltatónál a fennálló villamos energia kereskedelmi 
szerződés felmondását. Az új szolgáltató 2010. május 1-ével lépne be, ezért a jelenlegi 
szolgáltatónál a felmondást 2010. április 30. 24 órával kell bejelenteni. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Gilikter Gabriella képviselő: támogatja a szolgáltató váltását, mely megtakarítást fog 
jelenteni a községi önkormányzat költségvetésében. 
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Németh István képviselő: szintén támogatja, hogy az E.ON-nal felmondja a villamos 
energia ellátásra vonatkozó szolgáltatási szerződést a testület, hiszen az új szolgáltató 
működésével mintegy 16 %-os energia megtakarítás érhető el. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 8 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
26/2010.(II.11.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. 
       villamos energia értékesítési ajánlatát, melyet a testület 
       változatlan tartalommal elfogad. 
 
       A képviselőtestület elrendeli az E.ON Energiaszolgáltató 
       Kft-vel érvényben lévő szolgáltatási szerződésnek 2010.  
       április 30-i hatállyal való felmondását. 
 
       A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási              
       szerződés felmondására, valamint az új villamos energia ellátásra           
       irányuló szerződés aláírására, illetve a szükséges intézkedések  
       megtételére. 
 
       Határidő: azonnal 
 
       Felelős: Németh Lajos 
                     polgármester 
 
  
                             k.m.f. 
 
 
 
Nagy Gáborné                                                                    Németh Lajos 
körjegyző                                                                polgármester 


