
 
 
    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. december 21-én  
a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott rendkívüli nyilvános testületi ülésén. 
 
 
JELEN VANNAK:   Sipos Balázs polgármester 
                                Fekete Csaba alpolgármester 
                                Bódis Józsefné, Németh Lajos,  
                                Sipos László képviselők 
 
                                Nagy Gáborné körjegyző  
 
 
Sipos Balázs polgármester üdvözli a testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelenteket, 
megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel azon a testület megválasztott 
7 tagja közül 5 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitja.  
Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Dr. Gelencsér-Magyar Lívia és Gonda Péter 
képviselők a testületi ülésről való távolmaradásukat előzetesen bejelentették. 
 
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, melyet a testületi tagok 
egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadtak. 
 
N a p i r e n d: 
 

      1./ Előterjesztés a települési szilárd hulladék begyűjtésére, szállítására és   
           ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatási szerződés megkötésére 

 
     2./ Előterjesztés a közvilágítási szolgáltatás ellátására irányuló ajánlatok 
          elbírálására 
 
     3./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata szakfeladat-rendjének 
          bővítésére 
 

 
1./ Előterjesztés a települési szilárd hulladék begyűjtésére, szállítására és   

   ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatási szerződés megkötésére 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester             (írásbeli előterjesztés csatolva ) 
 
Sipos Balázs polgármester: a szolgáltató az új hulladékról szóló törvény kihirdetését 
követően több település felé jelezte, hogy a jövő évtől nem kívánja a szolgáltatást ellátni, 
meglévő szerződéseit fel fogja mondani, illetve a lejáró szerződéseket nem fogja meg- 
hosszabbítani. A Mecsek-Dráva Társulástól kértünk ezzel kapcsolatban állásfoglalást, 
melyre adott válaszukat a képviselőknek megküldtük. A megváltozott körülményekre 
tekintettel indítványozza, hogy a jelenlegi szolgáltatót bízza meg a szolgáltatás ellátá- 
sával 2013. június 30-ig, élve a törvényi lehetőséggel, az eddigi változatlan feltételek 
mellett. A szolgáltató 4,2 %-kal emelheti a jelenlegi díjat a törvény rendelkezése szerint. 
A szolgáltató e felett csak a MEH engedélyével érvényesíthet magasabb árat. 
 
 
 



 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Németh Lajos képviselő: ha jól értelmezi az elhangzottakat, a szolgáltató a jog- 
szabályi változás miatt, nem pedig az általa ajánlott díj miatt kialakult vita végett  
nem kívánja az új közszolgáltatási szerződést megkötni. A kialakult helyzetre 
tekintettel nincs más lehetőség, mint a meglévő közszolgáltatási szerződés 
meghosszabbítása, de javasolja rögzíteni, hogy a testület a szolgáltató által  
érvényesíteni kívánt 4,2 %-os díjemelést elfogadja.  
 
Fekete Csaba alpolgármester: véleménye szerint a szolgáltató a 4,2 % mértékű 
díjemelést érvényesíteni fogja, melyről a lakosságot tájékoztatni köteles. A törvény 
erejénél fogva 6 hónapig a szolgáltatást biztosítania kell a jelenlegi szolgáltatónak. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
126/2012.(XII.21.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

     megtárgyalta a települési szilárd hulladék begyűjtésére,  
     szállítására és ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatási  
     szerződés megkötésére irányuló előterjesztést, mely alapján 
     a testület úgy döntött, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével 
     a Saubermacher Kft-vel új közbeszerzési szolgáltatási szerződést 
     nem köt, a szolgáltatót 2013. január 1. napjától 2013. június 30.  
     napjáig megbízza a településen a szolgáltatás ellátásával. 

 

      A testület kinyilatkoztatja, hogy a szolgáltató által a 2012. december 
      31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 %-os mértékű 
      díjemelés alkalmazását szolgáltató részéről tudomásul veszi. 
 
       A testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés   
       meghosszabbítására, közös megegyezéssel, a jelenlegi szolgáltatóval,  
       változatlan feltételek mellett. 
 
       Határidő: azonnal 

 
      Felelős: Sipos Balázs 
                    polgármester  
 
2./ Előterjesztés a közvilágítási szolgáltatás ellátására irányuló ajánlatok 

   elbírálására 
    Előadó: Sipos Balázs 
                 polgármester             (írásbeli előterjesztés csatolva ) 
 
Sipos Balázs polgármester: a közvilágítási rendszer karbantartására szóló szerződés 
határozatlan időre szól, a szolgáltatás díját tekintve minimális áremelést eszközölne a 
Kft, 9,45 Ft+ÁFA-ról, 9,82 Ft+ÁFA-ra. A növelt ajánlatuk is alacsonyabb díjú, 2010-es 
szint alatt van, az előző szolgáltató 10,13 Ft+ ÁFA díj mellett végezte a szolgáltatást. 
A villamos energia ellátásra vonatkozóan három ajánlat érkezett, melyek közül is a Fény- 
hozam Kft-é a legkedvezőbb, 16,40 Ft+ÁFA, mely a 2012. év árszínvonalának megfelelő. 
A Kft. az eddigi árat garantálja 2013. évre is, mely a 2010. évivel megegyező. 
Indítványozza a testületnek, hogy a Fényhozam Kft. ajánlatát fogadja el. 



 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S : 
 
Németh Lajos képviselő: véleménye szerint a közvilágítás karbantartását érintő 
lakossági panaszok a lámpatestek meghibásodásából adódnak (zárlat), nem 
minden esetben csak az égő cseréjére van szükség. 
 
Sipos Balázs polgármester: a karbantartási szerződésünk nemcsak az égők cseréjére 
vonatkozik, a helyszíni ellenőrzéskor a szolgáltató a gyújtóbetéteket, aljzatokat, fogla-
latot, előtéteket is köteles ellenőrizni. A szolgáltató minden hónapban egy alkalommal 
felméri a település utcáiban a meghibásodott lámpatesteket, a felmérésnek 
megfelelően rendelik meg a szükséges alkatrészeket, ezért fordulhat elő, hogy a 
helyszíni felülvizsgálatkor nem tudják azonnal kijavítani a hibát. 
 
Fekete Csaba alpolgármester: támogatja a Fényhozam Kft. megbízását, hiszen 
előnyös árajánlatot tettek. 
 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
 
127/2012.(XII. 21.) számú önkormányzati határozat: 
 
        Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
        megtárgyalta a község villamos energia ellátására érkezett  
        ajánlatokat, melyek közül a Fényhozam Kft. ajánlatát,  
        16,40 Ft+ÁFA összegben fogadja el. 
 
        A testület egyetért, hogy a közvilágítás karbantartására 
        irányuló szerződés módosításra kerüljön, 2013. január 1. 
        napjától a karbantartási díj 9,82 Ft+ÁFA összegben kerüljön 
        megállapításra. 
 
       A testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
       megkötésére a képviselőtestület képviseletében. 
 

             Határidő: 2013. január 15. 
 
             Felelős: Sipos Balázs 

                     polgármester 
 
 

3./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata szakfeladat-rendjének bővítésére 
Előadó: Nagy Gáborné 
             körjegyző                     (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztések alapján  
egyhangúlag, vita és ellenszavazat nélkül, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi  
határozatát: 
 
 
 
 
 



 
 
128/2012.(XII.21.) számú önkormányzati határozat: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       az alábbi szakfeladatoknak a törzskönyvi nyilvántartásba 
       vételét rendeli el a Kéthely Község Önkormányzata szerv 
       új feladatellátásaként, 2013. január 1. napjától: 
 
       562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
       562917 Munkahelyi étkeztetés 
       562920 Egyéb vendéglátás        
 

             Határidő: 2012. december 21. 
 
             Felelős: Nagy Gáborné 

                     körjegyző 
             

k.m.f. 
 
 

 
Nagy Gáborné                                                                       Sipos Balázs 
körjegyző                                                                   polgármester 


