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Kéthely Község Önkormányzatának 
P o l g á r m e s t e r e 
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
Tel/Fax: 85/339-210 
 
Ügyiratszám: K/1028/1/2019.      10. számú előterjesztés 
     

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2019. március 14-i ülésére településrész elnevezésének megállapításához 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Felvetődött annak lehetősége és igénye, hogy községünkben is megszervezzük a falugondnoki 
szolgálatot. 
A falugondnoki szolgálat létrehozását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (Sztv.) 60.§-a szabályozza, eszerint:  

„60. § (1) A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a 
külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő 
hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, 
közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá 
az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.                                                            
(2)  A falugondnoki szolgáltatás hatszáz lakosnál kisebb településen működtethető. 
Amennyiben a falugondnoki szolgáltatás létesítését követően a település lakosságszáma tíz 
százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik hatszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább 
működtethető.                                                                                                                                       
(3)  A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú - 
külön jogszabályban meghatározott - külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen 
működtethető. Amennyiben a tanyagondnoki szolgáltatás létesítését követően a külterületi 
vagy egyéb belterületi lakott hely lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó mértékben 
emelkedik négyszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább működtethető.” 

Kéthely község a Központi Statisztikai hivatal Helységnévtára településrészi fejezetében 
jelenleg központi belterületként és külterületként (Baglyashegy, Kéthelyi hegy, Sári hegy, 
Sáripuszta és Kéthely Vasútállomás) szerepel.  

A szolgálat létrehozásához szükséges, hogy a testület egyéb belterületi egységet hozzon létre, 
a Széchenyi, Diófa, Haladás, Sugár, Malom utcák által lehatárolt településrészre, Kishamvad 
elnevezéssel. Ezen lakóövezetben jelenleg kb. 260 fő él. 
 
A szolgálat működéséhez a Somogy megyei Kormányhivataltól engedélyt kell kérni, melyhez 
szintén szükséges az egyéb belterületi területrészről a testületi döntés, illetve a KSH 
adatváltozás megindításáról szóló igazolás. 
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
K é t h e l y, 2019. március 8. 

Molnár Balázs 
polgármester 
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Határozati javaslat:  
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta településrész elnevezésének megállapításáról 
szóló előterjesztést, mely alapján azt a döntést hozta, 
hogy Kéthely községben a Széchenyi, Diófa, Haladás, Sugár,  
Malom utcák által határolt településrészen egyéb belterületi 
egységet hoz létre, Kishamvad elnevezéssel. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Molnár Balázs polgármestert 
az egyéb belterületi egységnek a KSH helységnévtárában való 
feltüntetése kezdeményezésére. 
 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: értelem szerint
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