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J E GY Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 5-én 15.00 

órakor kezdődő soros nyílt alakuló üléséről 

 

Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 

Molnár Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, jegyző asszonyt, és a 

lakosság részéről megjelenteket, Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 

megválasztott hét képviselőből hét fő jelen van. A napirendet javasolta kiegészíteni a Játék-

Világ Közalapítvány Alapító Okiratának módosításával. Ismertette a  kiegészített napirendet. 

 

N a p i r e n d :  

 

         Nyílt ülés: 

 

 1/ Képviselő-testületi tagok eskütétele. 

                Előadó: Strausz Edit jegyző. 

 

 2/ Polgármester eskütétele. 

                 Előadó: Strausz Edit jegyző. 

 

 3/ Az SZMSZ felülvizsgálata. 

     Előadó: Molnár Balázs polgármester. 

 

 4/ Ügyrendi döntés a bizottságok választásaihoz kapcsolódóan az alakuló ülésen  

                titkos, vagy nyílt szavazással való szavazások ügyében. 

                Előadó: Molnár Balázs polgármester. 

 

 5/ A bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása. 

                Előadó: Molnár Balázs polgármester. 

 

 6/ Az alpolgármester megválasztása. 

                 Előadó: Molnár Balázs polgármester. 

 

 7/ Az alpolgármester eskütétele. 

                Előadó: Molnár Balázs polgármester. 

 

 8/ Tájékoztatás a polgármester tiszteletdíjáról. 

                Előadó: ügyrendi bizottság elnöke. 

 

 9/ Polgármester költségtérítése. 

                Előadó: ügyrendi bizottság elnöke. 

 

 10/ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. 

                  Előadó: Molnár Balázs polgármester. 

 

 11/ Alpolgármester költségtérítésének megállapítása. 

                  Előadó: Molnár Balázs polgármester. 
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 12/ Gazdasági program kidolgozására megbízás. 

                  Előadó: Molnár Balázs polgármester. 

 

13/ Képviselői tiszteletdíjak . 

                  Előadó: Molnár Balázs polgármester. 

 

            14/ Javaslat Sipos Balázs polgármester megbízása megszűnésével összefüggő  

                  munkajogi intézkedésekre. 

                  Előadó: Molnár Balázs polgármester. 

 

 15/ Ivóvízközmű vagyon és szennyvízközmű vagyon értékelésére megbízás adása. 

                  Előadó: Molnár Balázs polgármester. 

 

 16/ Fecskeház és iskola csapadékvíz elvezetése. 

       Előadó: Molnár Balázs polgármester. 

 

 17/ Játék-Világ Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása. 

                  Előadó: Molnár Balázs polgármester. 

 

 18./ Egyebek. 

 

         

A napirend elfogadásáról szóló szavazásban hét képviselő vett részt. 

A képviselő-testület a napirendet hét  igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és erről az 

alábbi határozatot hozta. 

 

 Kéthely  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

156/2014. (XI.5.) számú határozata 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 

a polgármester által ismertetett napirendet. 

 

1/ Képviselő-testületi tagok eskütétele. 

 

Strausz Edit jegyző: Megkérte a jelenlévőket, hogy az eskü letételéhez szíveskedjenek 

felállni. Felkérte a  képviselőket, hogy az eskü szövegét mondják utána.  

Az eskü letételét követően felkérte a képviselőket az esküokmány aláírására. 

 

Az esküokmányt valamennyi képviselő aláírta.  

 

2/ Polgármester eskütétele. 

 

Strausz Edit jegyző: Megkérte a jelenlévőket, hogy az eskü letételéhez szíveskedjenek 

felállni. Felkérte a polgármester urat, hogy az eskü szövegét mondja utána. 

Az eskü letételét követően felkérte a polgármester urat, hogy az esküokmányt írja alá. 

Az esküokmányt a polgármester úr aláírta. 

 

 

3/  Az SZMSZ felülvizsgálata. 
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Molnár Balázs polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírja, 

hogy a képviselő-testületnek az alakuló ülésen, vagy az azt követő ülésen meg kell alkotni, 

vagy felül kell vizsgálni az SZMSZ-ét. Az SZMSZ-nek összhangban kell állni a teljes 

egészében hatályba lépett Mötv-vel, illetve a képviselő-testület a saját maga által kialakítani 

kívánt gyakorlatot rögzítheti. 

A régi rendelet módosítása nem volt célszerű, ezért a jegyző asszony, vele egyeztetve 

elkészítette az új rendelet tervezetét.  

 

A rendeletből két dolog kimaradt, az egyik, hogy az üléseket a kábel tévé kötelezően felveszi 

és közvetíti, a másik az együttes ülés tartásának szabályai. 

 

Kéri a jegyző asszonyt, hogy a pontos szöveget ismertesse. 

 

Strausz Edit: A javasolt kiegészítés a 34. és 35. §-ban lenne szabályozva a következők szerint: 

 
34. § (1) A képviselő-testület nyílt üléséről videofelvétel készül. 
 
(2) A videofelvétel nem selejtezhető. Az ülésről készült jegyzőkönyvvel együtt kell átadni a 
levéltárnak. 
  
(3) A videofelvételről – térítés ellenében – másolat kérhető. 
 
(4) A videofelvételt a helyi kábeltelevízió lejátssza. 
  

4. Az együttes ülésre vonatkozó szabályok 
 
35. § (1) A közös önkormányzati hivatalt létrehozó önkormányzatok évente legalább három ülés 
tartanak: 
 

- a közös hivatal költségvetésének elfogadása 
- a közös hivatal zárszámadása, beszámoló a közös hivatal munkájáról 
- a közös hivatal féléves költségvetési beszámolója tárgyában. 

 
(2) Együttes ülést – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – a társult önkormányzatok képviselő-
testületeinek kezdeményezésére 3 napon belül, írásban össze kell hívni. A kezdeményezésnek 
tartalmaznia kell az időpontra, helyszínre és napirendre vonatkozó javaslatot.  
 
(3) Az együttes ülést a székhely település polgármestere vezeti. Akadályoztatása esetén a 
székhely település alpolgármestere, mindkettőjük akadályoztatása esetén a székhelytelepülés 
ügyrendi bizottságának elnöke vezeti. 
 
(4) Az együttes ülés jegyzőkönyvét az alpolgármesterek hitelesítik. Akadályoztatásuk esetén az 
ülésen kijelölt képviselők látják el a hitelesítést. 
 
(5) A képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges 
 
a) a közös hivatal megállapodásának jóváhagyásához 
b) a közös hivatal megállapodásának módosításához 
 

A paragrafusok számozása ezt követően értelemszerűen kettővel módosul. 
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A rendelet-tervezettel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt. 

 

Molnár Balázs polgármester: Szavazásra tette fel a kiegészített rendelet-tervezetet. 

 

A döntésben hét képviselő vett részt. 

A képviselő-testület az előterjesztést az elhangzott kiegészítéssel, hét igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadta és erről az alábbi rendeletet alkotta. 

 
 Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2014. (XI.5.) önkormányzati rendelete  
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva van.) 

 

Molnár Balázs polgármester: A rendelet a tervezetnek megfelelően most lesz kihirdetve. 

Kihirdetését követően már lehet alkalmazni a szabályait. 

A kihirdetés idejére szünetet rendel el. 

 

SZÜNET 

 

10 perc szünet elteltével az ülés folytatódott. 

 

4/ Ügyrendi döntés a bizottságok választásaihoz kapcsolódóan az alakuló ülésen               

titkos, vagy nyílt szavazással való szavazások ügyében. 

 

Molnár Balázs polgármester: A képviselő-testület hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy 

titkos, vagy nyílt szavazással választjuk-e meg a bizottságok tagjai, és elnökét. A nyílt vagy 

titkos szavazásra vonatkozó javaslat ügyrendi kérdés. Az ügyrendi javaslat elfogadásához a 

jelenlévő képviselők egyszerű többségi szavazata szükséges. 

Javaslom, hogy a testület nyílt szavazással döntsön a bizottságok tagjainak és elnökének 

megválasztásáról. 

 

Javaslatát szavazásra tette fel. 

A döntésben hét képviselő vett részt. A képviselő-testület a bizottságok tagjainak és 

elnökének megválasztására vonatkozóan a nyílt szavazásra vonatkozó javaslatot hét igen 

szavazattal, egyhangúlag elfogadta és erről az alábbi határozatot hozta.  

 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

157/2014. (XI.5.) számú határozata 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

bizottságok tagjainak és elnökének megválasztása során nyílt 

szavazással dönt.  

 

5/ A bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása. 

 

Molnár Balázs polgármester: A képviselő-testület a törvény keretei között önállóan alakítja ki 

szervezetét, határozza meg a szervei közötti munkamegosztást. A bizottságok kiemelt helyet 

foglalnak el az önkormányzat szervezetében, a képviselő-testület felhatalmazása alapján részt 

vesznek az önkormányzati döntéshozatalban. A képviselő-testület egyes hatásköreinek 

gyakorlását bizottságaira átruházhatja. A képviselő-testület a bizottságokat önkormányzati 
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feladatainak eredményesebb ellátása érdekében hozza létre. A hatályos SZMSZ-ünk szerint 

Ügyrendi Bizottságot, Pénzügyi Bizottságot és Szociális Bizottságot kell választanunk. A 

bizottságok megválasztása korábbi döntésünknek megfelelően nyílt szavazással történik.  

Kéri a képviselőket, hogy a bizottságok külsős tagjaira tegyenek javaslatot. 

 

Nikula András képviselő: Az ügyrendi bizottságba javasolja Dr. Gelencsér-Magyar Líviát. 

 

Hosszúné Tóth Rita képviselő: A pénzügyi bizottságba javasolja Bódisné Béres Juditot. 

 

Molnár Balázs polgármester: Fekte Csabát a szociális bizottságba javasolja külsős tagnak.  A 

következő ülésen választják meg őket, ha a megbízást elfogadják. Most a külsős tagok 

kivételével választják meg a tagokat. 

 

Molnár Balázs polgármester: Ügyrendi Bizottság elnökének Németh Istvánt, tagjának Bartis 

Lászlót javasolja. 

 

Németh István képviselő: Javasolta, hogy az érintettek legyenek kizárva a döntésből 

mindegyik bizottság megválasztásánál. 

 

Molnár Balázs polgármester: Szavazásra tette fel a javaslatot. 

 

A döntésben hét képviselő vett részt. A képviselő-testület a határozati javaslatot hét igen 

szavazattal, egyhangúlag elfogadta és erről az alábbi határozatot hozta. 

 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

158 /2014. (XI.5.) számú határozata 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

bizottságok tagjainak és elnökének megválasztása során az 

érintetteket kizárja a szavazásból.  

 

Molnár Balázs polgármester: Szavazásra tette fel az ügyrendi bizottság tagjaira vonatkozó 

javaslatát. 

 

Németh István képviselő: Személyes érintettségem bejelentem. 

Bartis László képviselő: Személyes érintettségem bejelentem. 

 

A döntésben öt képviselő vett részt, két képviselő személyes érintettsége miatt nem 

szavazhatott. 

A képviselő-testület Molnár Balázs polgármester javaslatát öt igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta és erről az alábbi határozatot hozta. 

 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

159 /2014. (XI.5.) számú határozata 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Ügyrendi Bizottság elnökének Németh István képviselőt, tagjának 

Bartis László képviselőt választja. 

A külsős tag megválasztására a következő ülésen kerül sor. 
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Molnár Balázs polgármester: A Pénzügyi Bizottság elnökének Nikula Andrást, tagjának 

Németh Lajost javasolja. 

 

Nikula András képviselő: Bejelenti személyes érintettségét. 

Németh Lajos képviselő: Bejelenti személyes érintettségét. 

 

A döntésben öt képviselő vett részt, két képviselő személyes érintettsége miatt nem 

szavazhatott. 

A képviselő-testület Molnár Balázs polgármester javaslatát öt igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta és erről az alábbi határozatot hozta. 

 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

160 /2014. (XI.5.) számú határozata 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Pénzügyi Bizottság elnökének Nikula András képviselőt, tagjának 

Németh Lajos képviselőt választja. 

A külsős tag megválasztására a következő ülésen kerül sor. 

 

 

Molnár Balázs polgármester: A Szociális Bizottság elnökének Bódis Józsefnét, tagjának 

Hosszúné Tóth Ritát javasolja. 

 

Bódis Józsefné képviselő: Bejelenti személyes érintettségét. 

Hosszúné Tóth Rita képviselő: Bejelenti személyes érintettségét. 

 

A döntésben öt képviselő vett részt, két képviselő személyes érintettsége miatt nem 

szavazhatott. 

A képviselő-testület Molnár Balázs polgármester javaslatát öt igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta és erről az alábbi határozatot hozta. 

 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

161 /2014. (XI.5.) számú határozata 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Szociális Bizottság elnökének Bódis Józsefné képviselőt, tagjának 

Hosszúné Tóth Rita képviselőt és Németh Lajost választja. 

A külsős tag megválasztására a következő ülésen kerül sor. 

 

6/ Az alpolgármester megválasztása. 

 

Molnár Balázs polgármester: Az Mötv. 74. §-a alapján a képviselő-testület a polgármester 

javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, 

munkájának segítésére egy alpolgármestert, főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése 

alelnököt választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy 

alpolgármestert saját tagjai közül választ meg, ez azt jelenti, hogy egy alpolgármester 

megválasztása kötelező. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával 
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keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. Az alpolgármester a polgármester 

irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester esetén a polgármester bízza meg 

általános helyettesét.  

 

A hatályos SZMSZ szerint egy alpolgármester választására van lehetőség, akik a képviselő-

testület tagja. Németh Lajos képviselőt javaslom megválasztani.  

 

A jelölt nem kérte a napirend zárt ülésen való tárgyalását. 

 

Németh Lajos képviselő: Bejelenti, hogy a döntés személyét érinti, kéri, hogy a testület 

döntsön a szavazásból kizárás kérdésében.  

 

Molnár Balázs polgármester: A kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott 

képviselők több, mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy 

Németh Lajos képviselőt az alpolgármester megválasztásából kizárjuk, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze! 

 

Ellenvélemény? 

 

Tartózkodás? 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület Németh Lajos képviselőt az alpolgármester 

megválasztásából 7 igen szavazattal kizárja. 

 

Az alpolgármester megválasztás titkos szavazással történik, melynek lebonyolítására felkérem 

az ügyrendi bizottságot. Felhívom a képviselő-társaim figyelmét, hogy az alpolgármester-

jelölt akkor tekinthető megválasztottnak, ha a neve mellett elhelyezett „igen” oszlopban lévő 

körben elhelyezett jelölések száma több, mint a megválasztott képviselők számának a fele. 

Felkérem a jegyzőt, hogy készítse el a szavazólapokat. A szavazólapok elkészítése és a 

szavazás idejére szünetet rendelek el.  

SZÜNET 

 

Németh István az ügyrendi bizottság elnöke: Ismertette a szavazás eredményét. 

 

igen szavazat: 6 db  

nem szavazat:  0db 

tartózkodás:   0 db 

 

A döntésben hat képviselő vett részt, egy képviselő személyes érintettsége miatt kizárásra 

került. 

A képviselő-testület hat igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a polgármester javaslatát és 

erről az alábbi határozatot hozta. 

 

 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

162 /2014. (XI.5.) számú határozata 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németh 

Lajos képviselőt alpolgármesternek megválasztja. 
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7/ Az alpolgármester eskütétele. 

 

Strausz Edit jegyző: Felkérem a jelenlévőket, hogy szíveskedjenek felállni. 

 

Felkérem Németh István alpolgármestert, hogy az eskü szövegét szíveskedjen utánam 

mondani.  

 

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a 

tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat a (megye vagy település vagy kerület) 

fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 

nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Felkérem tisztelt Alpolgármester Urat, hogy az esküokmányt írja alá. 

Köszönöm, szíveskedjenek helyet foglalni. 

 

Az esküokmány aláírása megtörtént. 

8/ Tájékoztatás a polgármester tiszteletdíjáról. 

 

Molnár Balázs polgármester: Jelentős jogszabályi változás történt a polgármesteri illetmény, 

illetve tiszteletdíj megállapításával kapcsolatosan. A jelenleg hatályos szabályozás szerint 

(Mötv. 71. §) a polgármesteri illetményt és tiszteletdíjat a törvény és nem a képviselő-

testület határozza meg, vagyis a polgármester illetményének, tiszteletdíjának összege nem 

helyi döntés függvénye. 

 

Bejelentem, hogy a napirend tárgyalásának idejére az ülés vezetését átadom Németh 

Istvánnak az ügyrendi bizottság elnökének.  

 

Bejelentem továbbá személyes érintettségemet és kérem a testületet, döntsön a kizárás 

kérdésében. 

 

Németh István ügyrendi bizottság elnöke: A kizárásról a testületnek vita nélkül, a 

megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie. Aki egyetért 

azzal, hogy Molnár Balázs Polgármestert a döntéshozatalból kizárjuk, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze! 

 

Ellenvélemény? 

 

Tartózkodás? 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület Molnár Balázs polgármestert a döntéshozatalból 7 

igen szavazattal, egyhangúlag kizárja. 
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Németh István ügyrendi bizottság elnöke: A polgármester e tisztségét főállásban tölti be. A 

jelenleg hatályos szabályozás szerint a polgármesteri illetményt a törvény és nem a képviselő-

testület határozza meg, vagyis a polgármester illetményének összege nem helyi döntés 

függvénye. A hatályos jogszabályok alapján a település lakosságszámára (2340 fő) tekintettel 

a polgármester illetménye a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló 

törvényben meghatározott illetményének 6 %-a, vagyis 448.726 Ft/hó. 

 

Fentiek alapján szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslatot: 

Molnár Balázs polgármester illetménye  az Mötv. 71. § (4) bekezdése alapján, figyelembe 

véve a település lakosságszámát - a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló 

törvényben meghatározott illetményének 60 %-a, vagyis  448.726 Ft/hó. 

 

Ellenvélemény? 

 

Tartózkodás? 

 

A döntésben hat képviselő vett részt, a polgármester érintettsége miatt nem szavazott. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület hat igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

163/2014. (XI.5.) számú határozata  

 

Molnár Balázs polgármester illetménye  az Mötv. 71. § (4) 

bekezdése alapján, figyelembe véve a település lakosságszámát - 

a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló 

törvényben meghatározott illetményének 60 %-a, vagyis  448.726 

Ft/hó. 

 

9/ Polgármester költségtérítése. 
 
 

Molnár Balázs polgármester: Bejelentem, hogy a napirend tárgyalásának idejére az ülés 

vezetését átadom az ügyrendi, bizottság elnökének. 

 

Bejelentem továbbá személyes érintettségemet és kérem a testületet, döntsön a kizárás 

kérdésében. 

 

Németh István ügyrendi bizottság elnöke: A kizárásról a testületnek vita nélkül, a 

megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie. Aki egyetért 

azzal, hogy Molnár Balázs polgármestert a döntéshozatalból kizárjuk, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze! 

 

Ellenvélemény? 

 

Tartózkodás? 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület Molnár Balázs polgármestert a döntéshozatalból 7 

igen szavazattal, egyhangúlag kizárja. 
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A hatályos jogszabályok értelmében a polgármestert az illetményén felül költségtérítés is 

megilleti, amely az illetményének 15%-a. A jogalkotó nem ad mérlegelési lehetőséget a 

képviselő-testület számára a költségtérítés összegét illetően. 

 

Fentiek alapján szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslatot: 

Molnár Balázs polgármester részére a költségtérítés mértéke illetményének 15%-a, vagyis  

67.309  Ft/hó. 

 

Ellenvélemény? 

 

Tartózkodás? 

 

A döntésben hat képviselő vett részt, a polgármester érintettsége miatt nem szavazott. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület hat igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

164 /2014. (XI.5.) számú határozata 
 
 

 Molnár Balázs polgármester részére a  költségtérítés mértéke 

illetményének 15 %-a, vagyis 67.309 Ft/hó. 

 
 

10/ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. 

 

Németh Lajos alpolgármester: Bejelenti, hogy a döntés személyét érinti, kéri, hogy a testület 

döntsön a szavazásból kizárás kérdésében.  

 

Molnár Balázs polgármester: A kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott 

képviselők több, mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy 

Németh Lajos Alpolgármestert a döntéshozatalból ne zárjuk kizárjuk, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze! 

 

Ellenvélemény? 

 

Tartózkodás? 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület Németh Lajos alpolgármestert a döntéshozatalból  

hét igen szavazattal, egyhangúlag kizárja. 

 

Molnár Balázs polgármester: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az alpolgármester 

tiszteletdíjának megállapításának alapját a társadalmi megbízatású polgármester 

tiszteletdíjának összege jelenti. Vagyis azt kell figyelembe venni, hogy amennyiben 

társadalmi megbízatású polgármesterünk lenne, akkor annak mennyi lenne a tiszteletdíja. Az 

Mötv. 71. § (5) bekezdése értelmében a társadalmi megbízatású polgármester havonta a 

polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. Figyelembe 

véve a település lakosságszámát, a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 224.363 

Ft/hó lenne. Ez az összeg jelentheti a kiindulópontot az alpolgármester tiszteletdíjának 

megállapításánál, ugyanis az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján ennek az összegnek a 70-90 

% közötti összegben határozható meg az alpolgármester tiszteletdíja. 
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Fentieket figyelembe véve javaslom Németh Lajos alpolgármester illetményét 157.054 Ft/hó 

összegben megállapítani. 

 

Van-e más javaslat? 

 

Aki egyetért azzal, hogy Németh Lajos alpolgármester illetménye az Mötv. 80. § (1) 

bekezdése alapján 157.054 Ft/hó összegben kerüljön megállapításra, kérem, kézfeltartással 

jelezze! 

 

Ellenvélemény? 

 

Tartózkodás? 

 

A döntésben hat képviselő vett részt, a polgármester érintettsége miatt nem szavazott. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület hat igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

165 /2014. (XI.5.) számú határozata 
 

A képviselő-testület Németh Lajos alpolgármester illetményét az 

Mötv. 80. § (1) bekezdése alapján 157.054 Ft/hó összegben 

állapítja meg. 

 

Németh Lajos képviselő: Szeretné bejelenteni, hogy a juttatása egy részéről, 100 eFt-ról 

lemond. 

 

11/ Alpolgármester költségtérítésének megállapítása. 

 

Németh Lajos alpolgármester: Bejelenti, hogy a döntés személyét érinti, kéri, hogy a testület 

döntsön a szavazásból kizárás kérdésében.  

 

Molnár Balázs polgármester: A kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott 

képviselők több, mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy 

Németh Lajos Alpolgármestert a döntéshozatalból ne zárjuk kizárjuk, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze! 

 

Ellenvélemény? 

 

Tartózkodás? 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület Németh Lajos alpolgármestert a döntéshozatalból  

hét igen szavazattal, egyhangúlag kizárja. 

 

 

Molnár Balázs polgármester: A hatályos jogszabályok értelmében az alpolgármestert a 

tiszteletdíján felül költségtérítés is megilleti, amely a tiszteletdíjának 15%-a. A jogalkotó nem 

ad mérlegelési lehetőséget a képviselő-testület számára a költségtérítés összegét illetően. 
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Fentiek alapján szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslatot: 

Németh István alpolgármester részére a költségtérítés mértéke tiszteletdíjának 15%-a, vagyis  

23.558 Ft/hó. 

 

Ellenvélemény? 

 

Tartózkodás? 

 

A döntésben hat képviselő vett részt, az alpolgármester, érintettsége miatt nem szavazott. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület hat igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 166/2014. (XI.5.) számú határozata 

 

Németh Lajos alpolgármester részére a költségtérítés mértéke 

tiszteletdíjának 15 %-a, vagyis 23.558 Ft/hó. 
 

 

Németh Lajos képviselő: Ha lehetséges akkor ennek is lemond egy részéről, csak a lemondás 

után megmaradó 57.054 Ft 15 %-ára, azaz 8.558 Ft-ra tart igényt. 

 

12/ Megbízás adása gazdasági program adására. 

 

Molnár Balázs polgármester: Az  Mötv. 116. § (5) bekezdése rögzíti, hogy a helyi 

önkormányzat a gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését 

követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az 

előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló 

ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig 

kiegészíteni vagy módosítani. Javaslom, hogy a képviselő-testület már az alakuló ülésen adjon 

megbízást a gazdasági program elkészítésére. 

 

Az előző képviselő-testület 45/2011. (IV.27.) számú  határozatával fogadta el az 

önkormányzat gazdasági programját, melyben a választási ciklus idejére határozták meg a 

feladatokat. Erre tekintettel a hatályos jogszabályok szerint az új képviselő-testületnek az 

alakuló ülését követő hat hónapon belül új gazdasági programot kell elfogadnia. Javasolom, 

hogy a gazdasági program előkészítésére és 6 hónapon belüli előterjesztésére adjon megbízást 

a képviselő-testület Molnár Balázs polgármesternek.  

 

Kérdés? 

Hozzászólás? 

Van-e valakinek más javaslata? 

 

Ha nincs, szavazásra bocsátom a javaslat elfogadását. Aki egyetért azzal, hogy az 

önkormányzat gazdasági programjának előkészítésével és 6 hónapon belüli előterjesztésével a 

polgármestert bízza meg a képviselő-testület, kérem kézfeltartással jelezze! 

 

Ellenvélemény? 
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Tartózkodás? 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület hét igen szavazattal, egyhangúlag megbízta a 

polgármestert az önkormányzat gazdasági programjának előkészítésével és 6 hónapon belüli 

előterjesztésével.  

 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

167 /2014. (XI.5.) számú határozata 

 

A képviselő-testület megbízza Molnár Balázs polgármestert az 

önkormányzat gazdasági programjának előkészítésével és 6 

hónapon belüli előterjesztésével.  

 

Felelős: Molnár Balázs polgármester 

Határidő: 2015. március 20. 

 

13/ Képviselői tiszteletdíjak. 

 

 

Molnár Balázs polgármester: A meglévő rendeletük alapján a képviselői tiszteletdíj 38.600 Ft.  

Javasolja, hogy ez az összeg ne változzon, a külsős tag 5.000 Ft-ja is maradjon. 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

14/ Javaslat Sipos Balázs polgármester megbízatása megszűnésével összefüggő munkajogi 

intézkedésekre. 

 

Molnár Balázs polgármester: Az előző ciklusban Kéthely Községben a polgármesteri 

tisztséget 4 évig főállásban Sipos Balázs töltötte be. Foglalkoztatási jogviszonya az új 

polgármester megválasztásával szűnt meg, ezért őt többféle juttatás illeti meg, illetve a 

jogviszonymegszűnéséhez kapcsolódóan a képviselő-testületnek, mint a munkáltatói jogkör 

gyakorlójának, többféle döntést kell hoznia. 

Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy a polgármesteri munkakör átadás-átvétele a 

jogszabályban előírt határidőn belül, 2014. november 4-én megtörtént, így a megálapítandó 

juttatások kifizetésének nincs akadálya.  

 

A polgármester szabadsága kiadásának rendjére vonatkozóan a Pttv. mindössze a szabadság 

mértékét határozza meg. Ez alapján a főállású polgármester évi 25 nap alap- és 14 nap 

pótszabadságra jogosult. Ezen felül Sipos Balázsnak január 8-án született kisfia után plusz 5 

nap szabadság jár.  

Sipos Balázs által készített kimutatás szerint 25 nap szabadságot vett ki. Az előzőek alapján 

19 nap szabadságot nem vett ki az elmúlt évben. 

 

A szabadság megváltás kapcsán alkalmazni kell a Kttv. 107. § (2) bekezdését, mely kimondja, 

hogy a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésekor , ha a munkáltató az arányos 

szabadságot nem vette ki, azt meg kell váltani. 
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Sipos Balázs volt polgármester kérte ki nem vett szabadságának megváltását. Vizsgálatom 

során kiderült, hogy a kivett és még ki nem adott szabadságáról nyilvántartás nem készült, 

szabadság kérelmet nem adott be, a kivett szabadságok nincsenek dokumentálva. 

 

Németh István képviselő: A szabadság éves szinten időarányosa járna, ezért nem járna részére 

egyébként sem az egész évi. 

 

Molnár Balázs polgármester: Javaslatom szerint Sipos Balázs nem volt akadályoztatva a 

szabadságának kivételében. Eszerint javaslom az általa kért szabadság megváltás elutasítását, 

melyet szavazásra bocsátok. 

 

A döntésben hét képviselő vett részt. 

A képviselő-testület hét igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta. 

 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

168 /2014. (XI.5.) számú határozata 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sipos 

Balázs volt polgármester szabadság megváltás iránti kérelmét 

elutasítja, mert a kivett szabadságai nem voltak dokumentálva. 

 

Molnár Balázs polgármester: A polgármestert (a Pttv. 2. § (5) bek.) alapján háromhavi 

illetményének megfelelő összegű végkielégítés illeti meg, ha e tisztségét legalább két évig 

betöltötte és foglalkoztatási jogviszonya az új polgármester megválasztásával megszűnt. 

 

Az újonnan megválasztott képviselő-testület a volt foglalkoztatási jogviszonyban álló 

polgármesternek a végkielégítésen felül további háromhavi juttatást adhat. 

A juttatás feltétele, hogy a polgármesteri munkakör átadás-átvétele megtörténjen a választást 

követő nyolc napon belül. 

 

Javaslom, hogy Sipos Balázs volt polgármester részére három havi végkielégítésen kívül ne 

állapítson meg további juttatást a képviselő-testület. 

 

A döntésben hét képviselő vett részt. A képviselő-testület a határozati javaslatot hét igen 

szavazattal, egyhangúlag elfogadta és erről az alábbi határozatot hozta. 

 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

169 /2014. (XI.5.) számú határozata 

 

Sipos Balázs volt polgármestert a Pttv. 2. § (5 bek. alapján  

háromhavi illetményének megfelelő összegű végkielégítés  illeti 

meg. A végkielégítésen felül részére további juttatást nem állapít 

meg a képviselő-testület.  

 

15/ Ivóvíz közmű vagyon és szennyvízközmű vagyon értékelésére megbízás adása. 

 

Molnár Balázs polgármester:  Az előző ciklus utolsó ülésén tárgyalta a képviselő-testület a 

bérleti-üzemeltetési szerződés megkötését a DRV-vel. Az  ülésen Sipos Balázs azt a 

tájékoztatást adta, hogy a DRV elkészíti a vagyon értékelését.  Időközben kiderül, hogy a 

DRV nem értékelheti a vagyont, mert érintettek.  
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Az üzemeltetési szerződés feltétele, hogy a vagyonértékelést el kell készíteni, és erről az 

önkormányzatnak kell gondoskodni. Kértek árajánlatokat, de sajnos csak egy érkezett meg. 

Úgy gondolja, hogy egy ajánlat alapján nem tudnak dönteni. Javasolja, hogy a képviselő-

testület hatalmazza fel arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatott adó céggel kösse meg a 

szerződést. 

Szavazásra tette fel az ajánlatát. 

 

A döntésben hét képviselő vett részt. A képviselő-testület a határozati javaslatot hét igen 

szavazattal, egyhangúlag elfogadta és erről az alábbi határozatot hozta.  

 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

170 /2014. (XI.5.) számú határozata 

 

Kéthely Község Önkormányzatának képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az ivóvíz közmű vagyon és a 

szennyvízközmű vagyon értékelésére a legkedvezőbb árajánlatot 

tevő céggel kössön szerződést. 

 

Határidő: 2014. november 12. 

Felelős: Molnár Balázs polgármester. 

 

16/ Fecskeház és iskola csapadékvíz elvezetése. 

 

Molnár Balázs polgármester: A műszakis kollégával felmérték az elvégzendő munkákat, a 

Gameszos kollégák a kivitelezést megoldják. Az anyagköltség 200 eFt. A vízelvezetések 

ezzel megoldódnak. A hegyi utakra szánt pénzmaradványból lehet finanszírozni a költségeket. 

 

A döntésben hét képviselő vett részt. 

A képviselő-testület az előterjesztést hét igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és erről az 

alábbi határozatot hozta. 

 

 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

171/2014. (XI.5.) számú határozata 

 

Kéthely Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 

Fecskeház és az iskola csapadékvíz elvezetését saját munkásaival 

megoldja. A szükséges anyagköltséget 200.000 Ft-ban határozzák 

meg, melyet a hegyi utakra szánt összegből csoportosít át az 

önkormányzat. 

 

Határidő: 2014. december 20. 

Felelős: Molnár Balázs polgármester. 

 

 

 

17/ Játék-Világ Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása. 

 

Molnár Balázs polgármester: A közhasznúság megszerzéséhez kell az Alapító Okiratot 

módosítani. A cégbíróság által adott határidő sürget, ezért kellett most felvenni a napirendbe. 
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A módosítást jogász közreműködésével készítették el, így biztosan rendben van. 

 

Németh Lajos képviselő: Az óvoda közhasznúsága a tét. Fontos lenne az 1 % szempontjából. 

Javasolja, hogy fogadják el. 

 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

172 /2014. (XI.5.) számú határozata 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elfogadja a Játék-Világ Közalapítvány Alapító Okiratát a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. 

 

Felelős: Molnár Balázs polgármester. 

Határidő: 2014. november 15. 

 

18/ Egyebek. 

 
- Társulási tanácsban történő képviselet 

 

Molnár Balázs polgármester: Kéthely Önkormányzat tagja az alábbi társulásoknak: 

 

 - Kéthely és Környéke Szociális Társulás 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. 

-  Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

-  Kéthelyi Óvoda Fenntartó Társulás 

-  Marcali Kistérség Hatósági Igazgatási Társulás 

-  Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását célzó 

   Önkormányzati Társulás 

 

 Az Mötv. 94. §-a szerint az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. A 

társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, 

akik a megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. 
 

Az előző testület döntése alapján mindegyik társulásba a polgármester volt delegálva, illetve 

az óvoda társulásba a polgármesteren kívül az alpolgármester. Javasolja, hogy maradjon ez 

így, azért is mert a társulási megállapodások szerint a társulási tanácsok tagjai a 

polgármesterek. 

Javasolja, hogy a polgármestert a alpolgármester helyettesítse.  

 

Személyes érintettségét bejelenti, kéri a képviselő-testületet, hogy döntsön a szavazásból való 

kizárása ügyében.   

 

Németh Lajos alpolgármester: Személyes érintettségét bejelenti, kéri a képviselő-testületet, 

hogy döntsön a szavazásból való kizárása ügyében.   

 

A döntésben hét képviselő vett részt. A képviselő-testület a polgármestert és az 

alpolgármestert a döntésből hét igen szavazattal, egyhangúlag nem zárta k.  

 

Molnár Balázs polgármester: Szavazásra tette fel a társulási tanácsokba történő delegálással 

kapcsolatos határozati javaslatát. 

 

A döntésben hét képviselő vett részt. 
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A képviselő-testület a határozati javaslatot hét igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és 

erről az alábbi határozatot hozta. 

 

 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

173 /2014. (X.5.) számú határozata 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

Kéthely és Környéke Szociális Társulás társulási tanácsába 

Molnár Balázs polgármestert, 

 

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás társulási tanácsába Molnár 

Balázs polgármestert, 

Kéthelyi Óvoda Fenntartó Társulás társulási tanácsába Molnár 

Balázs polgármestert, és Németh Lajos alpolgármestert, 

 

 Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer 

Létrehozását célzó Önkormányzati Társulás társulási tanácsába 

Molnár Balázs polgármestert delegálja. 

 

Molnár Balázs polgármester helyettesítését akadályoztatása esetén 

Németh Lajos alpolgármester látja el. 

 
- Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos tájékoztatás 
 
 

Molnár Balázs polgármester: Tájékoztatom képviselő-társaimat, az alpolgármestereket és a 

bizottságok nem képviselő tagjait, hogy a hatályos jogszabályok értelmében 

vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek. E kötelezettségnek 30 napon belül lehet eleget tenni a 

most átadásra kerülő nyomtatványok kitöltésével és az Ügyrendi Bizottság részére történő 

leadásával. Felhívom a képviselők figyelmét, hogy a vagyonnyilatkozat tételére nyitva álló 

határidő elmulasztása esetén addig nem vehetnek részt a képviselő-testület munkájában, míg 

vagyonnyilatkozatukat az ügyrendi  bizottság részére le nem adják. A vagyonnyilatkozatra 

vonatkozó további részletes tájékoztatást az átadásra kerülő nyomtatványcsomagban 

olvashatnak. 

 

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 

 
- Összeférhetetlenséggel kapcsolatos tájékoztatás 

 
 

Molnár Balázs polgármester: Tájékoztatom képviselő-társaimat, hogy a hatályos jogszabályok 

értelmében az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy 

az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles megszüntetni.  

Amennyiben valami miatt nem lehetséges az összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló 

jogviszony harminc napon belül történő megszüntetése, akkor az önkormányzati képviselő 

által tett és a jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített 

lemondó nyilatkozatot az ügyrendi bizottságnak át kell adni, ebben az esetben ezt kell az 

összeférhetetlenség megszüntetésének tekinteni. 
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Felhívom a figyelmet a határidő pontos betartására, mert a mulasztásnak súlyos 

következményei lesznek. Ugyanis a hatályos jogszabály alapján ha az önkormányzati 

képviselő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, bármely önkormányzati képviselő vagy 

bizottság indítványára – az ügyrendi bizottság javaslata alapján - a képviselő-testület a 

következő ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését 

követő harminc napon belül határozattal megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló 

körülmények fennállását, és kimondja az összeférhetetlenséget, vagyis a képviselői 

megbízatás megszűnik. 

 

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 
 

- Adóhatóságoz történő bejelentési kötelezettségről tájékoztatás 

 
 

Molnár Balázs polgármester: Tájékoztatom képviselő-társaimat, hogy az önkormányzati 

képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az 

adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az 

önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának 

hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba 

való felvételének megtörténtét. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzati képviselő legkésőbb 

2014. december 31-ig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének 

megtörténtét. 

 

Felhívom a figyelmet arra, hogy akinek az állammal, önkormányzattal szemben - a lehetséges 

jogorvoslati eljárások kimerítését követően - köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló 

értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás 

esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi, 

méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti az önkormányzati 

képviselőnek a megbízatását. 

 

 

Néhány dologról szeretne még tájékoztatást adni a falu lakóinak. 

 

Az iskola szülői szervezete idén is szervez vasgyűjtést, november 11-én. Akinek van ilyen 

hulladéka keresse az iskolában a titkárnőt, és a bejelentés alapján elszállítják a hulladékot. 

 

A szelektív kukát sokan nem tudták igényelni, ezért erre újra lesz lehetőség. Ezt kii fogják 

majd hirdetni. 

 

A templom elé szeretnének egy adventi koszurút készíteni, november 28-án, pénteken egy 

órakor várnak minden segíteni vágyót. 

 

November 23-án Dózsa György emlékére emléktáblát avatnak fel a sport öltözőnél. 

 

Németh Lajos alpolgármester: Az iskola tanácsba ketten voltak delegálva. Erről is dönteni 

kellene a következő ülésen. 

 

 

 

Más tárgy, vagy hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 16.31 órakor az ülés bezárta. 
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Kmft. 

 

 

 Molnár Balázs Strausz Edit 

 polgármester jegyző 


