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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 22-én a Kéthelyi 
Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről 

Jelen vannak: 

Molnár Balázs polgármester 

Németh Lajos alpolgármester 

Bartis László Imre képviselő 

Hosszúné Tóth Rita képviselő 

Németh István képviselő 

Nikula András Csaba képviselő 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Tanai Istvánné jegyző helyettesítésével megbízott 

Molnár Balázs polgármester: 

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a testület 
megválasztott hét tagja közül 6 fő képviselő jelen van. Tájékoztatja a képviselő-testületet, 
hogy Bódis Józsefné képviselő a testületi ülésről való távolmaradását előzetesen bejelentette. 

Javaslatot tesz a napirendekre, azzal a módosítással, hogy a meghívó szerinti 3. napirendi pont 
„Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-testület által 
a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által meghozott döntésekről” a 
testület vegye le napirendjéről, mivel az zárt ülésen kerül megtárgyalásra. 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

1/2015.(I.22.) számú képviselő-testületi határozat: 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. január 22-ei nyilvános ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 1/ Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítás  

 2/ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének módosítására   
(2014.október-december havi központi pótelőirányzatok, átruházott és saját hatáskörben 
hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére) 

3/ Előterjesztés a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel teljesítéséről 

4/ Csatlakozás a Balatoni Szövetséghez  

5/ Egyebek. 
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1.) Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Megállapodásának módosítása 

      Előadó: Molnár Balázs polgármester             (Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

Molnár Balázs polgármester 

A megállapodás módosításáról az előterjesztést a képviselők megkapták. 

A megállapodás módosítására a benyújtott pályázat támogathatósága miatt van szükséges.   
Az elmúlt kistérségi társulati ülésen a tisztségviselők megválasztásra kerültek. 

Miután hozzászólás, észrevétel nem volt az előterjesztés szerinti javaslatot bocsátja 
szavazásra. 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

2/2015.(I.22.) számú képviselő-testületi határozat: 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási Megállapodás 
módosítását, az előterjesztéshez mellékelt formában változatlan tartalommal elfogadja.            
A testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

Felelős: Molnár Balázs polgármester                                                                                
Határidő: azonnal 

2.Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata 2014.évi költségvetésének módosítására 

Előadó: Molnár Balázs polgármester (Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

Molnár Balázs polgármester 

A 2014.negyedik negyedévben kapott központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, 
valamint a saját bevételi többlet terhére történt sajáthatáskörű előirányzat módosítások 
költségvetésen történő átvezetését tartalmazza a kiküldött anyag.  

Németh Lajos képviselő 

Van-e olyan kintlévősége az önkormányzatnak, akár központi vagy egyéb, amiről a 
korábbiakban nem volt tudomásunk, illetve az önkormányzat tartozik-e valakinek. 

Tanai Istvánné 

Tudomásom szerint nincs. Az állami támogatások teljes egészében leutalásra kerültek, majd a 
beszámoló készítése során tudjuk meg, hogy a normatívával hogy állunk, kell-e visszafizetni 
vagy sem. 

Molnár Balázs polgármester  

Miután további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti javaslatot 
bocsátja szavazásra. 

Az előterjesztés elfogadásról szóló szavazásban jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az 
alábbi rendeletet: 
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1/2015.(I.23.) önkormányzati rendelet 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat  2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítására megalkotja az 
1/2015.(I.23.) önkormányzati rendeletet a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal.                                                                                        
(Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 

 

3.) Előterjesztés a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel teljesítéséről                  
Előadó: Molnár Balázs                                                                                                                                                    
polgármester                                                 (írásbeli előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 

Molnár Balázs polgármester 

A képviselő-testület minden tagja határidőben eleget tett a köztartozásmentes adózói 
adatbázisba történő bejelentkezésének és arról az igazolást megküldte. 

Miután hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti javaslatot bocsátja 
szavazásra. 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

3/2015./I.22./számú képviselő-testületi határozat: 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete                                         
megtárgyalta a képviselők köztartozásmentes adózói adatbázisba                                             
történő felvételi kötelezettségéről szóló előterjesztést.                                                               
A tájékoztatót – amely szerint a képviselő-testület minden tagja a                                   
törvényi előírásoknak megfelelően eleget tett a köztartozásmentes                                        
adózói adatbázisba történő felvételi kötelezettségének – jóváhagyólag                        
tudomásul veszi. 

Felelős: Molnár Balázs polgármester                                                                                      
Határidő: azonnal 

 4.) Csatlakozás a Balatoni Szövetséghez                                                                        
Előadó: Molnár Balázs                                                                                                                                         
polgármester       (írásbeli előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 

Molnár Balázs polgármester 

A szövetséghez való csatlakozást nem javasolja, mivel területileg távol esünk ahhoz, hogy a 
tagság előnyeit élvezhessük. Tagdíjunk évi 140 ezer Ft lenne. 

Németh Lajos képviselő 

Nem látja értelmét a csatlakozásnak, nincs közvetlen befolyása a döntéseinek, össze lehet ülni 
beszélgetni egyébként több város és település kilépett . Ha úgy adódik bármikor lehet 
csatlakozni a szövetséghez. Javasolja viszont a BFT-nél tájékozódni, hiszen nekik lesz 
pályázati forrásuk. 
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Molnár Balázs polgármester  

Miután további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, a szövetséghez történő csatlakozás 
elutasítását teszi fel szavazásra  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

4/2015./I.22./számú képviselő-testületi határozat: 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete                                                            
a Balatoni Szövetséghez való csatalakozást elutasítja,                                                                     
kéri a polgármestert, hogy a szövetséget értesítse a döntésről. 

Felelős:Molnár Balázs polgármester                                                                               
Határidő: 2015. február 28. 

5.) Egyebek 

Molnár Balázs polgármester 

Tájékoztatni kívánja a képviselő-testületet és a lakosságot, hogy a mai napon a Start pályázat 
3 munkaprogramjára nyújtotta be az önkormányzat igényét. Hegyi utak karbantartására 5 fő 
foglalkoztatására, belvíz elvezetés árokkarbantartás szintén 5 fő, a helyi értékteremtő 
programon belül térkő készítését végeznénk 5 fő foglalkoztatásával.                                        
A bértámogatás 20 %-ig az eszköz beszerzést is támogatja e program.  

Németh Lajos képviselő 

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás megállapodásának módosítását elfogadtuk, azzal 
együtt a csatolt felhatalmazó levél is elfogadásra került-e?  Előfordulhat, hogy a társulásnak, 
ha szüksége van a tagdíjra leemeli a számlánkról az összeget. 

Molnár Balázs polgármester 

A felhatalmazó levél csak arra az esetre érvényes, ha határidőben nem fizet az önkormányzat.  

Németh István képviselő 

Februárban el kellene kezdeni a falut végig járni, hol szükséges az átfolyók és az árkok 
tisztítása. 

Az utcán kihelyezett billenős szemétgyűjtőket át kellene alakítani, mert a kóbor ebek 
kiborítják belőlük a szemetet. Alul egy merevítő kampót kellene elhelyezni, hogy csak 
ürítéskor lehessen kibillenteni. 

A hulladékszállító cég felé fenn álló 3 millió Ft-os tagi tartozásunkkal hogy áll? 

Molnár Balázs polgármester 

A tartozás továbbra is fennáll. Az értesítés nem került kiküldésre. Pályázatot nyújtott be a 
Kft., a hiány fedezésére, várja az eredményt.  

Németh István képviselő 

A szemétszállítás szolgáltatásában szűkítés történt a korábbiakhoz képest a faág elszállítása és 
a szervezett lomtalanítás esetében. Házhoz lehet hívni az autót, de addig valahol gyűjtögetni 
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kell. Csak néhány alkalomról van tudomása, a lakosság körében nem vált be. Hajlandó lenne a 
módosításra a Kft? 

Molnár Balázs polgármester 

Az évente egy alkalommal történő lomtalanítás visszatér. Az ágak begyűjtését azonban nem 
tudják vállalni. A Hubertus Rt. igazgatójával történt egyeztetés során felajánlotta, ha az 
önkormányzat egy ágdarálót be tudna szerezni, ők biztosítanák a pótkocsit és befogadnák a 
darált ágakat hasznosításra. Használt daráló gép beszerzésében is segítségét ajánlotta fel. 

A Közszolgáltató Nonprofit Kft. pályázaton nyert összegből hulladék begyűjtő autót és 
edényeztet vásárolt. A barna zsákok helyett is kuka lesz, valamint a jövőben nem a kék 
kukába kell gyűjteni a papírt. A régi fém kukák fekete, kerekes, műanyag kukára cserélődnek. 
Ezeket a lakosság térítés nélkül kapja. 

Németh István képviselő 

Az elektromos hulladék begyűjtését is meg kellene oldani. 

Nikula András képviselő 

Az óvoda minden évben gyűjtést szervez, oda vihető. 

Németh Lajos képviselő 

A lakott területen kívül is nagyon sok a szemét. Gyűjtést kellene szervezni ismét. 

Németh István képviselő 

Minél hamarabb, még mielőtt ki zölddel a határ. 

Molnár Balázs polgármester 

Megköszöni a megjelenést.  

Miután további napirend és hozzászólás nem volt a polgármester a nyilvános ülést bezárja. 

kmf 

 

Molnár Balázs       Tanai Istvánné             
polgármester                           jegyző helyettesítésével megbízott 


