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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 15-én a Kéthelyi 
Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó helyiségében tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
Molnár Balázs polgármester 
Németh Lajos alpolgármesster 
Bartis László Imre képviselő 
Bódis Józsefné képviselő 
Fekete Csaba képviselő 
Hosszúné Tóth Rita képviselő 
Nikula András Csaba képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
Nagy Gáborné jegyző  
 
Molnár Balázs polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a testület 
megválasztott hét tagja közül valamennyi képviselő jelen van.  
Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a napirendre. 
A kiküldött meghívóban szereplő napirendekhez további napirendi javaslatokat tett, melyek  
szintén sürgős testületi döntést igényelnek. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
1/2016.(I. 15.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. január 15-i rendkívüli     
    nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
             

1.) Kéményseprő-ipari közszolgáltatás fenntartásáról döntés 
 
2.) Előterjesztés a Splent-Dent Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításához 

 
3.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításához 

 
4.) Előterjesztés a 090 hrsz. út megosztása és átminősítése, 092 hrsz. út átminősítése,  

valamint a 090 hrsz. út megosztás utáni 091/8 hrsz. ingatlannal határos szakasza és        
092 hrsz. utak kizárólagos használatba adásához 
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1.) Kéményseprő-ipari közszolgáltatás fenntartásáról döntés 
     Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester              (írásbeli előterjesztése jegyzőkönyv melléklete)                           
 
Az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el.  
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
2/2016.(I.15.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
      Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
      megtárgyalta a kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó  
      közszolgáltatási szerződés megszűntetéséről szóló előterjesztést,  
      mely alapján úgy döntött, elfogadva a szolgáltató indítványát,  
      2016. június 30. napjával, közös megegyezéssel, a kéményseprő-ipari  
      közszolgáltatás ellátására irányuló szerződést megszűnteti.  
 
     A képviselő-testület felhatalmazza Molnár Balázs polgármestert, hogy a  
     közszolgáltatási szerződés megszűntetéséről értesítse a szolgáltatót. 
. 
 
     Felelős: Molnár Balázs polgármester 
     Határidő: azonnal 
 
 
2.) Előterjesztés a Splent-Dent Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításához 
     Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester              (írásbeli előterjesztése jegyzőkönyv melléklete)                           
 
Az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el.  
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
3/2016.(I.15.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta a fogorvosi, iskola fogorvosi feladatok ellátására  
vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról szóló előterjesztést,  
melyet a testület – változatlan tartalommal - elfogad.  
 
A képviselő-testület 2016. március 1. napjával életbe lépő azon  
személyi változással, hogy a helyettesítés megszűnésével a  
feladatellátást Dr. Wórum Marianna fogorvos lássa el, továbbá 
az új rendelési idővel egyetért. 
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A képviselő-testület felhatalmazza Molnár Balázs polgármestert,  
hogy a feladat-ellátási szerződés módosítását a képviselő-testület  
képviseletében történő aláírására. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításához 
     Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester              (írásbeli előterjesztése jegyzőkönyv melléklete)                           
 
Molnár Balázs polgármester 
A képviselő-testület 2015. április 9-i ülésén a települési hulladékról és közszolgáltatás 
szervezéséről új rendeletet alkotott. A rendeletbe 9 típusú edényméret, a 60-tól az 1100 
literes űrméretig bekerült, ezért a közszolgáltatási szerződést hozzá kell igazítani. 
 
Az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el.  
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
4/2016.(I.15.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a Marcali és Térsége Nonprofit Kft-vel a hulladékgazdálkodási 
feladatok ellátására kötött szerződés módosítását megtárgyalta, 
melyet az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal, 
elfogad. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Molnár Balázs polgármestert 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításának 
a képviselő-testület képviseletében történő aláírására. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
4.) Előterjesztés a 090 hrsz. út megosztása és átminősítése, 092 hrsz. út átminősítése,  

valamint a 090 hrsz. út megosztás utáni 091/8 hrsz. ingatlannal határos szakasza és        
092 hrsz. utak kizárólagos használatba adásához 

      Előadó: Molnár Balázs 
                    polgármester              (írásbeli előterjesztése jegyzőkönyv melléklete)                           
 
Az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el.  
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
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5/2016.(I.15.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta 090 hrsz. út megosztással, átminősítéssel,  
092 hrsz. út átminősítéssel, valamint a 090 hrsz.(091/8 ingatlannal  
határos szakasz) és 092 hrsz. utak kizárólagos használatba adással  
kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1.) Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
      hatáskörében eljárva hozzájárul a 090 hrsz. út megosztásához,  
      és a 091/8 hrsz. ingatlannal határos kb. 300 méter hosszú útszakasz,  
      valamint a 092 hrsz. út átminősítéséhez  közforgalom elől elzárt magánúttá.  
      A megosztással, és átminősítéssel kapcsolatos költségeket a COLAS Út Zrt. viseli.  
     
     A testület meghatalmazza Molnár Balázs polgármestert a szükséges geodéziai     
     munkálatok megrendelésére, az útügyi hatósági eljárás megindítására, és a  
     COLAS Út Zrt-vel megállapodás megkötésére a költségek viseléséről. 

 
2.) Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében  
      eljárva hozzájárul, hogy a COLAS Út Zrt. kizárólagosan használhassa  
      a „Közforgalom elől elzárt magánúttá”  átminősített 092 hrsz., és 090 hrsz.  
      út 091/8 hrsz.-el határos szakaszát.  

 
      Meghatalmazza Molnár Balázs polgármestert a kizárólagos használattal  
      kapcsolatos megállapodás megkötésére a COLAS Út Zrt.-vel. 
 
     Felelős:  Molnár Balázs polgármester 
     Határidő: azonnal 

 
 
 
Miután további napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester a rendkívüli nyilvános ülést 
bezárta. 
 

k.m.f. 
 
 
 

Molnár Balázs                                   Nagy Gáborné     
polgármester                                   jegyző  


