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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 15-én a Kéthelyi 
Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
Molnár Balázs polgármester 
Németh Lajos alpolgármester 
Bartis László Imre képviselő 
Bódis Józsefné képviselő 
Hosszúné Tóth Rita képviselő 
Nikula András Csaba képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
Nagy Gáborné jegyző  
Babos Mónika pénzügyi ügyintéző 
 
Molnár Balázs polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a testület 
megválasztott hét tagja közül 6 fő képviselő jelen van. Tájékoztatta a képviselő-testületet,  
hogy Fekete Csaba képviselő a testületi ülésről való távolmaradását előzetesen bejelentette. 
Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a napirendekre. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
16/2016.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. február 15-i soros     
    nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
             

1.) Előterjesztés a képviselői vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 
             

2.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése elfogadásához 
             

3.) Előterjesztés a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 
önkormányzati rendelet módosításához 

             
4.) Előterjesztés a 2016. évi közbeszerzési terv elfogadásához 

             
5.) Előterjesztés a polgármester 2016. évi szabadságolási ütemterve elfogadásához 

             
6.) Előterjesztés a Terület- és településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 

megjelenő felhívásokra az Önkormányzat által benyújtani, megvalósítani kívánt egyes 
pályázatok, projektek (projekt) vonatkozásában DDRFÜ Nonprofit Kft. való 
együttműködésre 

             
7.) Előterjesztés a közművelődési szakemberi álláshely betöltésére irányuló pályázati kiírás 

elfogadásához 
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8.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
             

9.) Egyéb 
 

 
1.) Előterjesztés a képviselői vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 
      Előadó: Hosszúné Tóth Rita  

      ÜB elnök                            (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 

Németh Lajos alpolgármester 
Örömét fejezte ki, hogy e területen is visszatért a testület a törvényes mederbe, hiszen minden 
képviselő időben tudott a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos tennivalóiról; az előírt határidőre 
mindenki eleget is tett e kötelezettségének. 
  
Miután további hozzászólás, észrevétel nem volt az előterjesztés szerinti javaslatot bocsátotta 
szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
17/2016.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    megtárgyalta a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről  
    szóló előterjesztést. A tájékoztatót - amely szerint a képviselő-testület  
    minden tagja a törvényi előírásoknak megfelelően eleget tett vagyonnyilatkozat- 
    tételi kötelezettségének - jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
   Felelős: Molnár Balázs polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
 
2.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése elfogadásához 
     Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester                             (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
Szóbeli kiegészítésében részletesen ismertette a 2016. költségvetési évre tervezett bevételeket, 
jogcímenként és összegszerűen is. Ágazatonként ismertette a működési kiadásokat, valamint a 
2016. évre tervezett felújítási és beruházási feladatokat, szintén jogcímenként és összegszerűen. 
Szólt a cél- és általános tartalék nagyságrendjéről, a céltartalékba elkülönített forrás jogcímeiről. 
Tájékoztatta a testületet - a szociális társulást érintően -, hogy jelentősen csökkent a tag-
önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásának mértéke, ugyanakkor az óvodai társulás esetében  
viszont lényegesen nőtt Kéthely hozzájárulása. Az emelkedést az alkalmazottak személyi juttatása  
és annak járuléka emelkedése okozza. 
 
Nikula András Csaba a pénzügyi bizottság elnöke 
A pénzügyi bizottság 2016. február 10-i ülésén előkészítő jelleggel megtárgyalta a községi 
önkormányzat 2016. évre tervezett költségvetését. A tervszámok az előző évi működés 
tényadatai alapján kerültek meghatározásra.  
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Mind a bevételi, mind a kiadási főösszeg 427.950 e Ft-ban került megtervezésre. A normatív 
támogatás nagyságrendje kisebb, mint az előző évi, különösen a helyi önkormányzatok 
működésének általános támogatása, valamint a szociális és gyermekjóléti jogcímek esetében,  
mely utóbbi a szociális társulásból Somogyfajsz kiválásának tudható be. 
Az önkormányzat működéséhez nyújtott állami támogatás csökkenése elsősorban a köztemető 
fenntartásával kapcsolatos feladatellátáshoz kapcsolódik.  
Megítélése szerint a temető üzemeltetésére kötött szerződést felül kellene vizsgálni, illetve e 
feladatra a jövőben több költséget kellene fordítani, az állami támogatás növelése érdekében. 
A bizottság véleménye szerint a céltartalékba helyezett összeg elégségesnek mutatkozik az év 
során jelentkező pályázatok önerejére, 33.043 e Ft összegben.  
Az általános tartalékra elkülönített összeg 14.327 e Ft. 
Jelentős az előző évről áthozott pénzmaradvány összege, mely a felhalmozási oldalon az 
elkülönítetten kezelt koncessziós díjból adódik zömmel.  
Sajnos a szolgáltató a 2015. évre járó koncessziós díjat még nem fizette meg, a tervezetben  
csak a tavalyi összeg szerepel, 19.500 e Ft összeggel.  
Várhatóan az idei költségvetési évben folytatni tudja önkormányzatunk befektetési tevékenységét, 
további értékpapírt tud vásárolni, melynek tervszám 35.000 e Ft. 
Összességében a bevételek fedezik a várható kiadásokat; az intézmények működése biztosítottnak 
látszik a tervezett költségvetés alapján. 
A pénzügyi bizottság a tervezett felújítási/beruházási feladatokra nézve javaslatokkal élt; 
megítélésük szerint olyan beruházásokat/felújításokat kell előnyben részesíteni, melyek erősítik 
a falu önfenntartását, költségcsökkentő hatással járnak. Szükségesnek ítéli, hogy a tavalyi évben 
megvalósított energetikai korszerűsítést követően, az épületek alászigetelése is megtörténjen, 
külön kiemeli az óvoda épületét e körben.  
A 2016. évre tervezett össz felhalmozási kiadás 89.953 e Ft, melyből pályázati támogatás nélkül 
megvalósítani tervezett fejlesztés összege 24.505 e Ft. 
A felújítások során arra is kellene törekedni, hogy minél több helyi vállalkozó kapjon lehetőséget  
a munkálatok elvégzésében. 
Szólt az önkormányzati kintlévőségek nagyságrendjéről, mely elsősorban helyi adó és 
gépjárműadóból származik. Bízik benne, hogy e tekintetben a behajtó tevékenység eredményes 
lesz. 
Végezetül kérte, hogy önkormányzati szinten biztosítsa a testület a munkavállalók részére a 
bankszámla hozzájárulást. 
A pénzügyi bizottság a községi önkormányzat 2016. évi költségvetését az előterjesztésnek 
megfelelően, változatlan tartalommal javasolja a testületnek megtárgyalásra és elfogadásra. 

 
Németh Lajos alpolgármester 
Úgy ítéli meg, hogy a költségvetési javaslat nagyon alapos előkészítő munka eredménye;  
minden érdekelttel előzetesen egyeztetésre került sor. Úgy gondolja, hogy a bevételi oldalt 
tekintve a tervszámok reálisak, az előző évek tényadatain alapulnak. A teljesítés érdekében 
minden törvényes eszközt fel kell használni mindenkivel szemben, a hátralékok csökkentése 
érdekében. Külön kiemeli a DRV Zrt-t, nem tudja elfogadni azon indokolásukat, hogy nehéz 
anyagi helyzetben van szervezetük. 
A kiadási oldalt értékelve elmondta, hogy látszik, hogy minden intézménynél meg lett  
vizsgálva, mire van szükségük, nem automatikus ráépítés volt a tavalyi számokra.  
Úgy gondolja, hogy az önkormányzat minden intézménye nyugodtan tud működni, feladatait  
meg tudja oldani 2016. évben, pénzügyi tényező nem fogja gátolni munkájukat.  
 
A tavalyi nagyon sikeres pályázati év után úgy látja, hogy ismét eredményes évnek néznek elébe, 
hiszen nagyon magas a felújítási/beruházási feladatok számadata, közel 90 millió Ft. Minden 
bizodalma meg lehet a testületnek, hogy ez a szám még növekedni is tud az év során megjelenő 
pályázati lehetőségek okán. 
Örül, hogy a felújítási/beruházási feladatok között olyan célok is szerepelnek, melyeket már 
évekkel ezelőtt kellett volna megoldani. 
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A költségvetési javaslat azon követelménynek is megfelel, hogy csak annyi feladatot oldjon meg  
a testület, mely pénzügyileg is reális, s hosszabb távon fenntartható, illetve lehetőséget nyújt arra 
is, hogy év közben módosítson rajt a testület, ha az évközi folyamatok azt szükségessé teszik. 
Végezetül megköszönte az előterjesztés készítőinak alapos munkáját, a tervezetet elfogadásra 
javasolta. 
 
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
Az előterjesztés elfogadásról szóló szavazásban jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
18/2016.(II.15) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
az előterjesztést megtárgyalta az  Áht. 29/A §-ában  
meghatározott saját bevételeinek, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek  
a költségvetési évet követő három évre várható összegét  
az alábbiak szerint határozza meg: 
 

Kéthely Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési 
évet követő három évre várható összegének bemutatása (100%) 

 
      

Megnevezés Sor- 
szám 

  

Saját bevétel, és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség a 

tárgyévet követő (100%) 

Saját bevételek   tárgyév 1. év 2. év 3. év 

Helyi adók 1 39200 39200 39200 39200 

Osztalékok, koncessziós díjak 2 19900 
19900 19900 19900 

Díjak, pótlékok, bírságok 3     
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 
érétkű jog értékesítése, vagyon-hasznosításból 
származó bevétel 4     
Saját bevételek összesen (1+….+4) 5 59100 59100 59100 59100 
Saját bevételek( 5.sor) 50%-a 6 29550 29550 29550 29550 
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő 
fizetési kötelezettség  ( 8+9) 7 0 0 0 0 
Felvett hitel, és annak tőketartozása 8 0 0 0 0 
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény 9 0 0 0 0 
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel (6-7) 10 29550 29550 29550 29550 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
4/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
     megtárgyalta az önkormányzat  2016. évi költségvetéséről szóló   
     előterjesztést, melynek elfogadására megalkotta az 4/2016.(II.16.)  
     önkormányzati rendeletet, a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal.                                                
     (Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
 
 
3.) Előterjesztés a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról  
      szóló önkormányzati rendelet módosításához 
      Előadó: Molnár Balázs  
                   polgármester                        (írásbeli előterjesztés jegyzőkönyv melléklete)                           
 
Az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el.  
 
A rendeletalkotásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
5/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról 
szóló 3/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítására  
megalkotta az 5/2016.(II.16.) önkormányzati rendeletet a  
tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal.                                                                    
(Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
 

4.) Előterjesztés a 2016. évi közbeszerzési terv elfogadásához 
     Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester                (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután hozzászólás, észrevétel nem volt az előterjesztés szerinti javaslatot bocsátotta  
szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
19/2016.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Tervét a mellékelt  
formában jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felkéri egyúttal a polgármestert, hogy a 
 jóváhagyott Közbeszerzési Tervnek Kéthely Község 
Önkormányzatának hivatalos honlapján (www.kethely.hu)  
történő közzététele iránt haladéktalanul intézkedni szíveskedjen. 
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Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal  
 

5.) Előterjesztés a polgármester 2016. évi szabadságolási ütemterve elfogadásához 
     Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester                (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Németh Lajos alpolgármester 
Örül, hogy a polgármester szabadságának nyilvántartása dokumentált módon történik,  
korábban ez nem így történt.  
 
Miután további hozzászólás, észrevétel nem volt az előterjesztés szerinti javaslatot bocsátotta  
szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
20/2016.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény  
225/C. §-ban foglalt hatáskörében eljárva, Molnár Balázs  
polgármester 2016. évi szabadságolási ütemezését az előterjesztés 1. melléklete szerint       
jóváhagyja. 
 

              Felelős: Molnár Balázs polgármester  
                            Nagy Gáborné jegyző 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
 

6.) Előterjesztés a Terület- és településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 
megjelenő felhívásokra az Önkormányzat által benyújtani, megvalósítani kívánt egyes 
pályázatok, projektek (projekt) vonatkozásában DDRFÜ Nonprofit Kft.  való 
együttműködésre 

     Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester              (előterjesztése jegyzőkönyv melléklete)                           
 
Miután hozzászólás, észrevétel nem volt az előterjesztés szerinti javaslatot bocsátotta  
szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
21/2016.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat: 

 
     Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
     az előterjesztést megtárgyalta, a DDRFÜ Nonprofit Kft-vel  
     kötendő együttműködési megállapodást jóváhagyja,  
    felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
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    Felelős: Molnár Balázs polgármester 
    Határidő: értelem szerint 
 

 
7.) Előterjesztés a közművelődési szakemberi álláshely betöltésére irányuló pályázati kiírás     
      elfogadásához          
      Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester              (előterjesztése jegyzőkönyv melléklete)   
 
Nikula András Csaba képviselő 
Véleménye szerint az 1-3 év szakmai tapasztalat a pályázatban ne elvárásként, hanem előnyként 
legyen meghatározva. Javasolja, hogy a pályázati felhívás kerüljön kiegészítésre azzal, hogy a 
pályázókat a testület előzetesen személyesen meg kívánja hallgatni. 
 
Németh Lajos alpolgármester 
Úgy gondolja, hogy minden, ami fontos a munkakör ellátásához, tartalmazza a tervezet. 
Az ellátandó feladatokat a munkaköri leírásban kell részletesen meghatározni. 
Indítványozza, hogy a közművelődési szakember csak a művelődési ház és kiszolgáló 
helyiségeinek takarítását végezze el, a könyvtár helyiségeinek takarítása a könyvtáros feladata 
legyen. 
 
A képviselő-testület a képviselői módosító indítványt egyhangúlag elfogadta. 
 
Miután további hozzászólás, észrevétel nem volt az előterjesztés és az elfogadott módosító 
javaslattal kiegészített határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
22/2016.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat: 

 
     Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
     közművelődési szakember álláshelyre pályázatot ír ki, 
     a következő tartalommal: 

- középfokú képesítés, szakképzésben szerzett népművelői szervező, 
ügyintéző, középfokú közművelődési szakember képesítés; 

- közművelődési területen szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat; 
- magyar állampolgárság; 
- büntetlen előélet; 
- cselekvőképesség. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 
- szakképesítést bizonyító bizonyítványok másolata,  
- munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elképzelés, 
- közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi  
  bizonyítvány, 
-  pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a  
   pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
- a pályázatát elbíráló ülésen kívánja-e zárt ülés tartását, 
- nem áll cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. 
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, 
újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (Kjt.) 21/A.§ (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével. 
 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., továbbá a Kjt-nek 
a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) 
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 10. 
A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán (Közigállás) történő közzététel napja: 2016. 
február 22. 
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, postai úton Kéthely 
Község Önkormányzatának címére (8713 Kéthely, Ady E. u. 1.) kell benyújtani, vagy 
személyesen Molnár Balázs polgármesternek. 
Kérjük a borítékon feltűntetni a munkakör megnevezését: közművelődési szakember. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati benyújtási határidőt követő képviselő- 
testületi ülésen kerül elbírálásra. A kiírásnak megfelelő pályázókat a képviselő-testület előzetes 
személyes meghallgatásra behívja. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31. 
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Molnár Balázs polgármesternél lehet a (85) 539-036-os 
telefonszámon. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: 2016. február 22. 
 
  

8.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
      Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester              (előterjesztése jegyzőkönyv melléklete)   
 
Miután hozzászólás, észrevétel nem volt az előterjesztés szerinti javaslatot bocsátotta  
szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
23/2016.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat: 

 
     Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

                      megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
                      szóló tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,  
                      változatlan tartalommal elfogad. 

 
                          Felelős: Molnár Balázs polgármester 
                           Határidő: azonnal 
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9.) Egyéb 
 
9.1) Előterjesztés a családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások  
        fejlesztése TOP-6.2.1-15 kódszámú pályázat benyújtásáról való döntéshez, valamint 
        a pályázat benyújtásához szükséges műszaki tervek, költségbecslés elkészítőjének     
        kiválasztásához  
        Előadó: Molnár Balázs 
                     polgármester              (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete)   
 
Molnár Balázs polgármester 
Kiírásra került TOP-6.2.1-15. kódszámú, a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini 
bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a 
szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló pályázati felhívás. A pályázat fő célja a 
kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a 
leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő 
megsegítése. A felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves 
gyerekek óvodai elhelyezését támogatja.  
A pályázat keretében megvalósítható lenne - a meglévő óvodaépülethez való hozzáépítéssel -
bölcsődei férőhelyek (10 fő) kialakítása. A pályázati felhívás részletesen tartalmazza a bölcsőde 
kialakítás műszaki/szakmai előírásait. Készített a tervezett fejlesztésről egy vázlatot, melyen 
feltűntetésre kerültek a kialakítandó helyiségek. 
A mai testületi ülésen a pályázat benyújtásáról szándéknyilatkozat szükséges a testülettől, illetve  
a tervek készítőjét kellene kiválasztania. A pályázat benyújtásáról való végleges döntés 
végett, a kidolgozott pályázati anyagot, a testület elé fogja terjeszteni.  
A pályázat várhatóan 15 %-os, mintegy 10 millió Ft önerőt igényel az önkormányzat részéről. 
A pályázat részeként műszaki vázlatokat, költségbecslést is be kell nyújtani. Ezen dokumentációk 
elkészítésére kért három árajánlatot: 
 

1.) Vándorkő Építésziroda Kft.  
          8360 Keszthely, Nagy Imre u. 24.  
          Képviselő: Tavaszi István ügyvezető,  
          adószám: 23160648-2-20,  
          cégjegyzékszám: 20-09-071371 

      e-mail: vandorko.epitesziroda@gmail.com 

       Árajánlata: 200 e Ft + ÁFA 
 

2.) Céh Tervező, Beruházó és Fővállalkozó Kft. 
      8360 Keszthely, Hanczók u. 16.  
      Képviselő: Kruppa Nándor ügyvezető,  
      adószám: 10684360-2-20,  
      cégjegyzékszám: 20-09-060856 
      e-mail: krukra@gmail.com 
       Árajánlata: 300 e Ft + ÁFA 
 
3.) „KP” Építésziroda 
      8360 Keszthely, Lehel út 47/a.  
      Képviselő: Kálovits Péter ügyvezető,  
      adószám: 65822911140,  
      EV- 27895680 
      e-mail: kalovits.peter@net-portal.hu 
      Árajánlata: 275 e Ft + ÁFA 
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Javasolja a következő határozat meghozatalát:  
 
1.) Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztése TOP-6.2.1-15. kódszámú pályázat keretében 
bölcsődei ellátás fejlesztés támogatása érdekében pályázatot kíván benyújtani. 

 
2.) A képviselő-testület a családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 

fejlesztése TOP-6.2.1-15. kódszámú pályázati felhívás kapcsán a műszaki tervek, 
költségbecslés készítésével a Vándorkő Építésziroda Kft. 8360 Keszthely, Nagy Imre u. 24. 
képviselő: Tavaszi István ügyvezető, adószám: 23160648-2-20, cégjegyzékszám: 20-09-
071371 e-mail: vandorko.epitesziroda@gmail.com bízza meg, 200 e Ft +ÁFA tervezési  

díjazással. 
 
3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
     Felelős: Molnár Balázs polgármester 
     Határidő: 2016. február 29. 
 
Németh Lajos alpolgármester 
A bölcsődei ellátás iránti igény már többször felmerült a településen, de ez idáig pályázati 
lehetőség a megvalósításhoz nem volt. Támogatja a pályázat benyújtását. 
 
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés  
szerinti határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
 
24/2016.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

1.) Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
      a családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások  
      fejlesztése TOP-6.2.1-15. kódszámú pályázat keretében bölcsődei  
      ellátás fejlesztés támogatása érdekében pályázatot kíván benyújtani. 

 
2.) A képviselő-testület a családbarát, munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztése TOP-6.2.1-15. kódszámú pályázati 
felhívás kapcsán a műszaki tervek, költségbecslés készítésével a 
Vándorkő Építésziroda Kft. 8360 Keszthely, Nagy Imre u. 24. 
képviselő: Tavaszi István ügyvezető, adószám: 23160648-2-20, 
cégjegyzékszám: 20-09-071371 e-mail: 
vandorko.epitesziroda@gmail.com bízza meg. 

 
3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
      Felelős: Molnár Balázs polgármester 
      Határidő: 2016. február 29. 
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9.2) Előterjesztés a „Testvérváros program” pályázat benyújtásához 
       Előadó: Molnár Balázs 
                     polgármester               
 
Molnár Balázs polgármester 
Szintén kiírásra került az Europe for Citizens program keretében megvalósuló „Testvérváros 
program – Town twinning” című EACEA 36/2014. számú pályázati felhívás. 
A pályázat keretében a testvértelepülésekkel közösen megvalósuló programok költségeihez 
lehet támogatást nyerni. Az önerő mértéke 50 %, benyújtási határidő 2016. március 31.  
A pályázat tárgyévre szól, s a júniustól megvalósuló programok támogatására lehet pályázni. 
Községünkben a szüreti és az adventi rendezvényekhez kapcsolódóan javasolja a pályázat 
benyújtását. A pályázatot közvetlenül Brüsszelbe kell benyújtani.  
A pályázatírásra kért előzetesen ajánlatot; az ajánlattevő 150 e Ft-ért vállalna a pályázat 
összeállítását. 
A mai testületi ülésen a pályázat benyújtásáról szándéknyilatkozat szükséges a testülettől, illetve  
felhatalmazás további árajánlat bekérésére, s maximum 150 e Ft összegű ajánlatot adóval való 
szerződéskötésre a pályázat elkészítésére vonatkozóan. 
A pályázat benyújtásáról való végleges döntés végett a kidolgozott pályázati anyagot a testület  
elé fogja terjeszteni. 
 
Hosszúné Tóth Rita képviselő 
Örül a pályázati lehetőségnek, támogatja annak benyújtását. 
 
Németh Lajos alpolgármester 
Reméli, hogy további testvér települési kapcsolata is lesz a testületnek. Szintén támogatja a 
pályázat benyújtását. 
 
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés  
szerinti határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
25/2016.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
      megtárgyalta a Testvérváros program – Town twinning”  
      című EACEA 36/2014. számú pályázattal kapcsolatos 
      előterjesztést, mely alapján a testület előzetesen egyetért, 
      hogy ezen pályázati felhívásra az önkormányzat pályázatot 
      nyújtson be. 
 
      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
      a pályázat elkészítésére további ajánlatokat kérjen, s maximum 
      150 e Ft összegben kössön szerződést a pályázat elkészítése 
      vonatkozásában. 
 

Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: 2016. február 29. 
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9.3) Előterjesztés a kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozáshoz 
       Előadó: Molnár Balázs 
                     polgármester               
 
Molnár Balázs polgármester 
2015-ben másfélmillió bevándorló, egy országnyi ember lépett be illegálisan Európába. 
Ráadásul ez a folyamat azóta is zajlik. Tőlünk délre a magyar határoknál, Horvátországon  
és Szlovénián keresztül ma is naponta ezrek lépnek be illegálisan az Európai Unió területére. 
Az ellenőrizetlen bevándorlás komoly biztonsági kockázatot jelent. Ez nemcsak a terrorizmus 
kockázatát növeli, hanem a bűnözését is. Minden kormánynak kötelessége, hogy megvédje  
az embereket.  
Amikor ennyi ember ellenőrizetlenül áramlik be az Európai Unióba, a védelem egyre 
nehezebb lesz. A terrorizmus napi problémává vált Európában. Magyarország számára első  
a magyar emberek biztonsága, ezért minden eszközre szükség van, hogy meg tudjuk védeni  
az ország határait, a magyar embereket, a magyar családokat.  
A kötelező betelepítési kvóta veszélye nem múlt el: Németország, Ausztria és a Benelux 
államok kormányai 45 ezer embert akarnak visszaküldeni Magyarországra. Továbbra is 
szükség van a kötelező betelepítési kvóta elleni határozott fellépésre, és ehhez nélkülöz-
hetetlen a magyar polgárok támogatása.  
 
Javasolja annak kinyilatkoztatását, hogy Kéthely Község Önkormányzata elutasítja a  
kötelező betelepítési kvótát. 
A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen, mely növeli a bűnözés kockázatát  
és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, 
vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális 
migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és  
a magyar embereket. 
 
Hosszúné Tóth Rita képviselő 
Egyetért a felhívással, támogatja, hogy a képviselő-testület is tiltakozzon a kötelező 
betelepítési kvóta ellen. 
 
Németh Lajos alpolgármester 
A történelemben számtalan példa volt arra, hogy a tragédiák bekövetkezése után, csak  
utólag próbáltak intézkedéseket tenni, nem pedig annak megelőzéseként.  
Támogatja a felhívási kezdeményezést, egyetért a testület tiltakozásával a kötelező 
betelepítési kvóta ellen. 
 
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés  
szerinti határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
26/2016.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
      elutasítja a kötelező betelepítési kvótát.     
 
      A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen, mely  
      növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt.  
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      A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát,  
      vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és   
      oktatási rendszerünkre. 
 
     A képviselő-testület kéri a kormányt, hogy minden lehetséges  
     eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását  
     és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és  
     a magyar embereket. 
 
     A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tiltakozását 
     jutassa el Magyarország Kormányának. 
 
     Felelős: Molnár Balázs polgármester 
     Határidő: azonnal 
 
 
Molnár Balázs polgármester 
Tájékoztatta a testület tagjait, hogy a Magyar Élelmiszerbank Egyesület „Élelmiszerbank 
adományszétosztási együttműködés 2016” címmel pályázatot hirdetett. 
A pályázat célja, hogy a kiíró kiválassza azon szervezetek körét, akikkel 2016-os évre 
vonatkozóan együttműködési megállapodást köt. A kiválasztott szervezetek az éves 
együttműködés keretében a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől térítésmentesen vehetnek át 
élelmiszert, amit eljuttathatnak az általuk gondozott rászorulóknak ingyenes adomány formájában. 
A 2016-os évi együttműködés keretei között két különböző típusú élelmiszeradomány átvételi 
lehetőségre lehet pályázni. Egyrészt raktári átvétel: élelmiszer átvétel az Élelmiszerbank központi 
budapesti raktárából. Másrészt Tesco átvétel: élelmiszer átvétel a kiírásban szereplő Tesco 
áruházak egyikéből.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 29. 
Egyeztetve a helyi Szociális Szolgáltató Központ vezetőjével, jelen pályázati felhívásra az 
önkormányzat nevében regisztrált. 
 
Végezetül szólt a belterületen lévő kóbor rókák kilövése érdekében fegyverhasználat 
engedélyezési eljárás megindításáról, valamint a települési értéktárral kapcsolatban folytatott 
egyeztetésről a Kéthelyért Egyesület vezetésével. 
 
Nikula András Csaba képviselő 
Felhívta a figyelmet a települési árkok/átereszek tisztításának szükségességére. 
 
Németh Lajos alpolgármester 
Szintén kérte a felülvizsgálatot, a tisztításon felül a padkarendezést is javasolva. 
 
 
Miután további napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester a soros nyilvános 
ülést bezárta. 
 

k.m.f. 
 
 
 

Molnár Balázs                                   Nagy Gáborné     
polgármester                                   jegyző  


