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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. szeptember 8-án a Kéthelyi 
Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó helyiségében tartott rendkívüli 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  
 
Molnár Balázs polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a testület 
megválasztott hét tagja közül 6 fő képviselő jelen van. Tájékoztatta a képviselő-testületet,  
hogy Fekete Csaba képviselő a testület rendkívüli nyilvános üléséről 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: 
 
98/2016.(IX.8.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. szeptember 8-i rendkívüli     
    nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
             

1.) Előterjesztés a víziközművek 15 éves gördülő fejlesztési terve elfogadásához 
       
2.) Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztásához 

             
 

1.) Előterjesztés a víziközművek 15 éves gördülő fejlesztési terve elfogadásához           
     Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester              (írásbeli előterjesztés jegyzőkönyv melléklete)     
 
Molnár Balázs polgármester 
A szolgáltató elkészítette a 15 éves fejlesztési tervet, mindkét szakágazatra vonatkozóan. 
A tervben szereplő fejlesztések a koncessziós díj terhére fognak elkészülni. 
A szolgáltató javaslata több pontban tartalékszivattyú beszerzésére, tűzcsap, tolózárak           
cseréjére irányul. 
 
Németh Lajos alpolgármester 
Megítélése szerint a szolgáltatóval való együttműködés során folyamatosan figyelemmel            
kell lenni az ütemszerű, költséghatékony karbantartásra. 
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Az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el.  
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
99/2016.(IX.8.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    mint a 21-11174-1-003-01-07 MEKH kóddal rendelkező, 
    DRV-S-114. sorszámú Kéthely község közigazgatási 
    területén a szennyvízszolgáltatás ellátásáért felelős a víziközmű- 
    szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a szerinti 
    a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2017-2031. időszakra  
    elkészített Kéthelyi térségi szennyvízelvezető mű 15 éves 
    Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 
 
    A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a  
    gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével 
    a DRV Zrt.-t hatalmazza meg. 
 
    Felelős: Molnár Balázs polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
 
100/2016.(IX.8.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    mint a 12-11174-1-001-01-02 MEKH kóddal rendelkező, 
    DRV-V-153. sorszámú Kéthely község közigazgatási 
    területén az ívóvízszolgáltatás ellátásáért felelős a víziközmű- 
    szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a szerinti 
    a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2017-2031. időszakra  
    elkészített Kéthely vízmű 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervet 
    elfogadja. 
 
    A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a  
    gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével 
    a DRV Zrt.-t hatalmazza meg. 
 
    Felelős: Molnár Balázs polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
 
2.) Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztásához 
Előadó: Nagy Gáborné 
              jegyző                  (írásbeli előterjesztés jegyzőkönyv melléklete)     
 
Az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el.  
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
 
 
101/2016.(IX.8.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
      Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
      a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak – település szinten –  
      az alábbi személyeket választja meg: 
 
     Horváth Györgyné  8713 Kéthely, Ifjúság u. 40. 
                        Boór Lászlóné  8713 Kéthely, Petőfi u. 9. 
                        Balázs Andor Péterné  8713 Kéthely, Hunyadi u. 88. 
                        Móricz László  8713 Kéthely, Honvéd u. 14. 
                        Pandúr Tímea   8713 Kéthely, Ady E. u. 41. 
                        Deák Margit   8713 Kéthely, Széchenyi u. 15. 
                        Farkas Gyuláné  8713 Kéthely, Május 1. u. l. 
                 Kerezsi Szilvia  8713 Kéthely, Honvéd u.23. 
                        Bódisné Béres Judit  8713 Kéthely, Honvéd u. 6. 
                        Tanai Anikó   8713 Kéthely, Petőfi. u. 13. 
 
     Felelős: Nagy Gáborné jegyző  
     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  


