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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. 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 hat 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 kiküldött meghívó szerinti napirendeket, 
az Előterjesztés a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” EFOP-3.9.2-16  
azonosítószámú pályázat benyújtásához, napirenddel kiegészítve. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
18/2017.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. február 15-i soros     
    nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
             

1.) Előterjesztés a képviselői vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 
 
2.) Tájékoztató a Kéthelyi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről 

 
3.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

             
4.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelete 

megalkotásához  
             

5.) Előterjesztés a behajthatatlan tartozások törléséről            
           

6.) Előterjesztés a Vakok és Gyengénlátók Somogy megyei Egyesületének pénzügyi 
támogatási kérelmének elbírálásához 
 

7.) Előterjesztés a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” EFOP-3.9.2-16  
       azonosítószámú pályázat benyújtásához  
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1.) Előterjesztés a képviselői vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 
      Előadó: Hosszúné Tóth Rita  

      ÜB elnök                            (előterjesztés a 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: 
 
19/2017.(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 vagyon-                                                 
    nyilatkozat-tételi kötelezettségének - jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
   Felelős: Molnár Balázs polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
 
2.) Tájékoztató a Kéthelyi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről 
      Előadó: Balla Mária 
                   elnök     (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balla Mária elnök szóbeli kiegészítése 
A bizottság örömére szolgált, hogy a decemberi értéktár bemutatkozó előadásán sokan 
megjelentek, a testület tagjai is képviseltették magukat. A bizottság eddig 10 értéket érintően 
érkezett javaslatról hozott döntést, fogadott el települési értéknek. Kettő javaslat feldolgozása 
(Fancsi vár, Ejtőernyős emlékmű) jelenleg folyamatban van. Folyamatosan érkeznek a 
lakossági jelzések, általában szóban, a javaslatok száma 30 felett van. A javaslatok többsége 
befogadható, de van köztük 3-4 olyan javaslat, mellyel már nem tud a bizottság foglalkozni,  
mivel már nincs meg a javasolt érték (pl. gyászkocsi). Szólt a munkájukat nehezítő akadályokról 
is, mint a műemléki leírásokhoz való hozzáférés, a szervezet jelenleg folyó átszervezése okán. 
Tevékenységüknek széles nyilvánosságot biztosítanak (önkormányzati honlap, faluújság). 
Munkájukba igyekeznek bevonni a helyi fiatalokat is. 
 
Németh Lajos alpolgármester 
Megköszönte a bizottság munkáját, akik olyan vállalást tettek, feladatot látnak el, amely már          
az utolsó pillanatban van ahhoz, hogy megőrizze/megtalálja a helyi értékeket.  
 
Nikula András Csaba képviselő 
Szintén megköszönte a bizottság tagjainak munkáját, valamint javaslattevők, a Kéthelyért 
Egyesület munkáját is, amely szervezet a bizottság tevékenységét nagymértékben segíti. 
Fontosnak ítéli e munkába a fiatalok bevonását is, mely nem könnyű feladat. 
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Molnár Balázs polgármester 
Bízik benne, hogy a bizottság munkáját nehezítő körülmények rövid időn belül megváltoznak, 
megköszönte a bizottság értékmegőrző munkáját. Reméli, hogy számos helyi érték a megyei 
értéktárba is bekerül, mellyel a település hírét továbbviszik. 
 
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: 
 
20/2017.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    megtárgyalta a Kéthelyi Települési Értéktár Bizottság 
    tevékenységétől szóló tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek 

                    megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 
 

                          Felelős: Molnár Balázs polgármester 
                           Határidő: azonnal 

 
 
3.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
      Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester              (előterjesztése jegyzőkönyv melléklete)   
 
Miután hozzászólás, észrevétel nem volt az előterjesztés szerinti 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: 
 
21/2017.(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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4.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése elfogadásához 
     Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester                             (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
A költségvetési tervszámok kialakításánál figyelemmel voltak az előző év tényadataira, de egyes 
tételeknél betervezték az évközben várható folyamatok hatását is. Az illetmények vonatkozásában 
elmondta, hogy a központi jogszabályváltozások (minimálbér, garantált bérminimum, választott 
tisztségviselők illetménye, tiszteletdíja) szerinti bérek kerültek megtervezésre, mely jelentős 
többletköltséget okoz. 
 
 
Szólt a testület által elfogadott szervezeti változásról, miszerint - jogszabályváltozás miatt- a 
konyha átkerült a közös hivatalhoz, a hivatal költségvetésébe épül be, de a működési adatok 
külön-külön táblázatban bemutatásra kerültek; a költségek elkülönítésre kerülnek a két szervezet 
vonatkozásában. 
Szóbeli kiegészítésében részletesen ismertette a 2017. költségvetési évre tervezett bevételeket, 
jogcímenként és összegszerűen is. 
Ágazatonként ismertette a működési kiadásokat is, valamint a 2017. 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 társulások működéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulások 
mértékéről.  
 
Nikula András Csaba a pénzügyi bizottság elnöke 
Hozzászólása írásban csatolva. 

 
Németh Lajos alpolgármester 
Örvendetesnek tartja a költségvetés tervszámait, ilyen induló tervszámokra nem emlékszik az 
önkormányzat működése során; de arra sem, hogy a költségvetés főösszegének mintegy 
egynegyedét beruházásokra/felújításokra fordítaná a testület. Úgy ítéli meg, hogy a költségvetési 
javaslat jelentős tartalékot tartalmaz mind a működési, mind a felhalmozási oldalon. 
Úgy gondolja, hogy a jövőben a kisebb javításokat is fel kellene mérni, gondol itt pl. a kerékpárút 
melletti területek rendbetételére, hivatali épület külső felújítása, stb. 
Felveti az önkormányzati honlap adattartalmának aktualizálását, pl. 2013. évi jegyzőkönyvek, 
önkormányzati rendezvényekről fotók feltöltése, stb. 
Örül, hogy Mecsek-Dráva ügyben előrelépés történt, várja ez ügyben a végkifejletet. 
Egyetért a betervezett beruházási/felújítási feladatokkal. 
Végezetül elmondta, hogy megítélése szerint a 2017. évi költségvetési javaslat alkalmas arra,  
hogy a költségvetési év megnyugtató mederben folyjék, az eltervezett feladatok 
megvalósulhassanak. Azt kívánja, hogy az a hivatali munka, ami két éve elkezdődött,           
továbbfolytatódjon; a bevételek teljes körű beszedésére törekedjenek, ésszerű, takarékos 
gazdálkodás valósuljon meg. Megköszönte a költségvetés előkészítésében részt vevők alapos 
munkáját, a költségvetési javaslatot változatlan tartalommal való elfogadását 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. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
22/2017.(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%) 

Ft 
      

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   40.600.000 41.412.000 41.224.000 43.036.000 

Osztalékok, koncessziós díjak 2 20.250.000 20.655.000 21.060.000 21.465.000 

Díjak, pótlékok, bírságok 3     
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 
érétkű jog értékesítése, vagyon-hasznosításból 
származó bevétel 4     
Saját bevételek összesen (1+….+4) 5 60.850.000 62.067.000 63.284.000 64.501.000 
Saját bevételek( 5.sor) 50%-a 6 30.425.000 31.033.500 31.642.000 32.250.000 
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 30.425.000 31.033.500 31.642.000 32.250.000 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
3/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
     megtárgyalta az önkormányzat  2017. évi költségvetéséről szóló   
     előterjesztést, melynek elfogadására megalkotta az 3/2017.(II.16.)  
     önkormányzati rendeletet, a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal.                                                
     (Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
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5.) Előterjesztés a behajthatatlan tartozások törléséről          
      Előadó: Molnár Balázs  
                   polgármester                        (írásbeli előterjesztés jegyzőkönyv melléklete)           
 
Németh Lajos alpolgármester 
Véleménye szerint ezen ügyletekből nagy kár nem érte az önkormányzatot, hiszen már régóta          
nem folyik tevékenység a bérleményekben. A szükséges végrehajtási eljárásokat lefolytatták, 
eredménytelenül, egyetért  a behajthatatlan tartozások törlésével.            
 
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 képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta  
az alábbi határozatát: 
 
23/2017.(II.15) számú képviselő-testületi határozat: 
 
     Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta az előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
 1./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy Kéthely Község  
Önkormányzatának a Gaál-Hús Kft-vel szemben fennálló 
 716.495 Ft követelése – anyagi fedezet hiánya miatt –   
behajthatatlannak minősül, ezért azt a számviteli  
nyilvántartásból törli.    
 
2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy Kéthely Község  
Önkormányzatának a Mózer Kft-vel szemben fennálló  
1.040.181 Ft követelése – a Kft. felszámolása miatt –  
behajthatatlannak minősül, ezért azt a számviteli nyilvántartásból  
törli.    
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 

 

6.) Előterjesztés a Vakok és Gyengénlátók Somogy megyei Egyesületének pénzügyi  
     támogatási kérelmének elbírálásához 
     Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester              (előterjesztése jegyzőkönyv melléklete)      
                      
Németh Lajos alpolgármester 
Véleménye szerint a testület közvetlenül támogassa a településen fogyatékkal élő személyeket, 
illetve a megyei szervezet helyben tartandó rendezvényeit segítsék elő. 
 
Miután további hozzászólás, észrevétel nem volt az előterjesztés szerinti javaslatot bocsátotta  
szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
24/2017.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat: 

 
     Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
     a Vakok és Gyengénlátók Somogy megyei Egyesületének 
     pénzügyi támogatási kérelmét megtárgyalta, mely alapján  
     a testület úgy döntött, hogy a szervezet részére pénzügyi   
     támogatást nem nyújt. 
 

A képviselő-testület felkéri Molnár Balázs polgármestert, 
hogy döntéséről értesítse a szervezetet. 

 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: 2017. február 28. 
 

7.) Előterjesztés a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” EFOP-3.9.2-16  
     azonosítószámú pályázat benyújtásához  
     Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester              (előterjesztése jegyzőkönyv melléklete)                           
 
Molnár Balázs polgármester 
Részletesen szóban is ismertette a pályázat célterületeit, hangsúlyozva, hogy ez a térségi pályázat  
a település érdekeit szolgálja. Külön kiemelte, hogy a pályázat a kistelepülések jövőjét, megtartó 
erejét erősítheti. 
 
Németh Lajos alpolgármester 
Véleménye szerint egyértelmű, hogy ilyen pályázatokon érdemes részt vennie az  
önkormányzatnak. A felsorolt célok az itt élők érdekeit szolgálják. 
 
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: 
 
25/2017.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
     Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az előterjesztést megtárgyalta és az EFOP-3.9.2-16  
„Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” 
pályázat benyújtását jóváhagyja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Kéthely Község  
Önkormányzatának polgármesterét a partner települési 
önkormányzatok részvételével kötendő, jelen  
előterjesztéshez mellékelt konzorciumi megállapodás  
megkötésére és a szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
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Miután további napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester a soros nyilvános 
ülést bezárta. 
 

k.m.f. 
 
 
 

Molnár Balázs                                   Nagy Gáborné     
polgármester                                   jegyző  


