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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 16-án a Kéthelyi 
Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó helyiségében tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
Molnár Balázs polgármester 
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 hat fő képviselő jelen van. Tájékoztatta a képviselő-testületet,  
hogy Németh Lajos alpolgármester a testületi ülésről való távolmaradását előzetesen bejelentette. 
Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a napirendekre, a kiküldött meghívó szerinti napirendeket   
a kéthelyi 496/1. és 496/4. hrsz-ú ingatlanok forgalomképessé minősítése 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: 
 
31/2017.(III.16.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. március 16-i rendkívüli 
    nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
             

1.) Előterjesztés Kéthely község központ felújítás, Dózsa György utca felújítás, Magyari-
Balaton utcai járdaépítése tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítójának kiválasztásához 

            
2.) Előterjesztés műfüves kispálya építéséhez pályázat benyújtásához 

             
3.) Előterjesztés a testvér-települési kapcsolatok kialakítására vonatkozó együttműködési      
     szándéknyilatkozat elfogadásához 

 
4.) Előterjesztés a kéthelyi 496/1. és 496/4. hrsz-ú ingatlanok forgalomképessé minősítése  
     tárgyában 
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1.) Előterjesztés Kéthely község központ felújítás, Dózsa György utca felújítás,                       
     Magyari-Balaton utcai járdaépítése tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítójának     
     kiválasztásához 
     Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester              (írásbeli előterjesztése jegyzőkönyv melléklete)    
 
Molnár Balázs polgármester 
A közbeszerzés lebonyolítására három árajánlat került bekérésre, melyek közül a Syntron 
Mérnöki Iroda Kft ajánlatát – mint legkedvezőbb ajánlatot tevő szervezetet – javasolja a 
testületnek a közbeszerzés lebonyolításával való megbízással. A közbeszerzési eljárásra az 
önkormányzat által elnyert két adósságkonszolidációs pályázat keretében megvalósítandó 
fejlesztés – Kéthely község központ felújítása, Dózsa György utca felújítása, Magyari-Balaton 
utcai járdaépítés – megvalósítása végett van szükség. A közbeszerzési eljárás költsége pályázati 
forrásból nem számolható el, a közzététel költsége is az önkormányzatot fogja terhelni. 
 
Fekete Csaba képviselő 
Az ajánlatok között van részletesebb, az elvégzendő feladatot jobban kifejtő ajánlat is, de 
támogatja a polgármester indítványát a Syntron Kft megbízásával, mint legalacsonyabb árat  
adó szervezetet. 
 
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: 
 
32/2017.(III.16.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
        Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

  Kéthely község központ felújítás, Dózsa György utca felújítás,  
  Magyari-Balaton utcai járdaépítése tárgyú közbeszerzési  
  eljárásának lebonyolítására a Syntron Mérnöki Iroda Kft,  

        címe: 1036 Budapest, Bécsi út 67. szám, képviselő: Balassi János 
        ügyvezető igazgató, adószám: 12762631-2-41 cégjegyzékszám:  
        01-09-702235, elérhetőség: syntron@syntron.hu  ajánlatát fogadta el,  
        és egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 

  - nettó 450 e Ft összegben - megkötésére.  
 

        Felelős: Molnár Balázs polgármester 
        Határidő: azonnal 

 
         
2.) Előterjesztés a műfüves kispálya építéséhez pályázat benyújtásához 
     Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester                (írásbeli előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
Testületünk már 2015. évben is fontolóra vette a műfüves kispálya létesítését, 
de a korabeli pályázati lehetőségek miatt, végül a pálya építését elutasította. 
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Jelen esetben jelentősen kedvezőbb feltételek mellett tudna pályázni önkormányzatunk  
a létesítmény megvalósítására. Ez egy meghívásos pályázat, melynek keretében csak azon 
szervezeteket hívják fel, akiknél a pálya kialakítására és jövőbeni megfelelő hasznosítására 
lehetőséget lát az MLSZ. A tervezett pálya 20x40 m nagyságú lenne, mely körbekerített 
palánkkal, LED megvilágítással is el lenne látva. Javasolja a pályázat benyújtását, melyhez 
szükséges 10 %, mintegy 3,3 millió Ft önerőt, a községi önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
általános tartaléka terhére biztosítottnak látja. A pálya megépítésével a testület elő tudná segíteni  
a településen élő közösségek egészséges életmódja kialakítását. 
 
Hosszúné Tóth Rita képviselő 
Támogatja a pályázat benyújtását. A pálya megépítése a gyermekek jövőjébe való befektetésnek  
is tekinthető. A településen egyre több csapat működik, melyek által a pálya kihasználtsága is 
biztosított. 
 
Nikula András Csaba képviselő 
Bódis Józsefné képviselőtársa kérdésére elmondta, hogy a pálya a Dózsa utcai sportpálya 
területen kerülne kialakításra, a tervezett kivitelezési költség, kb. 33 millió Ft, mely a pálya 
körbekerítésének és megvilágításának költségeit is tartalmazza. A Bozsik program keretében 
jelenleg 8 csapat versenyszerűen működik, továbbá az iskola tanulói közül további 85 gyermek 
vesz részt rendszeresen a foglalkozásokon. Szintén támogatja a pályázat benyújtását. 
 
Fekete Csaba képviselő 
Sokáig várt a testület a műfüves pálya megépítéséhez megfelelő lehetőségre, úgy gondolja  
a jelen pályázati felhívás már az. Szintén egyetért és támogatja a pályázat benyújtását. 
 
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: 
 
33/2017.(III.16.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
        Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
        megtárgyalta a műfüves kispálya építésére irányuló  
        pályázati lehetőséget, mely alapján úgy döntött, hogy 

   a műfüves kispálya kialakítására pályázatot kíván 
   benyújtani. 

        
       A képviselő-testület a fejlesztéshez szükséges 3,3 millió Ft 
       önerőt, a községi önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
       általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási  
      kérelmet az MLSZ Somogy megyei Igazgatósága részére nyújtsa  
      be a fejlesztés támogatása érdekében. 

 
       Felelős: Molnár Balázs polgármester 

  Határidő: 2017. 03.23. 
 
     
 
 



4 
 

3.) Előterjesztés a testvér-települési kapcsolatok kialakítására vonatkozó együttműködési 
szándéknyilatkozat elfogadásához 

     Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester                (írásbeli előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
Képviselő-testületünk régóta tervezi, hogy egy erdélyi településsel testvérkapcsolatot  
alakítson ki. Olyan településre gondoltak, ahol magyar anyanyelvű lakosság él.  
E kapcsolat előkészítésével megbízta Nikula András Csaba képviselőt. Málnásfürdő  
településsel sikerült ezen együttműködést előkészíteni. Javasolja a testületnek a testvér- 
kapcsolatok kialakítását elindító együttműködési szándéknyilatkozat elfogadását. 
A testvér-kapcsolatok működtetéséhez pályázati lehetőség is van. 
 
Nikula András Csaba képviselő 
2015. októberében indult el az a folyamat, ami mára az együttműködési szándéknyilatkozat 
elfogadásához vezetett. Képviselőtársai közül már többen voltak Málnásfürdőn látogatóban. 
A végleges együttműködési megállapodás elkészítéséig, annak tartalmának meghatározására,  
még van idő. 
 
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: 
 
34/2017.(III.16.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
         Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
         megtárgyalta a Málnásfürdő településsel kialakítandó testvér-települési  
         kapcsolatokra vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozatot, melyet 
         változatlan tartalommal elfogad. 
 
        A képviselő-testület falhatalmazza a polgármestert az együttműködési szándék- 
        nyilatkozat aláírására s egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a testvér-települési 
        megállapodás kidolgozásáról és annak elfogadás végett a képviselő-testület 
        elé terjesztéséről gondoskodjon.  
 
        Felelős: Molnár Balázs polgármester 
        Határidő. 2017. június 4. 
 
 
4.) Előterjesztés a kéthelyi 496/1. és 496/4. hrsz-ú ingatlanok forgalomképessé minősítése  
     tárgyában 
     Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester                (írásbeli előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Az előterjesztéshez 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: 
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35/2017.(III.16.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a kéthelyi 496/1. és 496/4. helyrajzi számokon nyilvántartott,  
összesen 518 m² alapterületű művelés alól kivett „közterület”  
megnevezésű ingatlant forgalomképes vagyonná minősíti át.  
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 
vagyonrendeletének módosítását készítse elő, s a testület soros 
nyilvános ülése elé terjessze elfogadás végett. 
 

         Felelős: polgármester 
         Határidő: 2017. március 30. 
 
 
 
Miután további napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester a rendkívüli nyilvános 
ülést bezárta. 
 

k.m.f. 
 
 
 

Molnár Balázs                                   Nagy Gáborné     
polgármester                                   jegyző  


