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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. április 19-én a 
Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó helyiségében tartott rendkívüli nyilvános 
üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
Molnár Balázs polgármester 
Németh Lajos alpolgármester 
Bartis László Imre 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, mivel a testület 
megválasztott hét tagja közül hat fő képviselő jelen van. Tájékoztatta a képviselő-testületet,  
hogy Bódis Józsefné képviselő a testület rendkívüli üléséről való távolmaradását előzetesen 
bejelentette. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
50/2017.(IV.19.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. április 19-i rendkívüli 
    nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
             

1.) Előterjesztés az EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és 
szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázat benyújtásához  

 
2.) Előterjesztés a 2017. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatás 

igényléséhez 
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1.) Előterjesztés az EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és   
      szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázat  
      benyújtásához      
      Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester              (írásbeli előterjesztése jegyzőkönyv melléklete)    
 
Molnár Balázs polgármester 
Részletesen ismertette a pályázat műszaki tartalmát, költségvetését. A pályázat célja a 
közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer keretén belül az informális és nem 
formális tanulás jegyében közösségi képzési és tehetséggondozó helyi és területi szintű 
szolgáltatást biztosító infrastruktúra kialakítása és fejlesztése. Sikeres pályázat esetén a 
művelődési ház meglévő közösségi terei kerülnének oktató teremmé átalakításra, az 
előterjesztés részét képező műszaki tervnek megfelelően.  
A pályázat keretében a kialakított oktató termek berendezéséi tárgyai és dekorációs eszközei 
beszerzésére is nyílik lehetőség. A pályázat 5 éves fenntartási kötelezettséget ír elő, de a 
fenntartási/működtetési költségekhez nem nyújt további támogatást. 
A pályázat keretében maximum – az általunk megcélzott tevékenységtípusban - 20 millió, 
vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 
 
Fekete Csaba képviselő 
Támogatja a pályázat benyújtását, hiszen általa a művelődési ház helyiségei megújulhatnak. 
 
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: 
 
51/2017.(IV.19.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
        Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
        az előterjesztést megtárgyalta és az EFOP-4.1.7-16  
        „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer 
        tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” pályázat benyújtásával 
        egyetért.   
 
        A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására  
        és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására, egyéb jognyilatkozatok 
        megtételére. 
  
        Felelős: Molnár Balázs polgármester  
        Határidő: azonnal  
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2.) Előterjesztés a 2017. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatás  
      igényléséhez             
      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: 
 
52/2017.(IV.19.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
     Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
     a 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának  
     csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.  
 
     A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására  
     és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására, egyéb jognyilatkozatok 
     megtételére. 
 
     Felelős: Molnár Balázs polgármester 
     Határidő: 2017. április 27. 
 
 
Miután további napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester a rendkívüli nyilvános 
ülést bezárta. 
 

k.m.f. 
 
 

Molnár Balázs                                   Nagy Gáborné     
polgármester                                   jegyző  


