
1 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.május 9-én 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 Balázspolgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a testület 
megválasztott hét tagja közül hat főképviselő jelen van. Tájékoztatta a képviselő-testületet,  
hogyNémeth Lajos alpolgármester a testület rendkívüli nyilvános üléséről való távolmaradását 
előzetesen bejelentette. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testületegyhangúlag,6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
63/2017.(V.9.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testületea 2017. május 9-i rendkívüli 
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1.) Előterjesztés a Marcali Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodása 
módosításához 

 
2.) Előterjesztés a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűntetéséhez 

 
      3.) Előterjesztés a karbantartói álláshely betöltéséhez 
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1.) Előterjesztésa Marcali Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodása 
módosításához 
Előadó: Molnár Balázs 
polgármester  (írásbeli előterjesztése jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
A hulladékgazdálkodási törvény módosulása következtében a hulladékszolgáltatást csak  
olyan szervezet végezheti, amely minimum 100 e fő részére biztosítja a szolgáltatást. 
Jelenlegi szolgáltató e követelménynek nem felel meg. A megoldásra az a javaslat született,  
hogy a Balaton déli partján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző szervezetek egy cégbe 
tömörülnének, s az így kialakuló új kft már a fenti létszámkövetelménynek is meg tud felelni,  
illetve további cégek csatlakozására is folynak tárgyalások. 
Az új kft működtetése több szempontból is egyszerűbb. Ha e kötelező feladatát az érintett települési 
önkormányzatok átadják a többcélú társulásnak - hasonlóan az orvosi ügyeleti ellátáshoz - társulási 
megállapodás kiegészítésre kerülne a hulladékgazdálkodási feladatellátással; hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátása, közszolgáltató kiválasztása, közszolgáltatási szerződés megkötése 
feladatokkal. Ezen szerveződés a jövőre nézve más szempontból is előnyös lehet; gondol itt pályázati 
tevékenységre. Ezen módosulás a lakosság számára semmilyen változást nem fog okozni. 
 
Fekete Csaba képviselő 
Bízik benne, hogy az átszervezés következtében a szolgáltatás nem fog csorbulni, figyelemmel  
arra a körülményre is, hogy a jelenlegi cégben a községi önkormányzat tulajdonos is. Az új szerződés 
megkötésekor reméli, hogy sikerül az eddigi ellátást bővíteni;utal a zöldhulladék, valamint a 
lomhulladék személyre szabott szállításának megoldására. 
 
Nikula András képviselő 
Szintén felveti az új szervezet alakítása kapcsán a zöldhulladék elszállításának megoldását a 
szolgáltatás keretében. 
 
Molnár Balázs polgármester 
Nem lát reményt arra, hogy a zöldhulladék elszállításán változtassanak, mivel ehhez a szolgáltató 
nem rendelkezik megfelelő gépparkkal. Viszont önkormányzatunk nyújtott be olyan pályázatot, 
melyben eszközbeszerzés (ágdaráló) is szerepel, mellyel e problémát várhatóan helyileg meg tudjuk 
oldani. 
 
Az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el.  
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta 
az alábbi határozatát: 
 
64/2017.(V.9.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
  Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a mellékelt társulási megállapodás módosításának 
tervezetét jóváhagyta.  
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
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2.) Előterjesztés a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűntetéséhez 
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: 
 
65/2017.(V.9.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel 
      2013. december 20-án megkötött hulladékgazdálkodási  
közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő  
megszüntetését kezdeményezi azzal a felfüggesztő feltétellel,  
amely szerint a szerződés megszűnik a Dél-Balaton Régió Kft.  
megfelelőségi véleményének megszerzése napján, de legkésőbb  
2017. november 9-én (a döntéstől számított 6 hónap lejártával). 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megszüntető  
okirat aláírására. 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat ellátását  
átruházza a Marcali Kistérségi Többcélú Társulásra.  

 
A módosított társulási megállapodást - minősített többséggel  
hozott határozatával - jóváhagyja. 
 
A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a 
módosított társulási megállapodás aláírására. 

 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

3.) Előterjesztés a karbantartói álláshely betöltéséhez 
      Előadó: Molnár Balázs 
polgármester                (írásbeli előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
A meghirdetett álláshelyre öt pályázat érkezett, melyek közül két pályázat felel meg a kiírási 
feltételeknek. A két pályázó közül a helyi, Kottán László, pályázatának elfogadását javasolja. 
A pályázók zárt ülés tartását nem kérték. 
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Hosszúné Tóth Rita képviselő 
Szintén a helyi pályázót támogatja. Véleménye szerint a munkakör ellátásához megfelelő 
munkatapasztalattal rendelkezik. 
 
Nikula András Csaba képviselő 
A pályázatokat abból a szempontból is értékelte, hogy a jelentkezőket milyen területeken tudná 
hasznosítani az önkormányzat. Farkas Lászlónak térkőgyártási munkatapasztalata van, míg Hetesi 
János szobafestő, akire éppúgy nagy szükség lenne. Kottán László mindenesnek mondható, többféle 
képesítéssel is rendelkezik. Az állás betöltését nem kötné feltétlenül a C típusú jogosítvány 
meglétéhez, hiszen az önkormányzati IFA már nagyon elavult, annak kisebb, többfunkciós 
gépjárművel való pótlása válik szükségessé rövidesen. Véleménye szerint a helyi munkavezető 
véleményét is ki kellene kérni az álláshely betöltése előtt. 
 
Fekete Csaba képviselő 
Szintén a helyi pályázó, Kottán László alkalmazását javasolja. 
 
Bartis László képviselő 
Kottán László pályázatának elfogadását javasolja; nevezett több munkaterületen rendelkezik 
szaktudással. 
 
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: 
 
66/2017.(V.9.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

megtárgyalta a települési karbantartói álláshelyre kiírt  
pályázati felhívására érkezett pályázatokat, mely alapján úgy  
döntött, hogy a munkakörre Kottán László Kéthely, Honvéd u. 35. 
szám alatti lakost nevezi ki, 2017. május 15.napjától,  
határozatlan időre, 3 hónap próbaidő kikötése mellett. 
A testület nevezett közalkalmazotti illetményét bruttó 
161.000 Ft-ban állapítja meg. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterta szükséges  
munkáltató intézkedés megtételére 
 
Határidő: 2017.május 15. 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 

 
Miután további napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester a rendkívülinyilvános 
ülést bezárta. 
 

k.m.f. 
 

Molnár Balázs     Nagy Gáborné     
polgármester      jegyző  


