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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.május 25-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  
Horváth Györgyné az óvoda gyermekvédelmi felelőse 
 
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,  
hogyFekete Csaba képviselőa testület sorosnyilvános üléséről való távolmaradását  
előzetesen bejelentette.Javaslatot tett az ülés napirendjére,a kiküldött meghívó szerinti napirendeket, 
az „Előterjesztés az EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen pályázathoz együttműködési 
megállapodás megkötésére a Magyar Vöröskereszt Somogy megyei Szervezetével”, az „Előterjesztés 
a TOP-1.4.1-15-SO1-201-00008 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című pályázathoz kapcsolódó 
dokumentumok aláírására való felhatalmazásról”, valamint „Előterjesztés a TOP-3.2.1-16 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázatbenyújtásáról, valamint a projekt 
előkészítői, tervezői, valamint energetikai szakértői feladatok ellátásához árajánlatok bekéréséhez ” 
napirendekkel kiegészítve. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testületegyhangúlag,6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
67/2017.(V.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testületea 2017. május 25-i soros 
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
 

2.) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2016. évi tapasztalatairól 
 
3.) Előterjesztés a Malom utcai forgalmi rend változtatásához 
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4.) Előterjesztés az EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen pályázathoz 
együttműködési megállapodás megkötésére a Magyar Vöröskereszt Somogy megyei 
Szervezetével 
 

     5.) Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-SO1-201-00008 A foglalkoztatás és az életminőség javítása     
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című               
pályázathoz kapcsolódó dokumentumok aláírására való felhatalmazásról döntés 
 
 6.) Előterjesztés a TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című                
pályázat benyújtásáról, valamint a projekt előkészítői, tervezői,valamint energetikai szakértői     
feladatok ellátásához árajánlatok bekéréséhez 

 
 
1.) Tájékoztatóa lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Molnár Balázs 
polgármester  (írásbeli előterjesztése jegyzőkönyv melléklete) 
 
Az előterjesztéshez 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: 
 
68/2017.(V.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

megtárgyaltaa lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
szóló tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,  
változatlan tartalommal elfogadott. 

 
elelős: Molnár Balázs polgármester 
atáridő: azonnal 

 
 
2.) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2016. évi tapasztalatairól 
Előadó:Molnár Balázs 
polgármester                       (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)  
 
Horváth Györgyné gyermekvédelmi felelős 
Szóbeli kiegészítésében megerősítette, hogy az óvoda mutatói a gyermekvédelem területén nagyon 
jók, kritikus probléma nem volt. Az intézménynek nagyon jó a kapcsolata a helyi gyermekjóléti 
szolgálattal, védőnővel. 
 
Hosszúné Tóth Rita intézményvezető 
Szóbeli kiegészítésében röviden összefoglalta a helyi család- és gyermekvédelmi szolgálat 
tevékenységét. Külön kiemelte az iskolai mulasztások, a negatív iskolai magatartás, szülői 
elhanyagolásból adódó intézkedéseiket, valamint a családgondozói munka adatait. 
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Németh Lajos alpolgármester 
A beszámolók statisztikai adataiból kitűnik, hogy a somogyszentpáli gyermekekkel kapcsolatos a 
problémák nagy része. Véleménye szerint a szomszédos településen is működik óvoda, a kéthelyi 
intézménynek nem kellene felvennie a somogyszentpálról bejáró gyerekeket, nincs is ellátási 
kötelezettsége önkormányzatunknak.Felveti, hogy a jövőben azoknak a gyerekek szüleinek ne 
nyújtsanak tanévkezdési támogatást, akiknek a gyermeke nem jár rendszeresen iskolába. 
A népességi statisztikai adatokat értékelve elmondható, hogy talán a népességcsökkenés megállt a 
településen.Megköszönte az előterjesztés készítőinek a beszámolókat, megítélése szerint alapos, 
minden területre kiterjedő beszámolót kapott a testület. 
 
Horváth Györgyné gyermekvédelmi felelős 
Az óvodában már csökkent a somogyszentpáli gyerekek száma, már csak azt a gyermeket veszik fel, 
akinek a testvére is idejár. 
 
Molnár Balázs polgármester 
Elmondta, hogy a legutóbbi gyermekvédelmi konferencia is pozitívnak értékelte a település 
gyermekvédelmi helyzetét, de úgy gondolja, hogy a statisztikai adatok alapján, van még tennivaló. 
Az óvodában május közepén meg volt a beiratkozás; az óvodába járásra köteles gyermekek közül 2 
gyermeket írattak marcali óvodába, mely a helyi intézmény tevékenységének jó színvonalát is 
mutatja. 
 
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozattervezetet bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül meghozta  
az alábbi határozatát:      
 
69/2017.(V.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
agyermekvédelmi feladatok ellátásának 2016. évi tapasztalatairól 
szóló beszámolót megtárgyalta és azt jóváhagyólag elfogadta. 
 
   Felelős: Molnár Balázs polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
 
4.) Előterjesztés a Malom utcai forgalmi rend változtatásához 

 Előadó: Molnár Balázs 
polgármester                (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
Egyetértve az Agro Kft. kérése teljesítésével, úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak is kellene 
gondolkodnia a kamionok parkolásának megoldásán, elősegítve a cégek e jellegű problémája 
megoldását. 
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Nikula András Csaba képviselő 
Szerinte elsősorban a cégek kötelessége, hogy gépjárműveiknek megfelelő parkolóhelyet 
biztosítsanak, de ha ezt nem segítjük elő, akkor az önkormányzati utakat kell rövid időn belül 
felújítani, mivel azok nem ekkora súlyterhelésre lettek megépítve. Megoldás lehet az Agro Kft 
telephelye is. 
 
Németh Lajos alpolgármester 
Véleménye szerint is a cégek felelőssége a kamionok parkolásának megoldása, nem az 
önkormányzaté, de esetleg az önkormányzat elősegítheti a megoldás megtalálását. 
 
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: 
 
70/2017.(V.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta forgalmi rend változtatással kapcsolatos  
előterjesztést,mely alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
     A képviselő-testület az 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés 

a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a forgalmi rendet  
oly módon változtatja meg, hogy a rajzi mellékleten szereplő 
jelzőtáblákat a 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 
előírásainak megfelelően kihelyezi, ezzel szabályozza a 
megállási tilalmat. 

 
Kihelyezendő táblák: 
- Megállni tilos kiegészítő táblával (Rendelet. 60. ábra)   

 2 db   
 Kiegészítő táblával: Kivéve Szgk. 

 
Felelős:Molnár Balázs polgármester 
Közreműködik: Fata István vezető főtanácsos 
Határidő:2017. június 30. 
 
 

4.) Előterjesztés az EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen pályázathoz 
együttműködési megállapodás megkötésére a Magyar Vöröskereszt Somogy megyei  
Szervezetével 

Előadó: Molnár Balázs 
polgármester                (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el.  
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A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül   
meghozta az alábbi határozatát: 
 
71/2017.(V.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
az előterjesztést megtárgyalta, a Magyar Vöröskereszt  
     Somogy megyei Szervezetével kötendő együttműködési  
megállapodást jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert  
annak aláírására. 
 
      Felelős: Molnár Balázs polgármester 
      Határidő: azonnal 
 
5.) Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-SO1-201-00008 A foglalkoztatás és az életminőség javítása     
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című               
pályázathoz kapcsolódó dokumentumok aláírására való felhatalmazásról 

Előadó: Molnár Balázs 
polgármester 
 
Molnár Balázs polgármester 
A pályázat eredményes lett, szükséges a támogatói okirat és egyéb dokumentumok aláírására való 
felhatalmazása. 
 
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: 
 
72/2017.(V.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a TOP-1.4.1-15-SO1-201-00008 A foglalkoztatás és az  
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című  
pályázathoz kapcsolódó dokumentumok aláírására  
felhatalmazza a polgármestert.  
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
     Határidő: azonnal 
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6.) Előterjesztés a TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című                
pályázat benyújtásáról, valamint a projekt előkészítői, tervezői, valamint energetikai  
szakértőifeladatok ellátásához árajánlatok bekéréséhez  

Előadó: Molnár Balázs 
polgármester                (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
E napirend keretében új pályázat benyújtásáról kellene döntenie a testületnek. 
A pályázat keretében az általános iskola és az önkormányzati hivatal épületének 
teljes körű energetikai korszerűsítését végeznénk el, illetve ha az előzetes felmérés  
alapján a költségkeretekbe beleférne, akkor még a sportöltöző és a tűzoltószertár  
energetikai korszerűsítését is szeretnénk megoldani. Ha a pályázat eredményes lesz,  
minden épület vonatkozásában elkészülne a külső hőszigetelés, nyílászárócsere,  
padlástér/lapostető szigetelése,valamint a fűtési rendszer is megújulna mindenhol,  
illetveaz épületekre napelemekis felhelyezésre kerülnének.  
A pályázat benyújtásáról való döntés mellett szükség van még más döntésekre is; 
mint a projekt előkészítői, tervezői, valamint energetikai szakértőifeladatok ellátására  
árajánlatok bekéréséről való döntés. Ezek költségei a pályázat keretében elszámolhatóak 
lesznek.Ennek  a pályázatnak az összegemintegy 220 millió Ft körül várható. 
 
Nikula András Csaba képviselő 
Örül e pályázati lehetőségnek, sikeres pályázat esetén régóta húzódó problémát tud a 
testület megoldani. Indítványozza, hogy a megvalósításba helyi vállalkozásokat is vonjanak be. 
 
Németh Lajos alpolgármester 
Javasolja, hogy mivel az iskola épülete KLIK fenntartású, a pályázat benyújtását megelőzően 
egyeztessenek a tervezett fejlesztési célról. A pályázati anyagban támogatóként szerepelhetnének. 
 
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: 
 
73/2017.(V.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
az előterjesztést megtárgyalta és a TOP-3.2.1-16  
„ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
pályázattal kapcsolatban az alábbi döntéseket hozta: 
 

1.) A képviselő-testületa TOP-3.2.1-16 „ Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése”pályázatbenyújtásával 
egyetért.   

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
pályázat benyújtásáraés a pályázattal kapcsolatos teendők  
lebonyolítására, egyéb jognyilatkozatokmegtételére. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
 Határidő: azonnal 
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2.) A képviselő-testület kijelenti, hogy 
2.1 az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”                                                       
című, TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívásra benyújtandó  
támogatási kérelme előkészítéséhezenergetikai szakértő  
vállalkozó, vagy vállalkozás munkáját veszi igénybe. 
 
2.2 kijelenti, a támogatási kérelme előkészítéséhezkapcsolatos energetikai szakértői feladatok 
ellátására ajánlattételre a következő vállalkozásokat kéri fel: 

a)név: HLK Systeme Hungária Kft. 
cím: 8799 Pakod Kossuth Lajos utca 9. 

b)név: Borbély Épületgépészeti és Villamossági Kft. 
cím: 2821 Gyermely, Iskola u. 31. 

               c) név: D+D Épületgépész Mérnökiroda Kft. 
cím: 8000 Székesfehérvár, Szilva utca 54. 

Felelős: polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
3.) A képviselő-testület kijelenti, hogy 

3.1 az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16 kódszámú 
felhívásra benyújtandó támogatási kérelme előkészítéséheztervező vállalkozó, vagy 
vállalkozás  
munkáját veszi igénybe. 
 
3.2 kijelenti, a támogatási kérelme előkészítéséhezkapcsolatos tervezői feladatok ellátására 
ajánlattételre a következő                                                  vállalkozásokat kéri fel: 

a) név: Céh Kft 
cím: 8360 Keszthely, Hanczók utca 16. 

          b) név: Téridő Műhely Kft 
cím: 7700 Mohács, Pécsi út 23.    

c) név: Dombaiterv Bt. 
cím: 7700 Mohács, Felső-Dunasor 8. 

Felelős: polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
   4.) A képviselő-testület kijelenti, hogy 

4.1 az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16 kódszámú 
felhívásra benyújtandó támogatási kérelme előkészítéséheza projekt-előkészítő tevékenység 
ellátása keretében Projekt-terv összeállítására vállalkozás munkáját veszi igénybe. 

 
4.2 kijelenti, a támogatási kérelme előkészítéséhezkapcsolódó Projekt-terv összeállítására 
ajánlattételre a következő vállalkozásokat kéri fel:a)Immobi-Rat Kft. 
cím: 4400 Nyíregyháza, Báthory u. 8. 

Adószám: 14147522-2-15 
Ügyvezető: Katona Attila Miklós 
Telefonszám: +3642/788-897 
E-mail cím: immobirat@immobirat.hu 

b) Autkontroll Könyvszakértő és Tanácsadó Kft. 
cím: 1124 Budapest, Fürj u. 2. 
Adószám: 22721501-2-11 
Ügyvezető: Gömböcz András 
Telefonszám: +3620/9704-937 
E-mail cím: andras.gombocz@autkontroll.hu 

mailto:immobirat@immobirat.hu
mailto:andras.gombocz@autkontroll.hu
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c) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

cím: 5000 Szolnok, Kossuth L. 
Adószám: 20671943-2-16 
Ügyvezető: Karancsi Tamás 
Telefonszám: +3656/788-958 
E-mail cím: karancsi.tamas@jnsztfu.hu 

    Felelős: polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
 
Molnár Balázs polgármester 
A polgármester a testületi ülés végén tájékoztatta a képviselőket, az önkormányzat által benyújtott 
pályázatok eredményéről. Szólt a Mesztegnyő gesztorságával benyújtott kerékpárút pályázat, a 
szociális szolgáltató központ fejlesztését érintő pályázat és a műfüves pálya létesítését célzó pályázat 
sikerességéről. A helyi piac kialakításárairányuló pályázat eredménye rövid időn belül várható, bízik 
benne, hogy az is eredményes lesz.  
Szólt a rendezési terv felülvizsgálata helyzetéről, melyet a Balatoni Törvény napirenden lévő 
módosulása időben elodáz. A rendezési tervvel kapcsolatban addig is van feladata a testületnek, 
hiszen jogszabályi előírás alapján el kell készíttetni a település arculati kézikönyvét, valamint a 
településképről önálló rendeletben kell rendelkezni. A testület június havi ülése elé fogja beterjeszteni 
a település fejlesztési koncepcióját, elkészült az örökségvédelmi hatástanulmány, s a megalapozó 
vizsgálatok is. 
A helyi fejlesztési igényeket kivételes eljárás keretében a testület addig is tudja segíteni, ehhez 
igazolt, pályázat benyújtásáról szóló igazolás szükséges. 
 
 
Miután további napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester a sorosnyilvánosülést bezárta. 
 

 
k.m.f. 

 
 

Molnár Balázs     Nagy Gáborné     
polgármester      jegyző  

mailto:karancsi.tamas@jnsztfu.hu

