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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.június 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 
Hosszúné Tóth Rita képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
 
Nagy Gáborné jegyző  
Beck Péter rendőrőrnagy  
Bognár Bálint KMB-s rendőr 
 
Molnár Balázspolgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a testület 
megválasztott hét tagja közül négy főképviselő jelen van. Tájékoztatta a képviselő-testületet,  
hogyBódis Józsefné, Fekete Csaba és Nikula András Csaba képviselőka testület soros 
nyilvánosüléséről való távolmaradásukat előzetesen bejelentették. 
Javaslatot tett az ülés napirendjére,a kiküldött meghívó szerinti napirendeket, az „Előterjesztés  
a CSP-CSMP-17 Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása  
pályázathoz együttműködési megállapodás megkötésére a Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthonával” 
napirenddel kiegészítve. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4fő. 
 
A képviselő-testületegyhangúlag,4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
74/2017.(VI.15.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testületea 2017. június15-i soros 
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
 

2.) Beszámoló Kéthely község közbiztonságának helyzetéről 
 

3.) Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások tevékenységéről 
 

4.) Előterjesztés az Állami Számvevőszék által lefolytatott az „Önkormányzatok belső  
kontrollrendszere - az Önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és      
működtetésének ellenőrzése - Kéthely„ szóló vizsgálati jelentés megtárgyalásához 
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5.) Előterjesztés a Somogy megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásához 
 

6.) Előterjesztés a TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése         
című pályázat projekt előkészítői, tervezői, valamint energetikai szakértői feladatok     
ellátását végző vállalkozás kiválasztásához 
 

7.) Előterjesztés a CSP-CSMP-17 Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének 
támogatása pályázathoz együttműködési megállapodás megkötésére a Kéthelyi Értelmi 
Fogyatékosok Otthonával 

 
 
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: 4fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül   
meghozta az alábbi határozatát: 
 
75/2017.(VI.15.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
szóló tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,  
változatlan tartalommal elfogadott. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
2.) Beszámoló Kéthely község közbiztonságának helyzetéről 
Előadó:Beck Péter  
rendőrőrnagy    (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 
Beck Péter rendőrőrnagy szóbeli kiegészítése 
Szóbeli kiegészítésében külön is kiemelte a vagyonelleni bűncselekmények alakulását a községben. 
Elmondta, hogy felderítő tevékenységük részben volt eredményes, ugyanakkor a vélt elkövetők 
településről történő kizárását követően, a további bűncselekmények is megszűntek. 
A közbiztonságot értékelve elmondta, hogy annak helyzete a tavalyi évhez képest nem romlott, 
mindössze 10 %-os az emelkedés mértéke. A jövőben is fokozott rendőri jelenlétre fognak törekedni. 
Nagyon jó a helyi mezei őrszolgálattal és polgárőr egyesülettel a kapcsolatuk, rendszeresek a közös 
járőrözések, melyet a jövőben is szeretnének folytatni. Szólt a VÉDA rendszer működéséről, illetve 
annak technikai továbbfejlesztéséről, mely a közeljövőben lehetővé fogja tenni, hogy egy 
okosalkalmazás segítségével már távolról is érzékelhessék a szabálysértőket. Végezetül megköszönte  
azönkormányzat és a polgárőrség munkájukhoz nyújtott segítségét.  
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Németh Lajos alpolgármester 
Átnézve az utóbbi évek statisztikáit, valóban jelentős javulásról lehet beszélni a község közbiztonságát 
tekintve. Ebben egyrészt közrejátszott, hogy stabillá vált a rendőrség személyi állománya, másrészt 
valóban segítséget jelent a polgárőrség léte, de talán pozitív változás tapasztalható a lakosság 
szemléletében is; jobban vigyáznak értékeikre. Az önkormányzati rendezvények biztosításában is  
előrelépés történt. Végezetül megköszönte a kmb-s rendőrök munkáját. 
 
Molnár Balázs polgármester 
A Marcali Rendőrkapitányság vezetőjével rendszeres a kapcsolata, mely alkalmakkor kölcsönösen  
ki tudják cserélni tapasztalataikat. A rendőrséggel való együttműködésről csak pozitívumokat tud 
mondani, mely a lakosság véleményével is egyezik. Szólt a kamerarendszer kiépítését célzó pályázati  
lehetőségről, mely még mindig nem került közzétételre. 
 
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozattervezetet bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta  
az alábbi határozatát: 
 
76/2017.(VI.15.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a Kéthely község közbiztonságának helyzetéről szóló 
beszámolót megtárgyalta és azt jóváhagyólag elfogadta. 
 
   Felelős: Molnár Balázs polgármester 
   Határidő: azonnal 

 
3.) Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások tevékenységéről      
Előadó: Molnár Balázs 
polgármester                                      (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozattervezetet bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma:4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta az 
alábbi határozatát: 
 
77/2017.(VI.15.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
      Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta az önkormányzat részvételével működő társulások 
tevékenységéről szóló beszámolót, melyet az előterjesztésnek  
megfelelően, változatlan tartalommal elfogadott. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
 Határidő: azonnal 
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4.) Előterjesztés az Állami Számvevőszék által lefolytatott az „Önkormányzatok belső  
kontrollrendszere - az Önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és      
működtetésének ellenőrzése - Kéthely„ szóló vizsgálati jelentés megtárgyalásához. 
Előadó: Molnár Balázs 
polgármester                                      (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
Az Állami Számvevőszék munkatársai 2016. év végén végeztek több napos vizsgálatot 
önkormányzatunknál, 2011-2015. időszakot érintve. A vizsgálat megállapításaittartalmazó jelentés nem 
tárt fel olyan problémát, amit nem lehetne javítani, vagy komolyabb személyi felelősségrevonást tenne 
indokolttá. Az ellenőrzés során feltárt hiányosság nagy része már az ellenőrzést követően 
pótlásra/kijavításra kerültek, illetve az ügymenet ennek megfelelően  
folytatódik. Azokat a hibákat, melyek pl. korabeli aláírások hiánya miatt tártak fel, már nem  
lehet orvosolni.Összességében a vizsgálatot pozitívnak értékeli, mely a napi munkavégzésre 
segítőhatással volt. 
 
Németh Lajos alpolgármester 
Emlékezete szerint ebben a témában ilyen mélységű vizsgálat az önkormányzatnál még 
nem volt.A témaválasztás sem véletlen, a legtöbb önkormányzatnál a belső kontrollrendszer 
működtetésében van hiányosság, mely okozta a 2000-es években egyes önkormányzatok  
eladósodását (részvényvásárlás, kötvénykibocsátás stb.). A vizsgálatot nagyon alaposnak értékeli,  
mely főleg formai hibákra mutatott rá (szabályzatok), illetve a szabad pénzeszközök felhasználása 
eljárásrendjének hibáira. Az ÁSZ megállapításai okolásul szolgálhatnak.Az ellenőrzés olyan 
megállapítást nem tárt fel, amelyből az önkormányzatnak kára származott volna. Javasolja az 
intézkedési terv változatlan tartalommal való elfogadását. 
 
Az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozattervezetet bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül   
meghozta az alábbi határozatát: 
 
78/2017.(VI.15.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
az Állami Számvevőszék által 2011-2015.évekre Kéthely  
     Község Önkormányzata vonatkozásában végzett az ” Önkormányzatok 
belső kontrollrendszere – az Önkormányzatok belső kontrollrendszere 
kialakításának és működtetésének ellenőrzése”című vizsgálati jelentésben 
foglaltakat megvizsgálta, annak tartalmát tudomásul vette. 
 
A Képviselő-testület a számvevői jelentésre készített, a határozat mellékletét 
képezőintézkedésitervet jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert az  
intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történőmegküldésére,  
illetve az Intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtására.  
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
                  Nagy Gáborné jegyző 
Határidő: 2017. június 19. 
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5.) Előterjesztés a Somogy megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásához 
Előadó: Molnár Balázs 

polgármester                               (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti határozat- 
tervezetet bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
 
79/2017.(VI.15.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta a Somogy megyei Kormányhivatal Kéthely  
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(V.23.)  
önkormányzati rendeletére tett törvényességi felhívását, mellyel  
a képviselő-testület egyetért, a törvényességi felhívásban foglaltak  
megfelelően megalkotta 10/2017.(VI.16.) önkormányzati rendeletét.  
 
A testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Somogy megyei  
Kormányhivatalt tájékoztassa.  
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester  
Határidő: azonnal  
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés 
szerinti rendelettervezetet bocsátotta szavazásra apolgármester. 
 
A rendeletalkotásnál jelen lévő képviselők száma:4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül   
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
 
10/2017.(VI.16.) önkormányzati rendelet: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyaltaa hivatali helyiségen kívüli és a hivatali  
munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése  
engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás  
ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint  
az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről 
szóló elterjesztést,melynek elfogadására megalkotta a 
      10/2017.(VI.16.) önkormányzati rendeletet, a tervezetnek  
megfelelően, változatlan tartalommal.                                                                     
(Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
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6.) Előterjesztés a TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című                
pályázat projekt előkészítői, tervezői, valamint energetikai szakértői feladatok ellátását 
végzővállalkozás kiválasztásához 

Előadó: Molnár Balázs 
polgármester                (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
A testület a pályázat benyújtásáról, az egyes részfeladatok ellátására meghívandó vállalkozások 
megjelölésével, elmúlt ülésén döntött. A döntésnek megfelelően felkértük a vállalkozásokat, a 
beérkezett árajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik. Ezen feladatok elvégzéséért fizetendő  
díj a pályázat keretében elszámolható lesz. 
 
Németh Lajos alpolgármester 
Nagyon örül e pályázati lehetőségnek, hiszen ha eredményes lesz, valamennyi önkormányzati  
épületa mai kor követelményeinek megfelelő hőszigeteléssel, fűtési rendszerrel lesz ellátva. 
Ezek a pályázatok a jövőnek szólnak, hiszen megvalósulásuk esetén jelentős költségmegtakarítás  
érhető el.  
 
Az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozattervezetet bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül   
meghozta az alábbi határozatát: 
 
80/2017.(VI.15.) 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-testület kijelenti, hogy az „Önkormányzati épületek  
energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívásra  
benyújtandó támogatási kérelme előkészítéséheza projekt-előkészítő  
tevékenység ellátása keretében projekt-terv összeállítása feladat eljárást  

lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg: 
 

        Az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese:Immobi-Rat Kft. 
 cím: 4400 Nyíregyháza, Báthory u. 8. 

Adószám: 14147522-2-15 
Ügyvezető: Katona Attila Miklós 
Telefonszám: +36/42/788-897 
E-mail cím: immobirat@immobirat.hu 
nettó 1.700.000-Ft ajánlati árral. 
 

 
 
 
 
 

mailto:immobirat@immobirat.hu
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2. A Képviselő-Testület kijelenti, hogy az „Önkormányzati épületek  
energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívásra 
benyújtandó támogatási kérelme előkészítéséheza projekt-előkészítő 
tevékenység ellátása keretében energetikai szakértői feladatok ellátása  

eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg: 
 

Az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese: HLK System Kft  
cím: 8799 Pakod Kossuth Lajos utca 9. 

Adószám: 13671666-2-20 
         Ügyvezető: Zámbor István 
Telefonszám: +3620/4416-220 
E-mail cím: zamboristvan@hlk.hu 
nettó550.000-Ft ajánlati árral. 
 
 

3. A Képviselő-Testület kijelenti, hogy az „Önkormányzati épületek  
energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívásra  
benyújtandó támogatási kérelme előkészítéséheza projekt-előkészítő 
tevékenység ellátása keretében a tervezési feladatok ellátása eljárást lezáró  

döntését az alábbiak szerint hozza meg: 
 

Az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese: CÉH Kft  
cím: 8360 Keszthely, Hanczók utca 16. 

Adószám: 10684360-2-20 
         Ügyvezető: Kruppa Nándor 
Telefonszám: 83/312-962 
E-mail cím:kurka@gmail.com 
nettó6.000.000-Ft ajánlati árral. 
 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések aláírására 

 
Felelős: polgármester 
határidő: azonnal 
 

 
7.) Előterjesztés a CSP-CSMP-17 Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének  
támogatása pályázathoz együttműködési megállapodás megkötésére a Kéthelyi Értelmi  
Fogyatékosok Otthonával 

Előadó: Molnár Balázs 
polgármester                (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
Támogatja az együttműködést az intézménnyel a pályázat keretében, hiszen más területeken 
ismeg van a kapcsolat, gondol itt a nyári táborok közös szervezésére. 
 
Az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti határozat-       
tervezetet bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
 
 

mailto:zamboristvan@hlk.hu
mailto:kurka@gmail.com
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A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül   
meghozta az alábbi határozatát: 
 
81/2017.(VI.15.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
     Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
az előterjesztést megtárgyalta, a Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok 
     Otthonával kötendő együttműködési megállapodást jóváhagyja,  
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
      Felelős: Molnár Balázs polgármester 
      Határidő: azonnal 
 
 
Miután további napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester a sorosnyilvánosülést bezárta. 
 

 
k.m.f. 

 
 
 

Molnár Balázs     Nagy Gáborné     
polgármester      jegyző  


