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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.augusztus 16-án 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 Balázspolgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a testület 
megválasztotthét tagja közül öt főképviselő jelen van. Tájékoztatta a képviselő-testületet,  
hogyBódis Józsefnéképviselő a testület rendkívüli nyilvános üléséről való távolmaradását 
előzetesen bejelentette.Javaslatot tett a napirendekre, a kiküldött meghívó szerinti napirendeket, 
az előterjesztés a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, a „Településképet meghatározó épületek külső 
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozás, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” 
című pályázat keretében benyújtott támogatás visszamondásához, napirenddel kiegészítve. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5fő. 
 
A képviselő-testületegyhangúlag,5igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
102/2017.(VIII.16.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testületea 2017. augusztus16-i rendkívüli 
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1.) Előterjesztés az Állami Számvevőszék által lefolytatott az „Önkormányzatok belső  
kontrollrendszere - az Önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és      
működtetésének ellenőrzése - Kéthely„ szóló vizsgálati jelentéshez kapcsolódó   
intézkedési terv elfogadásához. 
 

2.) Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő  
támogatás igényléséhez 
 
3.) Előterjesztés a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, a „Településképet meghatározó épületek külső 

rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozás, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” 
című pályázat keretében benyújtott támogatás visszamondásához 
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1.) Előterjesztés az Állami Számvevőszék által lefolytatott az „Önkormányzatok belső  
kontrollrendszere - az Önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és      
működtetésének ellenőrzése - Kéthely„ szóló vizsgálati jelentéshez kapcsolódó   
intézkedési terv elfogadásához 
Előadó: Molnár Balázs 
polgármester                                      (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
Az ÁSZ a részükre megküldött intézkedési terv kiegészítését kérte, mely az előterjesztés melléklete 
szerint el is készült.Az ÁSZ vizsgálata által feltárt hiányosságok megszűntetésére 
folyamatosan teszünk intézkedéseket, azonban azokat az intézkedési tervben is szerepeltetni kell. 
 
Németh Lajos alpolgármester 
Úgy ítéli meg, hogy az ÁSZ által kért kiegészítések technikai jellegűek, olyan intézkedést nem  
tartalmaz, mely a tartalmi munkát érintené, ugyanakkor jogszabályi előírás. 
 
Fekete Csaba képviselő 
Az ÁSZ vizsgálata alapos volt, minden részletre kiterjedő, de azért is van ez a szervezet, hogy  
minden hiányosságra felhívja a figyelmet. 
 
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés  
szerinti határozattervezetet bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma:5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül   
meghozta az alábbi határozatát: 
 
103/2017.(VIII.l6.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a számvevői jelentésre készített, alábbi tartalmú intézkedési 
tervet jóváhagyja és felhatalmazza a jegyzőt az intézkedési terv  
Állami Számvevőszék részére történőmegküldésére, illetve az  
Intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtására.  
 
Felelős: Nagy Gáborné jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
2.) Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő  

támogatás igényléséhez 
Előadó: Molnár Balázs 
polgármester                               (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Németh Lajos alpolgármester 
Véleménye szerint fel kellene hívni az érdekeltek figyelmét, hogy a téli tüzelőjük megoldását ne  
e pályázat keretében elnyert támogatásból várják kizárólag; hangsúlyozza az öngondoskodás  
fontosságát. 
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Fekete Csaba képviselő 
Véleménye szerint is évek ótaprobléma a szociális tűzifajuttatás, ezért javasolja, hogy önerőből  
is vásároljon tűzifát e célra a testület. 
 
Az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti  
határozattervezetet bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
Bartis László képviselő a testület rendkívüli nyilvános ülésére 16,25 órakor megérkezett. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
104/2017.(VIII.16.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
pályázatot nyújt be 210 m3 szociális célú kemény tűzifa  
vásárlásáhozkapcsolódó kiegészítő támogatásra. 
 
     A Képviselő-testület a vásárláshoz szükséges 266.700 Ft  
önrésztvállalja. 
 
A Képviselő-testület a szociális tűzifában részesülőktől  
ellenszolgáltatástnem kér. 
 
     Felelős: Molnár Balázs polgármester 
     Határidő: 2017. augusztus 25.  
 
 
3.) Előterjesztés a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, a „Településképet meghatározó  
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozás, fejlesztése,  
energetikai korszerűsítése”című pályázat keretében benyújtott támogatás  
visszamondásához 
Előadó: Molnár Balázs 
polgármester                               (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
A képviselő-testület 47/2016.(IV.19.) számú határozatával döntött tárgyi pályázat benyújtásáról 
(közös hivatal energetikai fejlesztése).A pályázat benyújtásra és elbírálásra került.  
A pályázat eredményes lett.2017. július 13-i keltezéssel megérkezett a támogatói okirat,  
melyben a testület által előzetesen vállalt önerő lényegesen magasabb lett, mivel a pályázat  
értékelése során kevesebb pontszámotkapott a pályázat, mint vártuk.  
A támogatói okirat szerint 16.759.707 Ft önerőt kellene biztosítania a megvalósításhoz 
testületünknek, mely a teljes projekt költségének 35,5%-a.  
Úgy ítéli meg, hogy ezen összeg nagyon magas, különösen annak ismeretében, hogy  
fenti pályázati célra új pályázati lehetőség nyílt meg, melyhez önerőt sem kell biztosítani. 
Ezen új pályázat keretében valósulna meg az általános iskola, a közös hivatal, a sportöltöző és 
tűzoltószertár épületének teljes körű energetikai korszerűsítése. 
Ezért indítványozza, hogy a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázat keretében elnyert támogatástól  
atestület álljon el. 
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Fekete Csaba képviselő 
Egyetért a polgármester indítványával. Megítélése szerint is a kért 35,5 % önerő nagyon magas,  
új pályázati lehetőség hiányában is el kellett volna gondolkodnia a testületnek a megvalósításon. 
 
Németh Lajos alpolgármester 
Szintén egyetért az indítvánnyal; megítélése szerint is kedvezőbb az önkormányzat számára, ha az 
elnyert támogatást visszamondja, s az új pályázati lehetőség keretében valósítja meg az eltervezett 
fejlesztést. 
 
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 egyhangúlag, 6igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
105/2017.(VIII.16.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta a „Településképet meghatározó épületek külső     
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozás, fejlesztése, 
energetikai korszerűsítése”című pályázat keretében benyújtott  
támogatás visszamondásáról szóló előterjesztést, mely alapján 
a képviselő-testület az alábbi döntést hozta: 
 
     A képviselő-testület úgy határoz, hogy a VP-6-7.4.1.1-16 azonosító  
számú„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,  
többfunkciós közösségi tér létrehozás, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” 
című pályázat kapcsán elnyert 30.429.899 Ft összegű támogatásról lemond.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza Molnár Balázs polgármestert a támogatás 
lemondása okán a Támogatási Szerződéstől való elálláshoz szükséges  
adminisztratív feladatok ellátásával. 
 
Felelős:Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Miután további napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester a rendkívülinyilvános 
ülést bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

Molnár Balázs     Nagy Gáborné     
polgármester      jegyző  


