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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.szeptember28-án 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 
Fekete Csaba képviselő 
Hosszúné Tóth Rita képviselő 
Nikula András Csaba képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
Nagy Gáborné jegyző 
Szűcs Judit Magdolna óvodavezető 
 
Molnár Balázs polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a testület 
megválasztott hét tagja közül 7 főképviselő jelen van, az ülést megnyitotta. 
Javaslatot tett az ülés napirendjeire, a kiküldött meghívó szerinti napirendeket az 
„Előterjesztés a Kéthely, Hegyalja utcai köztéri játszótérre játszótéri eszköz beszerzéséhez” 
napirenddel kiegészítve. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma:7 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
124/2017.(IX.28.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. szeptember 28-i soros  
nyilvánosülésnapirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
2.) Beszámoló az óvoda munkájáról  
 

      3.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat   
            2018. évi fordulójához történő csatlakozáshoz 

 
4.) Előterjesztés a Kéthelyért Egyesület pénzügyi támogatási kérelmének elbírálásához 
 

5.) Előterjesztés a Kéthely község központ felújítása, Dózsa György utca felújítás,       
Magyari-Balaton utcai járdaépítés műszaki ellenőre kiválasztásához 
 
6.) Előterjesztés a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló    
8/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelet módosításához 
 
   7.) Előterjesztés a Kéthely, Hegyalja utcai köztéri játszótérre játszótéri eszköz  
beszerzéséhez 
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1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Molnár Balázs 
polgármester                                      (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshezhozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma:7 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
125/2017.(IX.28.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, 
változatlan tartalommal elfogad. 
 
   Felelős: Molnár Balázs polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
 
2.) Beszámoló az óvoda munkájáról 
Előadó:Szűcs Judit Magdolna óvodavezető 
                 (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
Hosszúné Tóth Rita képviselő 
Megköszönte az óvodai dolgozókgyermekek érdekében végzett elmúlt évi munkáját. 
Kifejtette, hogy a testület tagjai örömmel vesznek részt az óvoda rendezvényein. 
 
Németh Lajos alpolgármester 
A beszámoló statisztikai adataira kérdezett rá, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek 
számának csökkenésére, valamint a gyógytornát igénybe vevő gyermekek létszámára. 
 
Szűcs Judit Magdolna óvodavezető szóbeli kiegészítése 
Az óvodavezető válaszában előadta, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek számának 
csökkenése elsősorban jogszabályváltozásból adódik, mivel a Gyvt. pontosan meghatározza  
a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapításának eseteit. 
A gyógytestnevelésre szoruló gyermekeket a háziorvos és a védőnő szűri ki (lúdtalp, 
hanyagtartás, asztma, stb.). Marcaliból jár ki a gyógytestnevelő, heti egy alkalommal, 
az ellátás térítésmentes. 
 
Miután az előterjesztésheztovábbi hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma:7 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
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126/2017.(IX.28.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta az óvoda munkájáról szóló beszámolókat,  
melyet az előterjesztésnek megfelelően, változatlan 
tartalommal elfogadott. 
 
 Felelős: Molnár Balázs polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
 
3.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  
2017. évi fordulójához történő csatlakozáshoz 
Előadó: Molnár Balázs 
polgármester                                      (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
127/2017.(IX.28.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához való csatlakozásról  
szóló előterjesztést, mely alapján az alábbi, a jogszabályoknak  
megfelelően kifejezett és visszavonhatatlanul nyilatkozatokat teszi:  
 

1. A Képviselő-testület csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi 
pályázati fordulójához.  

 
2. A képviselő-testület kinyilatkoztatja továbbá, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, 

valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati 
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, 
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott 
támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  

 
3. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat 
és a pályázatokról hozott döntését a www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx 
internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  
 
 

 

http://www.eper.hu/
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4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására 
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás 
feltételeivel. 

 
5. A Képviselő-testület felkéri Molnár Balázs polgármestert, hogy a csatlakozásról,  
valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatban jelezze az  
önkormányzat csatlakozási szándékát az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.  

 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: 2017. október 2. 
 

 
4.) Előterjesztés a Kéthelyért Egyesület pénzügyi támogatási kérelmének elbírálásához 
Előadó: Molnár Balázs 
polgármester (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
128/2017.(IX.28.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
aKéthelyért Egyesület pénzügyi támogatási kérelmét megtárgyalta,  
mely alapján a testület úgy döntött, hogy a szervezet részére 100 e Ft  
pénzügyi támogatást nyújt a községi önkormányzat 2017. évi  
költségvetésének egyéb támogatási kerete terhére, a képviselő-testület  
államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló  
14/2013.(XII.13.) önkormányzati rendeletében foglalt előírásoknak  
megfelelően. 

 
     A képviselő-testület felkéri Molnár Balázs polgármestert, hogy  
döntéséről értesítse a szervezetet. 
 
    Felelős: Molnár Balázs polgármester 
    Határidő: 2017. szeptember 30. 

 
 
5.) Előterjesztés a Kéthely község központ felújítása, Dózsa György utca felújítás,            

Magyari-Balaton utcai járdaépítés műszaki ellenőre kiválasztásához 
Előadó: Molnár Balázs 
polgármester(előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
A műszaki ellenőr a Magyari-Balaton utcai járdaépítés miatt szükséges, mivel ezen 
munkálatok építési engedély kötelesek. A feladatra három árajánlatot kért be, melyek  
közül a legalacsonyabb ajánlatot tevő, a KANIZSABER Kft. ajánlatának elfogadását 
indítványozta a testületnek. 
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Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
129/2017.(IX.28.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta a község központ felújítása, Dózsa György  
utca felújítás, Magyari-Balaton utcai járdaépítési munkát  
felügyelő műszakiellenőr kiválasztásával kapcsolatos  
előterjesztést, mely alapjánaz alábbi döntést hozta: 

 
A képviselő-testület a község központ felújítása, Dózsa György 
utca felújítás, Magyari-Balaton utcai járdaépítés kivitelezés  
műszaki ellenőri feladataival KANIZSABER Építőipari Beruházási és 
       Vállalkozási Kft-t (8800 Nagykanizsa, Ady Endreút50.   
adószám: 10478921-2-20Cgjsz.: 20-09-060399e-mail:kanizsaber@chello.hu 
      bízza meg, bruttó 630.000 Ft díjazás mellett.  

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a műszaki ellenőrzésre 
vonatkozóvállalkozásiszerződés aláírására. 

 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: 2017. október 15. 
 

 
6.) Előterjesztés a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló    

8/2015.(IV.10) önkormányzati rendelet módosításához 
Előadó:Molnár Balázs 
polgármester                       (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
Az idei évben már tárgyalt a testület hulladékgazdálkodással kapcsolatos napirendet. 
A feladatellátás - jogszabályváltozás okán - meg fog változni, az eddigi egyéni cégek helyett, 
2017. október 1. napjától,egy újonnan létrehozott szervezet, a DBR Dél-Balatoni Régió 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Papfődi utca 3.) lesz a közszolgáltató. 
Településünkön ezen „ernyőszervezet” alvállalkozójaként továbbra is a Marcali és Térsége 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. fogja végezni a szolgáltatást, a lakosságot semminemű változás 
nem érinti.A rendelet módosítását ezen szervezeti változás tette szükségessé. 
 
Németh Lajos alpolgármester 
A szervezett hulladékszolgáltatás beindulásakor jelentős államit támogatást kaptak a 
feladatellátást nyújtó, elsősorban külföldi cégek. Ha akkor azt a támogatást a helyi 
önkormányzatok kapták volna meg, most nem lenne szükség további szervezetek 
létrehozására. A jelenlegi feladatellátásra nincs ráhatása az önkormányzatoknak. 
 
 
 
 
 

mailto:kanizsaber@chello.hu
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Fekete Csaba képviselő 
Hozzászólásában ő is kiemelte, hogy a változások a lakosságot nem fogják érinteni, a 
szolgáltatás minőségében sem lesz változtatás. 
Úgy gondolja, hogy a hulladékkezelésnek ez a szegmense, a kihasználtság okán, nem volt 
kielégítő, ezért van szükség a régiós működtetésre, mely egyben költségcsökkentést is 
eredményez. 
 
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester az 
előterjesztés szerinti rendelettervezetet bocsátotta szavazásra. 
 
A rendelethozatalnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
16/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló 8/2015.(IV.10.)  
önkormányzati rendelet módosításáramegalkotta a 16/2017.(IX.29.) 
önkormányzatirendeletet, atervezetnek megfelelően, változatlan  
tartalommal. 
     (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
 
7.) Előterjesztés a Kéthely, Hegyalja utcai köztéri játszótérre játszótéri eszköz   

beszerzéséhez 
Előadó: Molnár Balázs 
polgármester(előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
A Kéthely, Hegyalja utcai köztéri játszótéren az évek alatt elkorhadt a fa kismozdony elem, 
annak pótlása szükséges; javítása szakértői vélemény alapján nem gazdaságos. 
Három árajánlatot kért be, melyek közül a Robinia Group Kft. Kajászó cég által gyártott, 
akácfából készült mozdony,két vagonnal eszköz megvásárlását javasolja, bruttó 285.750 Ft 
vételáron, a községi önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
Az eszköz magas bekerülési költségét az is indokolja, hogy annak jogszabály által előírt 
minőségi követelményeknek kell megfelelni, tanúsítvánnyal kell rendelkeznie, a felhasználás 
célját tekintve. 
 
Fekete Csaba képviselő 
Támogatja az eszközök beszerzését, az érintett korosztály részéről igény van rá.  
Egyetért, hogy a minőségében legmasszívabb eszköz kerüljön megvásárlásra. 
 
Németh Lajos alpolgármester 
Szintén támogatja a beszerzést; felhívja az eszköz helyszínre történő megfelelő telepítésére  
a figyelmet. 

 
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
130/2017.(IX.28.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
 Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
egyetért a fa mozdony, két vagonnal játszótéri eszköz beszerzésével, 
a községi önkormányzat2017. évi költségvetésének általános tartalék  
kerete terhére, az árajánlat szerinti műszaki tartalommal, bruttó  
285.750 Ft vételáron. 
 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eszköz 
megvásárlására. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

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

k.m.f. 
 
 

Molnár Balázs       Nagy Gáborné           
polgármester       jegyző  


