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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.október26-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 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
Nagy Gáborné jegyző 
Dr. Wórum Marianna fogszakorvos 
 
Molnár Balázs polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a testület 
megválasztott hét tagja közül hat főképviselő jelen van, az ülést megnyitotta. 
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy Nikula András Csaba képviselő, Dr. Gonda  
Péter háziorvos és Árvainé Horváth Marianna védőnő a testület nyilvános üléséről való 
távolmaradását előzetesen bejelentette. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma:6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta: 
 
131/2017.(X.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. október 26-i soros  
nyilvánosülésnapirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő- 
testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott 
döntésekről 

 
2.) Egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatók beszámoltatása tevékenységükről       
 
3.) Előterjesztés a VODAFONE Magyarország Zrt-vel kötött bérleti szerződés 

módosításához 
 
4.) Előterjesztés a 2018/2019-as tanév iskolai körzethatáraira, kötelező felvételt biztosító 

általános iskolára vonatkozó javaslattételről  
 

5.) Előterjesztés a közoktatási középtávú fejlesztési terv véleményezéséhez 
 
6.) Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati  

rendelet megalkotásához 
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7.) Előterjesztés az egyes helyi jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 
4/2000. (III.30.) számú önkormányzati rendelet módosításához 

 
8.) Előterjesztés a helyi adókról szóló 22/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 

módosításához  
 

9.) Előterjesztés a Kéthely község főépítészi feladatok ellátására megbízás adásához 
 
 

1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-  
testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott  
döntésekről 
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:6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
132/2017.(X.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
valamint a képviselő- testület által a polgármesterre átruházott  
hatáskörben a polgármester által hozott döntésekrőlszóló 
tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, 
változatlantartalommal elfogad. 
 
   Felelős: Molnár Balázs polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
2.) Egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatók beszámoltatásatevékenységükről       
Előadó:Dr. Wórum Marianna fogszakorvos 
 
                 (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
Dr. Wórum Marianna fogszakorvos 
Szólt a fogorvosi szolgálat létszámhelyzetéről, tevékenységi mutatóiról, külön kiemelve a 
szolgálat helyettesítésének aggasztó voltát, valamint ismertette – a finanszírozás változása 
érdekében –végrehajtott munkalassító demonstrációban való részvételét a szolgálatnak, 
hozzáfűzve, hogy a munkalassítás során is igyekeztek a betegeket maximálisan ellátni. 
 
Molnár Balázs polgármester 
Javasolja a szolgálatnak, hogy a szabadságuk tervezett időpontját a község honlapján  
tegyék közzé. 
A védőnői szolgálatot érintve felvetette a gyermekek körében terjedő fejtetvesség 
megszűntetésének szükségességét, kiemelve ebben a szülői felelősségvállalás 
elsődlegességét. 
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A háziorvosi szolgálat munkájával kapcsolatban lakossági jelzésről nem tud.  
Bízik benne, hogy az elektronikus egészségügyi térrendszerhez való csatlakozás 
zökkenőmentes lesz. 
 
Németh Lajos alpolgármester 
Egyetért a munkalassító demonstrációban való részvétellel; ismerve a fogászatok havi 
finanszírozási mértékét, az valóban nagyon alacsony. Szintén aggasztónak ítéli e területen  
az orvoshiányt, bízik benne, hogy az év végéig születnek kormányzati intézkedések. 
Úgy gondolja, hogy a községben a fogorvosi ellátás területén a lakosság szakmailag magas 
színvonalú ellátásban részesül. Megköszönte a szolgálat munkáját, a beszámoló változatlan 
tartalommal való elfogadását indítványozta. 
 
Bódis Józsefné képviselő 
A szociális bizottság az intézményben lévő gyermekek fejtetvességének kezeléséhez 
megvásárolta a szükséges szert, melyet a védőnő és az óvoda dolgozói – dokumentált  
szülői beleegyezést mellett – alkalmazni fognak. Az érintett gyerekek csak háziorvosi 
igazolással mehetnek újra az intézményekbe. Ezt a megoldást kellene a somogyszentpáli 
gyermekek esetében is alkalmazni. 
 
Fekete Csaba képviselő 
Az életben minden változik, ez a párhuzam figyelhető meg a szolgálatok tevékenységében 
is (elektronikus egészségügyi térrendszer bevezetése). Megköszönte a szolgálatok munkáját. 
 
Miután az előterjesztésheztovábbi hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma:6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
133/2017.(X.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

megtárgyalta az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatók  
beszámolóit tevékenységükről,melyet az előterjesztésnek  
megfelelően, változatlantartalommal elfogadott. 

 
 Felelős: Molnár Balázs polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
3.) Előterjesztés a VODAFONE Magyarország Zrt-vel kötött bérleti szerződés  
módosításához 
Előadó: Molnár Balázs 
polgármester                                      (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Németh Lajos alpolgármester 
Egyetért az előterjesztésben szereplő javaslattal. Az elmúlt időszakban megváltoztak a piaci 
viszonyok; vagy elfogadja a testület a szolgáltató módosítási ajánlatát, vagy elveszíti a bérleti 
díjat. 
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Fekete Csaba képviselő 
Szintén támogatja az előterjesztésben szereplő javaslatot, reméli, hogy a többi szolgáltató nem 
követi e példát. 
 
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: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
134/2017.(X.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
 Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta a VODAFONE Magyarország Zrt-vel 
fennálló bérleti szerződés módosításáról szóló előterjesztést,  
mely alapján úgy döntött, a Zrt-vel a bérleti szerződés módosítását  
az előterjesztésben szereplő feltételek mellett jóváhagyja, tudomásul  
veszi, hogy 2018. január 1. napjától a Zrt. által fizetendő éves bérleti  
díj 690.000 Ft+ÁFA-ra csökken. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Molnár Balázs polgármestert, hogy  
bérleti szerződés módosítására fenti tartalmú nyilatkozatot tegyen, valamint  
a bérleti szerződés 2. számú módosítását az önkormányzat képviseletében aláírja. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4.) Előterjesztés a 2018/2019-as tanév iskolai körzethatáraira, kötelező felvételt  
biztosító általános iskolára vonatkozó javaslattételről  
Előadó: Molnár Balázs 
polgármester(előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Németh Lajos alpolgármester 
Formalitásnak tartja a döntést, hiszen a szülőknek szabad iskolaválasztási joga van. 
 
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: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
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135/2017.(X.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a 2018/2019-as tanévre vonatkozó iskolai felvételi körzethatárokkal  
kapcsolatban az alábbi javaslatot teszi: 
 
Kéthely község tanulói esetében a kötelező felvételt biztosító  
iskolának Kéthely község általános iskoláját javasolja kijelölni. 
 
A kéthelyi általános iskola beiskolázási körzete a következő  
2018/2019. tanévben változatlan maradjon, az intézmény  
beiskolázási körzetébe Somogyszentpál tartozzon bele.  
 
Kéthely községben a jegyzői nyilvántartásában szereplő, a 
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel  
rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó  
gyermekek létszáma 12 fő. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: 2017. október 31. 

 

 
5.) Előterjesztés a közoktatási középtávú fejlesztési terv véleményezéséhez 
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: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
136/2017.(X.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a Siófoki Tankerületi Központ 2017-2022. évekre szóló  
fejlesztési tervénekvéleményezésérőlszóló előterjesztést  
megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
 
Felelős: Molnár polgármester 
Határidő: azonnal 
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6.) Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati  
rendelet megalkotásához 
Előadó:Molnár Balázs 
polgármester                       (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
A rendelet megalkotása szükséges a központi támogatás célirányos felhasználása érdekében. 
A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályai az elmúlt évekhez képest kicsit módosultak, 
gondol itt a jövedelemhatárok némi növelésére. Sajnos az országban tűzifahiány van; 
e támogatás keretében lehet, hogy csak január hónapban sikerül a tűzifát beszerezni. Ezért 
fokozottan szükség lesz az öngondoskodásra. Az önkormányzat a pályázat keretin kívül 
önerőből is próbál a rászorultaknak tűzifajuttatással segíteni. 
 
Fekete Csaba képviselő 
Szintén hangsúlyozta az öngondoskodást; az önkormányzat nem fog tudni minden igényt 
kielégíteni. 
 
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester, az 
előterjesztés szerinti rendeletet-tervezetet bocsátotta szavazásra. 
 
A rendeletalkotásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
17/2017.(X.27.) önkormányzati rendelet: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta aszociális célú tűzifajuttatás helyi szabályairól  
szóló előterjesztést, melynek elfogadására megalkotta a 
 17/2017.(X.27.) önkormányzatirendeletet, a tervezetnek  
megfelelően, változatlan tartalommal. 
   (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
 
7.) Előterjesztés az egyes helyi jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról  
szóló 4/2000. (III.30.) számú önkormányzati rendelet módosításához 
Előadó: Molnár Balázs 
polgármester(előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester, az előterjesztés 
szerinti rendeletet-tervezetet bocsátotta szavazásra. 
 
A rendeletalkotásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
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18/2017.(X.27.) önkormányzati rendelet: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
az egyes helyi jelentőségű építészeti értékek védetté 
nyilvánításárólszóló 4/2000.(III.30.) önkormányzati  
rendeletmódosításáramegalkotta a 18/2017.(X.27.) 
önkormányzatirendeletet, atervezetnek megfelelően,  
változatlan tartalommal. 
     (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
 
8.) Előterjesztés a helyi adókról szóló 22/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet  
módosításához 
Előadó: Molnár Balázs 
polgármester(előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
A tűzoltók megbecsülését ezen eszközzel is javasolja kifejezni. Éves szinten mintegy 40-50 e 
Ft építményadó kiesést fog jelenteni e mentesség bevezetése. 
 
Fekete Csaba képviselő 
Egyetért a tervezettel, támogatja annak változatlan tartalommal való elfogadását, hiszen az 
érintettek a közösségért végeznek munkát. 
 
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester, az 
előterjesztés szerinti rendeletet-tervezetet bocsátotta szavazásra. 
 
A rendeletalkotásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
19/2017.(X.27.) önkormányzati rendelet: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a helyi adókról 22/2014.(XI.28.) önkormányzati  
rendeletmódosításáramegalkotta a 19/2017.(X.27.) 
önkormányzatirendeletet, atervezetnek megfelelően,  
változatlan tartalommal. 
     (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
 
9.) Előterjesztés a Kéthely község főépítészi feladatok ellátására megbízás adásához 
Előadó: Molnár Balázs 
polgármester(előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
Főépítész foglalkoztatása jogszabályi kötelezettség. Megyei szinten körvonalazódik annak 
lehetősége, hogy az önkormányzati társulásban részt vevő önkormányzatok közösen 
foglalkoztassanak főépítészt az eddigi feladatellátás mellett. Két főépítész alkalmazására azért 
van szükség, mert a HÉSZ-szel kapcsolatos főépítészi feladatokat Horváth Gábor - érintettsége 
okán - nem láthatja el, viszont a TAK-vel kapcsolatban igen és eddig is aktívan részt is vett 
annak kidolgozásban.  
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A TAK-kal kapcsolatos megbízási díj forrását az e célra kapott központi forrás biztosítani 
fogja, míg a HÉSZ-szel kapcsolatos kiadásokat az önkormányzatnak önerőből kell vállalnia, 
mivel az adósságrendezési pályázat keretében csak a kidolgozás költsége fog beleférni. Ugyan 
a megbízás határozatlan időre szólna, de mivel a pályázat befejezési határideje 2018. december 
31-ig kötelezi önkormányzatunkat a rendezési terv elkészítésére, s ezáltal a főépítész 
megbízása is várhatóan ezen időtartamig fog tartani. 
 
Fekete Csaba képviselő 
Sajnálatát fejezte ki, hogy e tárgyban tartott lakossági fórumokon a lakosság részéről kevesen 
jelentek meg, annak ellenére, hogy e dokumentumokban megfogalmazott szabályok jelentősen 
érinteni fogják a település jövőjét, a tervezett fejlesztések megjelenéséi formáját. 
 
Németh Lajos alpolgármester 
Az előterjesztés határozatlan időre való megbízásról szól, reméli, hogy közös megegyezéssel 
módosítható/megszüntethető lesz a szerződés, ha már okafogyottá válik. 
 
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: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
137/2017.(X.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta a települési főépítészi munkakör ellátásával  
kapcsolatoselőterjesztést, mely alapján az alábbi döntéseket hozta: 

 
1.) A képviselő-testület Kéthely Helyi Építési Szabályzata módosításával kapcsolatos 

főépítészi feladatok ellátásával 2017. október 27. napjától Tóth László Ugod, Kossuth 
L. u. 45.szám alatti lakost, 64500034-1-9 (kisadózó, ÁFA mentes), e‐mail: 
teglastudio@t-online.hu, bízza meg, határozatlan időre, havi 60 e Ft díjazás mellett. 

 
2.) A képviselő-testület Kéthely község településarculati kézikönyvéhez kapcsolódó 

főépítészi feladatok ellátásával Horváth Gáboregyéni vállalkozót 8700 Marcali, Szílvás 
u. 2. szám alatti lakost, e-mail: arthitectbau@arthitectbau.hu,Tel.: +36-70/385-0196 
bízza meg, 2017. október 27-i hatállyal, határozatlan időre,  150 e Ft+ÁFA díjazás 
mellett. 

 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Kéthely Község Önkormányzatának polgármesterét 

a települési főépítészi feladatokra a megbízási szerződések megkötésére.  
 

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  


