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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.december 19-én a 
Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó helyiségében tartott rendkívüli nyilvános 
üléséről. 
 
Jelen vannak: 
Molnár Balázs polgármester 
Németh Lajos alpolgármester 
Bódis Józsefné képviselő 
Fekete Csaba képviselő 
Hosszúné Tóth Rita képviselő 
Nikula András Csaba képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
Nagy Gáborné jegyző 
 
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 testület tagjait, hogy Bartis László Imre képviselő a testület rendkívüli nyilvános 
üléséről való távolmaradását előzetesen bejelentette. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma:6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta: 
 
165/2017.(XII.19.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. december19-i rendkívüli 
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1.) Előterjesztés a közbeszerzési bírálóbizottság tagjainak megválasztásához 
 

 2.) Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 „A foglalkoztatás és az életminőség  
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások  
fejlesztésével” kapcsolatban közbeszerzési dokumentáció elfogadásához és a 
közbeszerzési eljárásra meghívandó vállalkozók kiválasztásához 2. 

 
3.) Előterjesztés a TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 „A szociális alapszolgáltatások  
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” kapcsolatban közbeszerzési dokumentáció  
elfogadásához és a közbeszerzési eljárásra meghívandó vállalkozók kiválasztásához 2. 
 

4.) Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló  
     3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításához 
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1.) Előterjesztés a közbeszerzési bírálóbizottság tagjainak megválasztásához 
Előadó: Molnár Balázs 
polgármester 
 
Molnár Balázs polgármester 
A közbeszerzési bíráló bizottság tagjainak Tavaszi István építészmérnököt, Nagy Gáborné 
jegyzőt, Babos Mónikát pénzügyi vezetőt, Fata István műszaki ügyintézőt és Dr. Mrovcza 
Péter közbeszerzési szaktanácsadót javasolja. 
Javasolja továbbá, hogy a bíráló bizottság ülésezésének idejére szünet elrendelésére kerüljön 
sor.  
 
Molnár Balázs polgármester a bíráló bizottság ülésezése idejére szünetet rendelt el, 12 óra 35 
perckor. 
 
A bíráló bizottság ülését követően a képviselő-testület ülése 13 óra 05 perckor folytatódott. 
 
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: 
 
166/2017.(XII.19.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
az előterjesztést megtárgyalta, mely alapján a közbeszerzési 
bíráló bizottság tagjainak az alábbi személyeket választotta meg: 

- Tavaszi István építészmérnök 
- Nagy Gáborné jegyző 
- Babos Mónikát pénzügyi vezető 
- Fata István műszaki ügyintéző 
- Dr. Mrovcza Péter közbeszerzési szaktanácsadó. 

 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 
2.) Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 „A foglalkoztatás és az életminőség    
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások    
fejlesztésével” kapcsolatban közbeszerzési dokumentáció elfogadásához és a 
közbeszerzési eljárásra meghívandó vállalkozók kiválasztásához 2. 
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: 
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167/2017.(XII.19.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 „A foglalkoztatás és az  
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése 2. tárgyú  
közbeszerzési felhívásról szóló előterjesztést megtárgyalta  
és az alábbi döntéseket hozta: 
 

1.) Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 „A foglalkoztatás és az  
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú  
közbeszerzési felhívás 2. ajánlatkérő dokumentációját  
az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal  
jóváhagyta. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2.) Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete   
a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 „A foglalkoztatás és az  
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú  
közbeszerzési felhívás 2. keretében az alábbi cégeket jelöli  
meg ajánlattevőnek: 
 

A cég neve:Sávoly Invest Kft. 
cím: 8732 Sávoly, Petőfi u. 4. 
adószám:14521564-2-14 
email: info@beresepitok.hu 
kapcsolattartó: Béres György ügyvezető 
telefonszám:  70/454-7238 

 
A cég neve: Közút Kft. 
cím: 8700 Marcali, Rákóczi u. 15. 
adószám: 10305344-2-14 
email: kozut@kozutkft.hu 
kapcsolattartó: Nagy László ügyvezető 
telefonszám: 20/955-7575 

 
A cég neve: Lutor László egyéni vállalkozó 
cím: 8700 Marcali, Bem u. 35. 
adószám: 64655299-2-34 
email: lulaci@t-online.hu 
igazolvány száma: ES 100284 
kapcsolattartó: Lutor László egyéni vállalkozó 
telefonszám: 30/243-3553 
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A cég neve: Meló Sándor egyéni vállalkozó 
cím: 7561 Nagybajom, Fő u. 1. 
adószám: 51293518-2-34 
email: melosanyi@freemail.hu 
kapcsolattartó: Meló Sándor egyéni vállalkozó 
telefonszám: 30/979-3344 

 
A cég neve: Syriusbau Kft. 
cím: 8700 Marcali, Kossuth u. 62. 
adószám: 14202009-2-14 
email: syriusbau@syriusbau.hu 
kapcsolattartó: Daneshgar Syrius ügyvezető 
telefonszám: (30) 993-2427 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 

 Határidő: azonnal 
 
3.) Előterjesztés a TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 „A szociális alapszolgáltatások   
infrastruktúrájának b ővítése, fejlesztése” kapcsolatban közbeszerzési dokumentáció    
elfogadásához és a közbeszerzési eljárásra meghívandó vállalkozók kiválasztásához 2. 
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: 
 
168/2017.(XII.19.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 „A szociális alapszolgáltatások  
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése2. tárgyú közbeszerzési  
felhívásról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi  
döntéseket hozta: 
 

1.) Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 „A szociális alapszolgáltatások  
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 2. tárgyú közbeszerzési  
felhívás ajánlatkérő dokumentációját az előterjesztésnek megfelelően,  
változatlan tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2.) Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
a TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 „A szociális alapszolgáltatások   
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 2. tárgyú közbeszerzési felhívás  

keretében az alábbi cégeket jelöli meg ajánlattevőnek: 
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A cég neve:Sávoly Invest Kft. 
cím: 8732 Sávoly, Petőfi u. 4. 
adószám:14521564-2-14 
email: info@beresepitok.hu 
kapcsolattartó: Béres György ügyvezető 
telefonszám:  70/454-7238 

 
A cég neve: Közút Kft. 
cím: 8700 Marcali, Rákóczi u. 15. 
adószám: 10305344-2-14 
email: kozut@kozutkft.hu 
kapcsolattartó: Nagy László ügyvezető 
telefonszám: 20/955-7575 

 
A cég neve: Lutor László egyéni vállalkozó 
cím: 8700 Marcali, Bem u. 35. 
adószám: 64655299-2-34 
email: lulaci@t-online.hu 
igazolvány száma: ES 100284 
kapcsolattartó: Lutor László egyéni vállalkozó 
telefonszám: 30/243-3553 
 
A cég neve: G.L.L.A. Kft. 
cím: 2330 Dunaharaszti, Rónai György u. 23/A. 
adószám: 14217986-2-13 
email: dely.attila@glla.hu 
kapcsolattartó: Dely Attila ügyvezető 
telefonszám: 20/520-8169 

 
A cég neve: Andrásik 2001 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
cím: 2330 Dunaharaszti, Domb u. 62. 
adószám: 12634354-2-13 
email: andrasik2001kft@pr.hu 
kapcsolattartó: Andrásik Sándor ügyvezető 
telefonszám: 20/973-0459 

 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
 
4.) Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló       

3/2015.(II.27.) 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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24/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályokról  
szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására 
megalkotta a 24/2017.(XII.20.) önkormányzati rendeletet,  
a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal. 
     (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
 

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

k.m.f. 
 
 
 

Molnár Balázs       Nagy Gáborné           
polgármester       jegyző  


