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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 25-én 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  
Babos Mónika pénzügyi előadó 
Kovács Lajosné könyvtáros 
 
Molnár Balázs polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a testület 
megválasztott hét tagja hat fő képviselő jelen van. Tájékoztatta a képviselő-testületet,  
hogy Nikula András Csaba képviselő és Oltiné Maczkó Nikolett közművelődési szakember  
a testületi ülésről való távolmaradását előzetesen bejelentette. 
Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a napirendekre, a kiküldött meghívó szerinti napirendet, 
az előterjesztés a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhíváshoz való 
csatlakozás, napirenddel kiegészítve. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
1/2018.(I.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. január 25-i soros 
    nyilvános ülés napirendjét 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.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése 

módosításához 
                           
3.) Beszámoló a művelődési ház és a könyvtár munkájáról 
      
4.) Előterjesztés a polgármester 2018. évi szabadságolási ütemterve elfogadásához,  
      valamint tájékoztató a 2017. évi szabadság igénybevételéről 

           
5.) Előterjesztés a polgármester cafeteria juttatása megállapításához 
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6.) Előterjesztés pénzügyi támogatási kérelmek elbírálásához  

 
      7.) Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló       

     3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításához 
          

     8.) Előterjesztés a Kéthely helyi építési szabályzatáról szóló 13/2005.(VII.1.)                      
          önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
          
    9.) Előterjesztés a Kéthelyi Romák Szervezetével kötendő együttműködési megállapodás     
         jóváhagyásához 
          

   10.) Előterjesztés a 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 10/2017.(VI.16.) önkormányzati rendelet módosításához 
 
  11.) Előterjesztés a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhíváshoz való    
          csatlakozáshoz 
        
 

1.) Tájékoztató 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)                           
  
Az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el.  
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
2/2018.(I.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
      Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
      a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a 
      képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben,  
      a polgármester által meghozott döntésekről szóló beszámolót az  
      előterjesztésnek megfelelően változatlan tartalommal elfogadta. 
 

Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése módosítására 
     Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester              (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)                           
 
Az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el.  
 
A rendeletalkotásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
az önkormányzat  2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.16.)  
önkormányzati rendelet módosítására megalkotta az 1/2018.(I.26.)  
önkormányzati rendeletet a tervezetnek megfelelően, változatlan  
tartalommal.                                                                    
(Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
 
 

3.) Beszámoló a művelődési ház és a könyvtár munkájáról 
     Előadó: Kovács Lajosné 
                   könyvtáros                        (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)   
 
Molnár Balázs polgármester 
Mindkét beszámoló jól összeszedett, az elvégzett munkát kellőképpen bemutatja. 
A könyvtár beszámolójában jelzett eszközigény, pályázati forrásból várhatóan beszerzésre 
fog kerülni.  
Tájékoztatta a testület tagjait, hogy Oltiné Maczkó Nikolett jelenleg szülési szabadságon van, 
helyettesítése megoldott. 
Úgy ítéli meg, hogy a 2017. évben szervezett programok, Kéthely település nagyságát tekintve, 
elégségesek voltak. A programok további bővítésének pénzügyi kihatása is lenne; de ennek 
ellenére várják a jó ötleket, javaslatokat, segítséget. 
 
Kovács Lajosné könyvtáros szóbeli kiegészítése 
Szólt a könyvtár szolgáltatási tevékenységéről (könyvek házhoz szállítása), e területen elért 
bevételről. Elmondta, hogy a könyvtár partner a középiskolások kötelező 50 órás közösségi 
munkavégzése teljesítésében, a lakosság egyéb ügyeinek elektronikus intézésében, jellemzően 
nyugdíjügyek. Végezetül elmondta, hogy örömére szolgált, hogy a Magyar Kultúra Napja 
rendezvényükön nagyon sokan vettek részt az intézmények tanulói és a lakosság részéről is. 
 
Hosszúné Tóth Rita képviselő 
Megköszönte a beszámolót, melyből a testület megfelelő tájékoztatást kapott a könyvtárban              
és a művelődési házban végzett munkáról. 
 
Németh Lajos alpolgármester 
Örvendetesnek tartja a helyi intézmények, a civilek és a lakosság jó együttműködését a programok 
megvalósításában; melyet mindenképpen az előző időszakhoz képest minőségi változásnak 
értékel. E munkát a várható fejlesztések még tovább fogják segíteni. 
 
Fekete Csaba képviselő 
Nagyon jónak értékeli az óvodások bevonását a könyvtár életébe, hiszen minél kisebb korban 
ismerkednek meg a könyvekkel a gyerekek, annál előbb szerzik meg az olvasás élményét. 
 
Az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el.  
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
3/2018.(I.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta a művelődési ház és a könyvtár munkájáról szóló 
beszámolót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, 
változatlan tartalommal elfogadott. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

4.) Előterjesztés a polgármester 2018. évi szabadságolási ütemterve elfogadásához, valamint 
tájékoztató a 2017. évben igénybe vett szabadságokról 
      Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester              (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)                           
  
Az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el.  
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
4/2018.(I.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény  
225/C. §-ban foglalt hatáskörében eljárva, Molnár Balázs  
polgármester 2018. évi szabadságolási ütemezését az előterjesztés 
1. melléklete szerint jóváhagyja. 

       A Képviselő-testülete megtárgyalta a főállású polgármester szabadsága 
       igénybevételével kapcsolatos tájékoztatást, melyet a testület az előterjesztésnek                       
       megfelelően változatlan tartalommal elfogadott.  

 
              Felelős: Molnár Balázs polgármester  
                            Nagy Gáborné jegyző 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
      

5.) Előterjesztés a polgármester cafeteria juttatása megállapításához 
      Előadó: Nagy Gáborné 
                   jegyző                          (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)                           
  
Az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el.  
 
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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5/2018.(I.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete                                      
    a polgármester cafetéria-juttatására vonatkozó előterjesztését  
        megtárgyalta.  
    A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a juttatás tekintetében  
     elrendeli a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati  
       Szabályzatának  a cafetéria-juttatás igénybevételére, elszámolására  
       és visszatérítésére vonatkozó rendelkezések alkalmazását a polgármester  
       tekintetében. 

 
    Felelős: Nagy Gáborné jegyző 
    Határidő: értelem szerint 

 
6.) Pénzügyi támogatási kérelmek elbírálása 
     Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester                (előterjesztések a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
Az előterjesztésekben mindhárom kérelmező esetében a kért támogatási összeg nyújtását 
javasolta. 
 
Németh Lajos alpolgármester 
Egyetért és támogatja a kért támogatások nyújtását. 
 
Fekete Csaba képviselő 
Szintén egyetért a támogatások nyújtásával, hiszen a szervezetek nemcsak az intézményt, hanem 
közvetetten az önkormányzatot is támogatják, illetve a sportoló a község hírnevét is vissza a világba. 
 
 
6.1) Kéthelyi Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szülői  
       Szervezetének pénzügyi támogatási kérelmének elbírálása  
 
Az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el.  
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
6/2018.(I.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
     a Kéthelyi Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti 
     Iskola Szülői Szervezete pénzügyi támogatási kérelmét megtárgyalta,  
     mely alapján a testület úgy döntött, hogy a szervezet részére egyszeri  
     100 e Ft pénzügyi támogatás nyújt a községi önkormányzat 2018. 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. 
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    A képviselő-testület felkéri Molnár Balázs polgármestert, hogy a 
    támogatás kifizetéséről gondoskodjon. 

 
    Felelős: Molnár Balázs polgármester 
    Határidő: 2018. január 31. 
 
6.2) Kéthelyi Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola     
       Diákönkormányzatának pénzügyi támogatási kérelmének elbírálása  
 
Az előterjesztéshez  hozzászólás és kérdés nem hangzott el.  
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
7/2018.(I.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
     a Kéthelyi Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti 
     Iskola Diákönkormányzata pénzügyi támogatási kérelmét megtárgyalta,  
     mely alapján a testület úgy döntött, hogy a szervezet részére egyszeri  
     100 e Ft pénzügyi támogatás nyújt a községi önkormányzat 2018. 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 a 
    támogatás kifizetéséről gondoskodjon. 

 
    Felelős: Molnár Balázs polgármester 
    Határidő: 2018. január 31. 
 
 
6.3) Előterjesztés Eckert Zsófia Kéthely, Sári u. 13. szám alatti lakos pénzügyi támogatási  

kérelme elbírálásához 
      Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester                      (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
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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8/2018.(I.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
     Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
     Eckert Zsófia Kéthely, Sári u. 13. szám alatti lakos  
     pénzügyi támogatási kérelmét megtárgyalta, mely alapján  
     a testület úgy döntött, hogy a nevezett részére egyszeri  
     80 e Ft pénzügyi támogatás nyújt a községi önkormányzat  
     2018. évi költségvetésének egyéb támogatási kerete terhére,  
     az önkormányzat államháztartáson kívüli forrás átvételéről  
     és átadásáról szóló 14/2013.(XII.13.) önkormányzati rendeletében  
     foglalt rendelkezéseknek megfelelően. 
 
    A képviselő-testület felkéri Molnár Balázs polgármestert, hogy  
    a támogatás átutalásáról gondoskodjon. 
 
    Felelős: Molnár Balázs polgármester 
    Határidő: 2018. február 15. 
 
 
7.) 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: 
 
2/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet: 
 
      Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
      a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályokról  
      szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására  
      megalkotta a 2/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletet,  
      a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal. 
     (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
 
8.) Előterjesztés a Kéthely helyi építési szabályzatáról szóló 13/2005.(VII.1.) önkormányzati      
      rendelet hatályon kívül helyezéséről 
      Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester                                    (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester, az előterjesztés             
szerinti rendeletet-tervezetet bocsátotta szavazásra. 
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A rendeletalkotásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
3/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet: 
 
        Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
      a Kéthely helyi építési szabályzatáról szóló 13/2005.(VII.1.) 
      önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére megalkotta 
      a 3/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletet, a tervezetnek 
      megfelelően, változatlan tartalommal. 
     (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
 
9.) Előterjesztés a Kéthelyi Romák Szervezetével kötendő együttműködési megállapodás     
      jóváhagyásához 

       Előadó: Molnár Balázs 
                    polgármester              (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)       
 
Molnár Balázs polgármester 
A Kéthelyi Romák Szervezete pályázatot nyújtott be, kiállattartás támogatására, a pályázati 
határidő január elején lejárt, melyhez szükség volt települési önkormányzat partneri támogatására, 
melyet előzetesen aláírt. Ezért kéri, hogy a képviselő-testület az együttműködési megállapodás 
jóváhagyását utólagosan fogadja el.                    
  
Az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el.  
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
9/2018.(I.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

     Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
az előterjesztést megtárgyalta, a Kéthelyi Romák  
Szervezetével kötendő együttműködési megállapodást  
utólagosan jóváhagyja.  
 

     A képviselő-testület a polgármester meghatalmazását 
     az együttműködési megállapodás aláírására pótlólag megadja. 
 

Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
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10.) Előterjesztés a 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 10/2017.(VI.16.) 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: 
 
4/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet: 
 
        Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
        a 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 10/2017.(VI.16.) önkormányzati rendelet módosítására  
        megalkotta a 4/2018.(I.26.) önkormányzati rendeletet,  
        a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal. 
        (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
 
11.) Előterjesztés a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhíváshoz való    
        csatlakozáshoz      
        Előadó: Molnár Balázs 
                      polgármester                 
 
Molnár Balázs polgármester 
Szóban ismertette a felhívás szövegét.             
 
Az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el.  
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
10/2018.(I.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
          Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete            
          megtárgyalta a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat”  
          felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
          1. Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

  elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlás- 
  szervező irodát működtessenek. 
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           2. Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
               úgy határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő  
               tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy  
               ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlás- 
               szervező Soros-szervezetek ellen. 
 
         Felelős: Molnár Balázs polgármester 
         Határidő: azonnal 
 
 
Miután további napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester a soros nyilvános 
ülést bezárta. 
 

k.m.f. 
 
 
 

Molnár Balázs                                   Nagy Gáborné     
polgármester                                   jegyző  


