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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 29-én a Kéthelyi Közös 
Önkormányzati Hivatal tanácskozó helyiségében tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: 
Molnár Balázs polgármester 
Németh Lajos alpolgármester 
Bódis Józsefné 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 öt fő képviselő jelen van. Tájékoztatta a képviselő-testületet,  
hogy Bartis László Imre képviselő és Fekete Csaba képviselő a testület rendkívüli nyilvános  
üléséről való távolmaradását előzetesen bejelentette.  
Javaslatot tett az ülés napirendjére a kiküldött meghívó szerint.  
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
11/2018.(I.29) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. január 29-i rendkívüli 
    nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
             

1.) Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása   
      családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" tárgyú  
      projekt műszaki ellenőre kiválasztásához 

         
2.) Előterjesztés a TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 „A szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" tárgyú projekt műszaki ellenőre kiválasztásához 
 
3.) Előterjesztés a „Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására címmel kiírt ZP-1-2017 kódjelű 
pályázat” összeállítására megbízás adásához  
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1.) Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása   
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" tárgyú  
projekt műszaki ellenőre kiválasztásához 

    Előadó: Molnár Balázs 
                 polgármester                    (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 

Miután az előterjesztéshez 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: 
 
12/2018.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
      Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

megtárgyalta a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008  
„A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,  
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével” kapcsolatos kivitelezési munkát felügyelő  
műszaki ellenőr kiválasztásával kapcsolatos előterjesztést,  
mely alapján az alábbi döntést hozta: 

 
      A képviselő-testület a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008  
      „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,  
      munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások  
      fejlesztésével” kapcsolatos kivitelezés műszaki ellenőri  
      feladataival a CÉH Tervező, Beruházó és Fővállalkozó 
      Kft-t (8360 Keszthely, Hanczók utca 16.   
       adószám: 10684360-2-20 Cgjsz.: 20-09-060856 
      képviseli: Kruppa Nándor János ügyvezető, 
      bízza meg, bruttó 698.500 Ft díjazás mellett.  

 
      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a műszaki  
     ellenőrzésre vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: 2018. február 1. 

 
 
2.) Előterjesztés a TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 „A szociális alapszolgáltatások  

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" tárgyú projekt műszaki ellenőre kiválasztásához 
   Előadó: Molnár Balázs 
                polgármester                    (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 

Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozattervezetet bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül   
meghozta az alábbi határozatát: 
 
13/2018.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
      Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

megtárgyalta a TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 
„A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,  
fejlesztésével" kapcsolatos kivitelezési munkát felügyelő  
műszaki ellenőr kiválasztásával kapcsolatos előterjesztést,  
mely alapján az alábbi döntést hozta: 

 
      A képviselő-testület a TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014  
      „A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,  
      fejlesztésével” kapcsolatos kivitelezés műszaki ellenőri  
      feladataival a CÉH Tervező, Beruházó és Fővállalkozó 
      Kft-t (8360 Keszthely, Hanczók utca 16.   
       adószám: 10684360-2-20 Cgjsz.: 20-09-060856 
      képviseli: Kruppa Nándor János ügyvezető, 
      bízza meg, bruttó 355.600 Ft díjazás mellett.  

 
      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a műszaki                                                           
      ellenőrzésre vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: 2018. február 1. 

 
 
3.) Előterjesztés a „Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő,      

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására címmel kiírt ZP-1-2017    
kódjelű pályázat” összeállítására megbízás adásához  

    Előadó: Molnár Balázs 
                  polgármester                    (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 

Miután az előterjesztéshez 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: 
 
14/2018.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
      Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

megtárgyalta a „Zártkerti besorolású földrészletek  
mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális  
hátterét biztosító fejlesztések támogatására címmel kiírt  
ZP-1-2017 kódjelű pályázat” összeállítására irányuló 
megbízási szerződés tervezetét, melyet a testület 
változatlan tartalommal elfogad. 
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      A képviselő-testület a pályázat összeállításával 
      a Germania 2000 Bt-t, 8600 Siófok, Füredi u. 8. 
      adószám: 20791113-3-14 Cgjsz.: 14 06 305576       
      képviseli: Rendes Szabolcs ügyvezető, 
      bízza meg, bruttó 190.500 Ft díjazás mellett.  
 
      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
      összeállítására vonatkozó megbízási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
 

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

k.m.f. 
 

Molnár Balázs                                              Nagy Gáborné     
polgármester                                              jegyző  


