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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 15-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 
Nikula András Csaba képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
Nagy Gáborné jegyző  
Babos Mónika pénzügyi ügyintéző 
 
Molnár Balázs polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a testület 
megválasztott hét tagja közül hat fő képviselő jelen van. Tájékoztatta a képviselő-testületet,  
hogy Hosszúné Tóth Rita képviselő a testületi ülésről való távolmaradását előzetesen bejelentette. 
Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére; a kiküldött meghívó szerinti 
napirendek közül a 8.) napirend „Előterjesztés a településkép védelméről szóló 22/2017.(XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosításához” napirend levételét kezdeményezte, mivel annak 
tárgyalása, időközben megjelent jogszabályváltozás következtében, további egyeztetést igényel.  
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
20/2018.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. február 15-i soros     
    nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
             

1.) Előterjesztés a képviselői vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről 
 
2.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
3.) Tájékoztató a Kéthelyi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről 

         
4.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelete 

megalkotásához  
             
     5.) Előterjesztés az önkormányzat és intézményei rendezvényeiről videó felvétel  
          készítésére irányuló megbízási szerződés  
          

6.) Előterjesztés a szavazatszámláló bizottság tagjai megválasztásához 
        
    7.) Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási megállapodásának  
         módosításához 
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1.) Előterjesztés a képviselői vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről 
      Előadó: Hosszúné Tóth Rita  

      ÜB elnök                            (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 

Miután hozzászólás, észrevétel nem volt az előterjesztés szerinti határozati javaslatot bocsátotta  
szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
21/2018.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    megtárgyalta a képviselők vagyonnyilatkozattételi kötelezettségéről  
    szóló előterjesztést. A tájékoztatót - amely szerint a képviselő-testület  
    minden tagja a törvényi előírásoknak megfelelően eleget tett vagyon-                                                 
    nyilatkozattételi kötelezettségének - jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
   Felelős: Molnár Balázs polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
2.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
      Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester              (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete)   
 
Miután hozzászólás, észrevétel nem volt az előterjesztés szerinti határozati javaslatot                
bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
22/2018.(II.15.) 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 
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3.) Tájékoztató a Kéthelyi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről 
      Előadó: Balla Mária 
                   elnök     (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Németh Lajos alpolgármester 
Megköszönte a bizottság és mindazok munkáját, akik ezen értékmegőrzésben részt vesznek. 
Örömét fejezte ki, hogy eljutottak idáig, nagyon fontos feladatot látnak el. Reméli, hogy  
ha ez a tevékenység a jövőben is folytatódni fog, a következő generáció hasznára válik. 
 
Balla Mária a bizottsági elnöke 
Megköszönte az elismerő szavakat, s ő is reméli, hogy a jövőben is az eddigiekhez hasonló 
ütemben tudnak haladni. Jövőre lesz a falu 750 éves, addigra szeretnék a legtöbb értéket feltárni. 
 
Molnár Balázs polgármester 
Sajnos a megyei értéktárba felterjesztett helyi értékek ott még nem kerültek feltűntetésre. 
Ezügyben felvette a megyei értéktárral a kapcsolatot, reméli, hogy hamarosan frissítésre kerül 
a megyei értéktár a Kéthelyről felterjesztett értékekkel. 
 
Miután további hozzászólás, észrevétel nem volt az előterjesztés szerinti határozati javaslatot 
bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
23/2018.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    megtárgyalta a Kéthelyi Települési Értéktár Bizottság 
    tevékenységétől szóló tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek 

                    megfelelően, változatlan tartalommal elfogadott. 
 

                          Felelős: Molnár Balázs polgármester 
                           Határidő: azonnal 

 
 
4.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése elfogadásához 
     Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester                             (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
Megítélése szerint sikerült egy tartalmas költségvetési javaslatot összeállítani, mely minden 
elemében az előző évek költségvetéseihez viszonyítva magasabb tervszámokat tartalmaz, 
gondol itt elsősorban az év során megvalósítható fejlesztési tervre. 
Szóbeli kiegészítésében részletesen ismertette a 2018. költségvetési évre tervezett bevételeket, 
jogcímenként és összegszerűen is, kiemelve, hogy a saját bevételi tervszámok meghatározása 
során a biztos befizetések kerültek megtervezésre, melyek az év során várhatóan túlteljesítést 
fognak mutatni. 
Ágazatonként ismertette a működési kiadásokat is, valamint a 2018. évre tervezett felújítási és 
beruházási feladatokat, szintén jogcímenként és összegszerűen. 
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Az ágazati kiadások között külön kiemelte, hogy sem a közös hivatal, sem pedig az óvoda 
működését nem fedezi le a központi támogatás, ezért azokhoz az előző évekhez viszonyítva 
magasabb összeggel kell hozzájárulnia a testületnek. 
Örvendetes ugyanakkor, hogy a szociális központ működéséhez az előző évhez képest 50 %-kal 
alacsonyabb a fenntartói hozzájárulási arány az idei költségvetési évben. 
Az illetmények vonatkozásában elmondta, hogy a központi jogszabályváltozások (minimálbér, 
garantált bérminimum) szerinti bérek kerültek megtervezésre, mely jelentős többletköltséget okoz, 
illetve a közös hivatal esetén még további bérfejlesztésre is lehetőség nyílt a fenntartói 
hozzájárulás következtében. 
Szólt az idei közfoglalkoztatási lehetőségről, mely szűkebb körű foglalkoztatást tesz lehetővé, 
mint a korábbi években. 
Részletesen szólt a községgazdálkodási ágazat működési kiadásai összetételéről, melyek 
tartalmazzák az év során megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó azon dologi kiadásokat 
(pl. marketing/nyilvánossággal felmerülő költségek, stb.), melyek szorosan véve a beruházás 
kiadásaihoz nem kapcsolódnak, de természetesen a bevételek ezen költségek fedezetét is 
tartalmazzák. 
 
Nikula András Csaba a pénzügyi bizottság elnöke 
A pénzügyi bizottság 2018. február 13-án tartott ülésén előkészítő jelleggel megtárgyalta a  
községi önkormányzat 2018. évi költségvetési javaslatát, melyet a bizottság egyhangúlag, 
változatlan tartalommal elfogadásra javasol a testületnek. 
Szólt a cél- és általános tartalék nagyságrendjéről, a céltartalékba elkülönített forrás jogcímeiről. 

 
Németh Lajos alpolgármester 
A költségvetési javaslatot áttanulmányozva úgy ítéli meg, hogy különleges év elé néz a testület, 
hiszen ilyen mérvű beruházási tervet soha nem terjesztettek a testült elé. Úgy értékeli, hogy amit 
a választási ciklusra ígért a testület, azt végre is tudja hajtani, gondol itt pl. a bölcsődefejlesztésre. 
A költségvetési javaslat összeszedett, minden terület körültekintően került megtervezésre, mind 
bevételi, mind kiadási oldalon, mely megfelelő keretet biztosít az intézményeknek minőségi 
munka végzéséhez. Örvendetesnek tartja, ha részben központi intézkedéssel is néhány ágazat 
esetében sikerült a munkavállalók bérét rendezni, kivéve a közös hivatal köztisztviselőit, mely 
esetben csak helyi bérfejlesztést lehetett végrehajtani, s ezáltal megelőzni, hogy más munkáltatók 
esetleg elcsábítsák dolgozóinkat. Egyetért a betervezett beruházási/felújítási feladatokkal, azok 
bővítését csak indokolt esetben javasolja. 
A költségvetési javaslatot változatlan tartalommal való elfogadását javasolta. 
 
Fekete Csaba képviselő 
Mint a pénzügyi bizottság tagja, ülésükön részletesen megvitatták a költségvetési tervezetet. 
Felveti a Hunyadi utcai buszmegállók kialakításának/felújításának igényét az idei költségvetési 
évben. Megítélése szerint 2014. évtől folyamatos fejlesztési tevékenység mutatható ki az éves 
költségvetésekben, ez az idei költségvetési évre fokozottan igaz.  
Örvendetes, hogy a megvalósuló fejlesztések plusz adóbevételt is generálni fognak. 
 
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés  
szerinti határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
Az előterjesztés elfogadásról szóló szavazásban jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
 
 



5 
 

 
 
24/2018.(II.15) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
az előterjesztést megtárgyalta az  Áht. 29/A §-ában  
meghatározott saját bevételeinek, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek  
a költségvetési évet követő három évre várható összegét  
az alábbiak szerint határozza meg: 
 

Kéthely Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 
költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása Ft-ban 

      

Megnevezés 
Sor- 
szám 

  

Saját bevétel, és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség a 

tárgyévet követő (100%) 

Saját bevételek   tárgyév 1. év 2. év 3. év 

Helyi adók 1 41.000.000 41.820.000 42.656.000 43.509.000

Osztalékok, koncessziós díjak 2 20.000.000 20.400.000 20.808.000 21.224.160

Díjak, pótlékok, bírságok 3  
Tárgyi eszközök, immateriális javak, 
vagyoni érétkű jog értékesítése, vagyon-
hasznosításból származó bevétel 4  

Saját bevételek összesen (1+….+4) 5 61.000.000
  

62.220.000 
  

63.464.000 
   

64.733.160
Saját bevételek( 5.sor) 50%-a 6 30.500.000 31.110.000 31.732.000 32.366.580
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő 
fizetési kötelezettség  ( 8+9) 7 0 0 0 0
Felvett hitel, és annak tőketartozása 8 0 0 0 0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, 
kötvény 9 0 0 0 0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel (6-7) 10 30.500.000 31.110.000 31.732.000 32.366.580
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
     megtárgyalta az önkormányzat  2018. évi költségvetéséről szóló   
     előterjesztést, melynek elfogadására megalkotta az 5/2018.(II.16.)  
     önkormányzati rendeletet, a tervezetnek megfelelően, változatlan 
     tartalommal.                                                                    
     (Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
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5.) Előterjesztés az önkormányzat és intézményei rendezvényeiről videó felvétel  
      készítésére irányuló megbízási szerződés  
      Előadó: Molnár Balázs  
                   polgármester                        (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete)           
 
Molnár Balázs polgármester 
A helyi kábel televízió megszűnésével, megszűnt a testületi ülések, helyi rendezvények 
rögzítésére vonatkozó szerződés is. Az SzMSz előírása szerint a képviselő-testület nyilvános 
üléséről videofelvétel készül. Ezen előírásnak, illetve a helyi rendezvények képi rögzítése 
elvárásnak megfelelve készült az előterjesztésben szereplő megbízási szerződés. 
Az elkészült felvételek a község honlapjára kerülnének feltöltésre. 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés  
szerinti javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
Az előterjesztés elfogadásról szóló szavazásban jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta  
az alábbi határozatát: 
 
25/2018.(II.15) számú képviselő-testületi határozat: 
 
     Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
     megtárgyalta az önkormányzat és intézményei rendezvényeiről  
     videó felvétel készítésére irányuló megbízási szerződés   

kapcsolatos előterjesztést, melyet a képviselő-testület változatlan 
tartalommal jóváhagyott. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 

6.) Előterjesztés a szavazatszámláló bizottság tagjai megválasztásához 
     Előadó: Nagy Gáborné 
                   jegyző              (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: 6 fő. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
26/2018.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat: 

 
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény  
    24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva  
    a szavazatszámláló bizottságok tagjaivá az alábbi  
    személyeket választja meg: 
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   Tagok: 
 
   Szalafai Imre Józsefné 8713 Kéthely, Rákóczi u. 14. 
   Kovács Lászlóné  8713 Kéthely, Magyari u. 47. 
   Farkas Gyuláné  8713 Kéthely, Május 1. u. 1. 
   Nagy Kálmánné  8713 Kéthely, Magyari u. 8. 
   Mika Imréné  8713 Kéthely, Magyari u. 10. 
   Harangozó Józsefné  8713 Kéthely, Csaba u. 3. 
   Rádi Andrásné  8713 Kéthely, Ifjúság u. 5. 
   Móricz László  8713 Kéthely, Honvéd u. 14. 
   Boór Lászlóné  8713 Kéthely, Petőfi u. 9. 
 
   Póttagok: 
 
   Deák Margit   8713 Kéthely, Széchenyi u. 15. 
   Horváth Györgyné 8 713 Kéthely, Ifjúság u. 40. 
   Pandur Tímea  8713 Kéthely, Ady E. u. 8. 
   Balázs Andor Péterné 8713 Kéthely, Hunyadi u. 88. 
   Eckert Zsófia  8713 Kéthely, Sári u. 13.    
   Nagy Szabina  8713 Kéthely, Magyari u. 49. 
 
   Felelős: Nagy Gáborné jegyző 
   Határidő: azonnal 
 
7.) Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási megállapodásának  
      módosításához 

       Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester              (előterjesztése 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
27/2018.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
     Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
     a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási  
     Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést 
     megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
     A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás módosítását,  
     az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja.  
      
     A Képviselő-testület felkéri a társult települések polgármestereit,  
     hogy a módosított Társulási Megállapodást soron következő testületi  
     ülésükön terjesszék elő. 
 
    Felelős: Molnár Balázs polgármester 
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    Határidő: 2018. február 28. 
 
 
Miután további napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester a soros nyilvános 
ülést bezárta. 
 

k.m.f. 
 
 
 

Molnár Balázs                                   Nagy Gáborné     
polgármester                                   jegyző  


