JEGYZŐKÖNYV
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április 13-án 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 fő képviselő jelen van. Tájékoztatta a képviselő-testületet,
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:
39/2018.(IV.13.) számú képviselő-testületi határozat:
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. április 13-i rendkívüli
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1.) Előterjesztés önkormányzati munkagépek beszerzéséhez
1.) Előterjesztés önkormányzati munkagépek beszerzéséhez
Előadó: Molnár Balázs
polgármester
(előterjesztés jegyzőkönyv melléklete)
Molnár Balázs polgármester
Szóbeli kiegészítésében hangsúlyozta, hogy a közfoglalkoztatásba bevonható személyek száma
drasztikusan lecsökkent, a fizikai állományban megüresedő álláshelyeket is nehéz betölteni.
Megoldás, hogy az önkormányzat célgépeket szerez be. Az előterjesztésben összefoglalta a bekért
árajánlatokat, a megvásárolandó eszközökről kikérte egyes helyi gazdálkodók szakmai véleményét.
A jövőben várhatóan a KMP átadja – díjfizetés mellett – a külterületi kerékpárút gondozását is.
Felvetődött az a lehetőség is, hogy az önkormányzat e nehéz humánerőforrás helyzetére tekintettel,
vállalkozónak adja ki a köztemető területének gondozását. Az erre érkezett ajánlat 170 e Ft/alkalom,
melyet nagyon magas összegnek tart. Az előterjesztés részletesen tartalmazza, hogy milyen gépekre
és tartozékaira lenne feltétlenül szükség a megfelelő munkavégzéshez.
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Németh Lajos alpolgármester
A megjelölt gépek vezetéséhez megfelelő jogosítvánnyal rendelkező személyzetre is szükség lesz.
Reálisan kell látni a jelenlegi helyzetet. Valóban nincs már annyi közmunkába bevonható munkaerő,
mint az elmúlt években; az önkormányzati területeket már nem lehet csak kézi erővel karbantartani.
Szükségesnek ítéli az eszközök beszerzését, de az állandó fizikai állomány létszámának növelését,
bérének rendezését is.
Fekete Csaba képviselő
Átnézve az előterjesztést első gondolata az volt, hogy kisebb teljesítményű gép beszerzése is
elégséges lenne, hiszen nettó 11 millió Ft-os beruházásról van szó.
De meghallgatva az érveket, egyetért az előterjesztésben szereplő többfunkciós gépek/tartozékok
beszerzésével.
Nikula András képviselő
Szintén az új gépek kezelésére megfelelő szakember kérdését veti fel.
Molnár Balázs polgármester
3,5 t-ig „B” kategóriás jogosítvánnyal is vezethetők az erőgépek, de pótkocsival együtt csak „E”
kategóriával. E jogosítvány megszerzésére be fognak iskolázni a meglévő fizikai állományból.
Bódis Józsefné képviselő a testület nyilvános rendkívüli üléséről véglet eltávozott.
Az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el.
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta
az alábbi határozatát:
40/2018.(IV.13.) számú képviselő-testületi határozat:
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a munkagép beszerzési ajánlatot, melyet az
előterjesztés szerint elfogad.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a gépek
megrendelésére, és az adás-vételi szerződés aláírására.
Felelős: Molnár Balázs polgármester
Határidő: 2018. április 30.

Miután további napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester a rendkívüli nyilvános
ülést bezárta.
k.m.f.
Molnár Balázs
polgármester

Nagy Gáborné
jegyző
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