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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. június 28-án 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 
Nikula András Csaba képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
 
Nagy Gáborné jegyző  
Beck Péter rendőrőrnagy  
 
Molnár Balázs polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a testület 
megválasztott hét tagja közül valamennyi képviselő jelen van.  
Javaslatot tett az ülés napirendjére, a kiküldött meghívó szerinti napirendeket, az „Előterjesztés a 
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című TOP-4.2.1-15-SO1-2016-
00014 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges gépjármű beszerzéséhez”, valamint 
„Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00005 azonosító számú, „Balatonmáriafürdő – 
Mesztegnyő kerékpárút kialakítása című projekt megvalósításához, a tervezői többletköltségek 
viselésére irányuló megállapodás megkötéséhez” napirendekkel kiegészítve. 
                
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
71/2018. (VI.28.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. június 28-i soros 
    nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
             

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
 

2.) Beszámoló Kéthely község közbiztonságának helyzetéről 
 

3.) Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások tevékenységéről 
 
4.) Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása,    
      megszegése jogkövetkezményeiről szóló 14/2015.(VI.26.) önkormányzati rendelet      
      módosításához 
 
5.) Előterjesztés a belső ellenőrzési kézikönyv, a 2018-2021. évekre szóló belső ellenőrzési 

stratégiai terv és a 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyásához 
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6.) Előterjesztés a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című 
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges 
gépjármű beszerzéséhez 
 

7.) Előterjesztés a „TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00005 azonosító számú, Balatonmáriafürdő – 
Mesztegnyő kerékpárút kialakítása” című projekt megvalósításához, a tervezői 
többletköltségek viselésére irányuló megállapodás megkötéséhez 
 

 
1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
     Előadó: Molnár Balázs 
                  polgármester              (írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)    
 
Az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el.  
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül   
meghozta az alábbi határozatát: 
 
72/2018. (VI.28.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
     Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

                      megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
                      szóló tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,  
                      változatlan tartalommal elfogadott. 

 
                       Felelős: Molnár Balázs polgármester 
                       Határidő: azonnal 

 
2.) Beszámoló Kéthely község közbiztonságának helyzetéről 
      Előadó: Beck Péter  
                   rendőrőrnagy                            (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 
Beck Péter rendőrőrnagy szóbeli kiegészítése 
Szóbeli kiegészítésében külön is kiemelte a rendőrőrs személyi összetételében bekövetkezett 
változásokat, bízva abban, hogy az új felállás is eredményes munkát fog végezni.  
Elmondta, hogy az elmúlt évben sikerült folytatniuk azt a pozitív tendenciát, mely a 
bűncselekmények számának további csökkenését jelenti Kéthely község esetében is. 
Legfontosabb feladatuknak, céljuknak tekintik az bűnözők elfogását, mely eredményesnek mondható. 
Lakossági bejelentések következtében eljárást folytattak néhány helyi lakos ellen; minden szükséges 
intézkedést megtesznek, reméli hogy e tekintetben is eredményesek lesznek. 
A közlekedésbiztonságot értékelve elmondta, hogy a balesetek száma szintén csökkenést mutat, a 
tavalyi évhez képest több mint 50 %-kal, melyben nagy segítséget jelent a településen kiépített 
VÉDA rendszer is. Annak technikai továbbfejlesztése révén szinte azonnal tudnak az elkövetett 
szabálysértésre reagálni, mivel a kamerarendszer automatikus jelzést küld számukra, munkájuk 
ezáltal hatékonyabbá vált. Továbbra is nagyon jó a helyi mezei őrszolgálattal és polgárőr egyesülettel 
a kapcsolatuk, az egyik legaktívabb szervezet a kéthelyi; rendszeresek a közös járőrözések, melyet a 
jövőben is szeretnének folytatni. Végezetül megköszönte az önkormányzat és a polgárőrség 
munkájukhoz nyújtott segítségét.  
 
 
 



3 
 

Molnár Balázs polgármester 
A rendőrséggel való együttműködésről csak pozitívumokat tud mondani, reméli, hogy az új  
KMB-s rendőrrel is ilyen sikeres lesz a munkakapcsolat. 
 
Fekete Csaba képviselő 
Tapasztalatai szerint a lakosság is érzi a rendőrség eredményes munkáját, bízik benne, hogy  
a jövő évi beszámolóban hasonlóan sikeres munkáról tudnak számot adni. 
Megköszönte a rendőrség és a helyi szervezetek munkáját. 
 
Németh Lajos alpolgármester 
Átnézve az utóbbi évek statisztikáit, valóban jelentős javulásról lehet beszélni a község 
közbiztonságát tekintve, melyre véleménye szerint az is hatással volt, hogy leszűkült a 
bűncselekményeket elkövető személyek köre. Ebben egyrészt közrejátszott, hogy stabillá vált a 
rendőrség személyi állománya, másrészt valóban segítséget jelent a polgárőrség léte, de talán  
pozitív változás tapasztalható a lakosság szemléletében is; jobban vigyáznak értékeikre, s nem  
hiszik el a bűnözők trükkjeit. Végezetül megköszönte a kmb-s rendőrök munkáját. 
 
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozattervezetet bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta  
az alábbi határozatát: 
                                                                                                                
73/2018. (VI.28.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    a Kéthely község közbiztonságának helyzetéről szóló 
    beszámolót megtárgyalta és azt jóváhagyólag elfogadta. 
 
    Felelős: Molnár Balázs polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
  3.) Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások tevékenységéről      
     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: 7 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta 
az alábbi határozatát: 
 
74/2018.(VI.28.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
      Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
      megtárgyalta az önkormányzat részvételével működő társulások 
      tevékenységéről szóló beszámolót, melyet az előterjesztésnek  
      megfelelően, változatlan tartalommal elfogadott. 
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     Felelős: Molnár Balázs polgármester 
     Határidő: azonnal 
 
 4.) Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása,    

 megszegése jogkövetkezményeiről szóló 14/2015.(VI.26.) önkormányzati rendelet      
 módosításához 

       Előadó: Molnár Balázs 
                    polgármester                       (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)  
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester az előterjesztés            
szerinti rendelettervezetet bocsátotta szavazásra. 
 
A rendelethozatalnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül             
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
 
12/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet: 
 
      Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek  
 elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló 
 14/2015.(VI.26.) önkormányzati rendelet módosítására  
 megalkotta a 12/2018.(VI.29.) önkormányzati rendeletet,  
 a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal. 

     (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
 
5.) Előterjesztés a belső ellenőrzési kézikönyv, 2018-2021. évekre szóló belső ellenőrzési      

 stratégiai terv és a 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyásához 
      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: 7 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta 
az alábbi határozatát: 
 
75/2018. (VI.28.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
     Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
     megtárgyalta Kéthely Község  Önkormányzatának belső  
     ellenőrzési kézikönyvéről, a községi önkormányzat 2018-2021.  
     évekre szóló belső ellenőrzési stratégiai tervéről és 2018. évi  
     Belső Ellenőrzési Ütemtervéről szóló előterjesztést, mely  
     dokumentumokat a mellékeltek szerint, változatlan tartalommal jóváhagyta.  
 
     Felelős: Molnár Balázs polgármester 
     Határidő: azonnal 
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6.) Előterjesztés a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című     
     TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges  
     gépjármű beszerzéséhez 
     Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester                       (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)   
 
Molnár Balázs polgármester 
A beérkezett három ajánlat közül a Gadácsi-Autóház Kft. ajánlatának elfogadását javasolja, mely 
minden kritériumában számunkra a legmegfelelőbb. 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot bocsátotta szavazásra polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
76/2018./VI.28./számú képviselő-testületi határozat: 

 
      Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
      a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,  
      fejlesztése” című, TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 azonosító  
      számú projekt megvalósításához szükséges gépjármű beszerzéséhez 

napirendet megtárgyalta, mely alapján az alábbi döntést hozta: 
 
      A képviselő-testület a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,  
      fejlesztése” című, TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014  azonosító számú projekt  
      megvalósításához szükséges gépjárművet – Fiat Doblo Panorama 1,4 Easy+ 95 LE 
      (benzines)- a legkedvezőbb ajánlatot adó – Gadácsi Autóház Kft-től 8360 Keszthely,  
      Tapolcai út 54., adószám: 13654537-2-14, Cgjsz.: 14 09 306710, telefonszám:  
      +36 70/382-8356, e-mail cím:info@gadacsi.hu, kívánja beszerezni, bruttó 4.000.000 Ft  
      vételárért, a határozat mellékletét képező vételi ajánlat műszaki tartalmának megfelelően. 
 
     A képviselő-testület felkéri Molnár Balázs polgármestert, hogy a gépjármű 
     beszerzéséről gondoskodjon. 
 
     Felelős: Molnár Balázs polgármester 
     Határidő: 2018. július 31. 
 
 
7.) Előterjesztés a „TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00005 azonosító számú, Balatonmáriafürdő –   
     Mesztegnyő kerékpárút kialakítása” című projekt megvalósításához, a tervezői   
     többletköltségek viselésére irányuló megállapodás megkötéséhez 
     Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester                          
 
Molnár Balázs polgármester 
A mai nap folyamán újabb egyeztetés történt az érintett önkormányzatok képviselőivel a projekt 
megvalósulásáról. Az elmúlt időszakban már több variáció is született, mivel a benyújtott pályázati 
anyag tartalmazott olyan elemeket is, amit nem lehetett volna kivitelezni, pl. helyhiány miatt. 
Sikerült egy új tervezőt találni, aki minden településen végig is járta a fejlesztéssel érintett területeket. 
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Az újabb tervezés azonban többe fog kerülni, mint ami erre a célra az elnyert projekt keretében 
rendelkezésre áll. A megállapodás azt célozza, hogy a tervezői többletköltségeket minden érintett 
önkormányzat önerőből vállalja. A projekt össz bekerülési költsége 500 millió Ft, melyből Kéthelyre 
17 % kivitelezési költség jut. A tervezői többletköltség mértéke is ehhez az arányszámhoz igazodna, 
mivel jelenleg még nem tudni a tervezés pontos költségét. Kéri a képviselő-testületet, hogy a fentiek 
alapján a megállapodás megkötéséhez járuljon hozzá. 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot bocsátotta szavazásra polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
77/2018./VI.28./számú képviselő-testületi határozat: 

 
      Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
      megtárgyalta a „TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00005” azonosító  
      számú, „Balatonmáriafürdő – Mesztegnyő kerékpárút kialakítása”  
      című projekt megvalósításához, a tervezői többletköltségek viselésére 
      irányuló megállapodás megkötésével kapcsolatos előterjesztést, 
      mely alapján a képviselő-testület az alábbi döntést hozta: 
 
      A képviselő-testület a Balatonmáriafürdő – Mesztegnyő kerékpárút kialakítása”  
      című projekt megvalósításához, a tervezői többletköltségekhez, a beruházási  
      költség 17 %-a mértékéig a 2018. évi költségvetése beruházási előirányzata 
      terhére hozzájárul. 
      A képviselő-testület a tervezői többletköltségek viselésére irányuló megállapodás  
      megkötéséhez hozzájárul. 
      A képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a  

gesztor önkormányzat polgármesterét a határozat megküldésével  
értesítse, a tervezői többletköltségek viselésére vonatkozó megállapodást 
írja alá. 

 
      Felelős: Molnár Balázs polgármester 
      Határidő: 2018. július 5. 
 
 
Miután további napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester a soros nyilvános ülést bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

Molnár Balázs                                   Nagy Gáborné     
polgármester                                   jegyző  


