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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. augusztus 30-án a 
Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
Molnár Balázs polgármester 
Bartis László Imre képviselő 
Hosszúné Tóth Rita képviselő 
Fekete Csaba képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
Nagy Gáborné jegyző 
Babos Mónika pénzügyi előadó 
Szűcs Judit Magdolna óvodavezető 
Sümegi Tamásné igazgató 
 
Molnár Balázs polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a testület 
megválasztott hét tagja közül négy fő képviselő jelen van, az ülést megnyitotta. 
Tájékoztatta a testület tagjait, hogy Németh Lajos alpolgármester, Bódis Józsefné és Nikula 
András Csaba képviselők előzetesen jelezték a testületi ülésről való távolmaradásukat.  
Javaslatot tett az ülés napirendjére, a kiküldött meghívó szerinti napirendeket az „Előterjesztés a 
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 kódszámú helyi gazdaságfejlesztés Kéthely községben című pályázat 
megvalósításához engedély és kiviteli tervek elkészítőjének kiválasztásához” napirenddel kiegészítve. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
80/2018.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. augusztus 30-i soros   
nyilvános ülésnapirendjét 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 Önkormányzata 2018. évi költségvetése módosításához 

 
3.) Tájékoztató a községi önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről 

 
4.) Előterjesztés a 2018/2019. tanév előkészítéséhez 

 
5.) Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő  

             támogatás igényléséhez 
 

6.) Előterjesztés a Kéthely víziközmű-rendszerre vonatkozó 2019-2033. évi gördülő     
             fejlesztési terv elfogadásához 
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7.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló      
      15/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításához 

 
8.) Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló    
      3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításához 
 
9.) Előterjesztés a pénzügyi támogatási kérelmek elbírálásához  

 
     10.) Előterjesztés a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Észak-Somogyban”    

      című EFOP-3.9.2-16-2017-00014 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges  
      érzékenyítő tréning lebonyolítójának kiválasztásához 
 

    11.) Előterjesztés a külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz önerő biztosításához 
 

    12.) Előterjesztés a TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 kódszámú helyi gazdaságfejlesztés              
     Kéthely községben című pályázat megvalósításához engedély és kiviteli tervek                    
     elkészítőjének kiválasztásához” 

 
     
1.) Tájékoztatás 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) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
81/2018.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 
    valamint a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott  
    hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről szóló 
    tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, változatlan 
    tartalommal elfogadott. 
  
   Felelős: Molnár Balázs polgármester 
   Határidő: azonnal 
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2.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése módosítására 
     Előadó: Molnár Balázs  
                   polgármester                       (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester az előterjesztés  
szerinti rendelettervezetet bocsátotta szavazásra. 
 
A rendeletalkotásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet: 
 
      Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
      az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018.(II.16.)  
      önkormányzati rendelet módosítására megalkotta a 13/2018.(VIII.31.) 
      önkormányzati rendeletet, a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal. 
      (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
3.) Tájékoztató a községi önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről 
     Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester                      (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester  
Az I. félév gazdálkodásáról megállapítható, hogy mind bevételi, mind kiadási oldalon a  
teljesítés összességében időarányos. Szólt az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről,  
amely biztos keretet nyújt a működéshez.  
 
Fekete Csaba pénzügyi bizottsági tag 
A pénzügyi bizottság 2018. augusztus 29-én tartott ülésén előkészítő jelleggel megtárgyalta  
a községi önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, 
melyet a bizottság egyhangúlag elfogadott és változatlan tartalommal elfogadásra javasol a  
képviselő-testületnek. 
 
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: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
82/2018.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    a községi önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi 
    teljesüléséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt jóváhagyólag  
    elfogadta. 
 
   Felelős: Molnár Balázs polgármester 
   Határidő: azonnal 
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4.) Előterjesztés a 2018/2019. tanév előkészítéséhez 
       Előadó: Szűcs Judit Magdolna óvodavezető 
                    Sümegi Tamásné igazgató              (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
A napirend tárgyalásához mindkét intézmény részéről részletes tájékoztató készült.  
A beszámolók részletesen tartalmazzák a gyermek/tanulólétszámok alakulását.  
Örvendetes, hogy a tanévkezdésnek sem személyi, sem tárgyi akadálya nincs. 
Az óvoda működésével kapcsolatban szólt az intézmény felújításának elhúzódásáról,  
mely a szeptemberi kezdésre befejeződik. 
Tájékoztatta a testület tagjait az általános iskola épületét érintő sikeres pályázati  
eredményről, miszerint a jövő évben energetikailag megújulhat az épület. 
 
Szűcs Judit Magdolna óvodavezető 
Szintén megerősítette, hogy az intézmény a zavartalan működéshez szükséges személyi,  
tárgyi feltételekkel rendelkezik, szeptember 3-ával a nevelési év be tud indulni. Megköszönte 
mindazok segítő közreműködését, akik az intézmény fejlesztésében tevőlegesen részt vettek, 
illetve a szülők türelmét, mivel az intézmény nyári szünideje az építkezés miatt egy kicsit 
kitolódott.  
 
Sümegi Tamásné igazgató 
Szóbeli kiegészítésében pontosította a tanulói létszámot, mely az előterjesztéshez képest  
nőtt az újonnan beíratott tanulók miatt. Az idei tanévet a legszükségesebb karbantartási 
munkálatokkal tudják elkezdeni, mivel gondoltak a jövő évi beruházást követő átfogó  
felújítási munkákra. 
 
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: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
 
83/2018.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    megtárgyalta a 2018/2019. tanév előkészítéséről szóló 
    tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,  
    változatlan tartalommal elfogadott. 
 
   Felelős: Molnár Balázs polgármester 
   Határidő: azonnal 
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5.) Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő  
       támogatás igényléséhez 
      Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester                      (előterjesztés a 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: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
84/2018.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    pályázatot nyújt be 232 m3 szociális célú kemény tűzifa  
    vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra. 
 
    A Képviselő-testület a vásárláshoz szükséges 294.640 Ft  
    önrészt vállalja. 
 
    A Képviselő-testület a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást 
    nem kér. 
 
   Felelős: Molnár Balázs polgármester 
   Határidő: 2018. augusztus 31.  
 
 
6.) Előterjesztés a Kéthely víziközmű-rendszerre vonatkozó 2019-2033. évi gördülő     

fejlesztési terv elfogadásához 
      Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester                      (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
Minden évben visszatérő napirend. Az idei évben is a szolgáltató elkészítette a 15 éves 
gördülő fejlesztési tervet. A DRV Zrt. által megküldött javaslat azt tartalmazza, hogy az 
Önkormányzat a 2019-2033. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásával 
egyidejűleg rendelje meg a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2019. évre vonatkozó 
munkálatokat a DRV Zrt-től. Az előterjesztésben is javasolta, hogy a határozatot e kitétel  
nélkül fogadja el a képviselő-testület, és a megrendeléseket továbbiakban is saját ütemezésben 
valósítsa meg. A szolgáltatóval kiváló az önkormányzatnak a kapcsolata, rendszeresen 
egyeztetnek a szükséges feladatokról. 
 
Fekete Csaba képviselő 
Átfogó tervet készített a szolgáltató, mely néhol átfedést is tartalmaz. Egyetért a polgármester 
azon javaslatával, hogy évente egyeztessenek a szükséges felújításokról. 
 
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: 4 fő. 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
85/2018.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

1. Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,  
      mint a 12-11174-1-001-01-02 MEKH kóddal rendelkező,  
      DRV_V_153 kódszámú, Kéthely vízmű megnevezésű  
      víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról  
      szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli  
      Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt.) által a  
      2019-2033. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv  
      beruházási és felújítási-pótlási tervrészét elfogadja.  
 
2. Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,  
      mint a 21-11174-1-003-01-07MEKH kóddal rendelkező,  
      DRV_S_114 kódszámú, Kéthelyi térségi szennyvízelvezető  
      mű megnevezésű víziközmű ellátásért felelőse a víziközmű- 
      szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §. szerint  
      a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban DRV Zrt.)  
      által a 2019-2033. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési  
      Terv  beruházási és felújítási-pótlási tervrészét elfogadja.  
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

7.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló      
15/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításához 

      Előadó: Molnár Balázs  
                   polgármester                       (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester az előterjesztés  
szerinti rendelettervezetet bocsátotta szavazásra. 
 
A rendeletalkotásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
14/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet: 
 
      Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
      az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
      szóló 15/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet módosítására megalkotta  
      a 14/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendeletet, a tervezetnek megfelelően,  
      változatlan tartalommal. 
      (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
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8.) Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló    
3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításához 

      Előadó: Molnár Balázs  
                   polgármester                       (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Hosszúné Tóth Rita képviselő 
Az ápolási díjat igénybe vevők szűk körét az is indokolja, hogy a képviselő-testület által                    
nyújtott támogatás mértéke viszonylag alacsony; a hozzátartozók többsége nem teheti meg,           
hogy munkahelyét feladja a hozzátartozója ápolása miatt. 
 
Fekete Csaba képviselő 
Örvendetes, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete megengedi a szociális rendeletének e 
ponton való módosítását; egyetért a javaslattal. Mára jelentősen változott a családok helyzete;           
a mai generáció másként gondolkodik, ha az érzelmi szálak mást is mondanának. 
 
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester  
az előterjesztés szerinti rendelettervezetet bocsátotta szavazásra. 
 
A rendeletalkotásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
15/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet: 
 
      Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
      a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól  
      szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására  
      megalkotta a 15/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendeletet,  
      a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal. 
      (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
 
9.) Előterjesztés a pénzügyi támogatási kérelmek elbírálásához  
      Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester                      (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
9.1) Kéthelyi Polgárőr Egyesület pénzügyi támogatási kérelmének elbírálása  
 
Molnár Balázs polgármester 
Szóban is ismertette az egyesült pénzügyi támogatási kérelmének tartalmát. A települési 
kamerarendszer kiépítésével szeretnék az önkormányzat tevékenységét elősegíteni, az itt  
élő lakosság vagyonának védelmét biztosítani. 
A 2018. évi első ütemben saját forrásból 450 e Ft-ot fordítanának e célra; az önkormányzat 
támogatásával együtt 900 e Ft-tal a rendszer kiépítését el tudnák kezdeni, egy kamera kerülne 
felszerelésre. Az elkövetkezendő 4-5 év alatt a teljes települést le tudnák fedni, hasonló 
finanszírozás mellett. 
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Fekete Csaba képviselő 
Régóta tervezett elképzelése volt az önkormányzatnak a települési térfigyelő kamerarendszer 
kiépítése, mely azonban a finanszírozás elégtelen volta miatt nem tudott megvalósulni. 
Támogatja a kérés teljesítését. 
 
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: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
86/2018.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a Kéthelyi Polgárőr Egyesület pénzügyi támogatási kérelmét 
megtárgyalta, mely alapján a testület úgy döntött, hogy a  
szervezet részére egyszeri 450 e Ft pénzügyi támogatást nyújt  
a községi önkormányzat 2018. évi költségvetésének egyéb  
támogatási kerete terhére. 
 
A képviselő-testület felkéri Molnár Balázs polgármestert, hogy  
a támogatás átutalásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: 2018. szeptember 30. 

 
 
9.2) Kéthelyi Szentháromság Plébánia pénzügyi támogatási kérelmének elbírálása  
 
Molnár Balázs polgármester 
Mint ismeretes megkezdődtek a templom külső felújítási munkálatai.  
Azonban a rendelkezésre álló pénzügyi keret (pályázati-egyházmegyei támogatás,  
saját forrás) nem elégséges a teljes munkálatok elvégzéséhez, ezért fordultak támogatásért  
a képviselő-testülethez. 
 
Fekete Csaba képviselő 
Támogatja a plébánia pénzügyi támogatási kérelmének teljesítését, bízva abban, hogy az  
elvégzett felújítási munkák hosszú időre megoldják a jelenlegi problémákat. 
 
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: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
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87/2018.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a Kéthelyi Szentháromság Plébánia pénzügyi támogatási kérelmét 
megtárgyalta, mely alapján a testület úgy döntött, hogy a  
szervezet részére egyszeri 2.000.000 Ft pénzügyi támogatást nyújt  
a községi önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános 
tartalékkerete terhére. 
 
A képviselő-testület felkéri Molnár Balázs polgármestert, hogy  
a támogatás átutalásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
 
 

9.3) Kéthelyi zártkerti ingatlanok villamosenergia ellátás kiépítéséhez pénzügyi  
        támogatási kérelmének elbírálása  
 
Molnár Balázs polgármester 
Többszöri kísérlet után most úgy tűnik megvalósítható lesz újabb zártkert ingatlanok elektromos 
ellátása. Az összeszerveződő ingatlanközösség által befizetett összeghez 200 e Ft hiányzik ahhoz, 
hogy a beruházás megvalósulhasson. Ezzel a fejlesztéssel a zártkerti rész villámosenergia ellátása 
csaknem 100 %-os lesz. 
 
Fekete Csaba képviselő 
Támogatja a kérés teljesítését, mindenképpen jó befektetésnek tartja. A beruházás megvalósítása 
értékteremtést jelent az egyének számára, de a községnek is. 
 
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: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
88/2018.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a kéthelyi zártkerti ingatlanok villamosenergia ellátás kiépítéséhez 
pénzügyi támogatási kérelmet megtárgyalta, mely alapján a testület  
úgy döntött, hogy a célra egyszeri 200 e Ft pénzügyi támogatást nyújt 
a községi önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartalék- 
kerete terhére. 
 
A képviselő-testület felkéri Molnár Balázs polgármestert, hogy  
a támogatás átutalásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
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10.) Előterjesztés a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Észak-          
        Somogyban” című EFOP-3.9.2-16-2017-00014 azonosító számú projekt    
        megvalósításához szükséges érzékenyítő tréning lebonyolítójának kiválasztásához 
        Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester                      (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
A legkedvezőbb ajánlatot tevő, Hanguru Kft megbízását támogatja. Velük már régóta 
munkakapcsolatban áll az önkormányzat, ismerik a pályázatok dokumentálásának rendjét. 
Az érzékenyítő tréning a hivatali dolgozók részére kerülne megszervezésre, melynek keretében  
a fogyatékkal élő lakossággal kapcsolatos kommunikációt sajátíthatják el. 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
89/2018.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
      a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Észak-Somogyban”     

című, EFOP-3.9.2-16-2017-00014 azonosító számú projekt megvalósításához  
szükséges érzékenyítő tréning lebonyolítójának kiválasztása napirendet megtárgyalta,  
mely alapján az alábbi döntést hozta: 
 

      A képviselő-testület „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben  
      Észak-Somogyban” című, EFOP-3.9.2-16-2017-00014 azonosító számú projekt  
      megvalósításához szükséges érzékenyítő tréning lebonyolításával a legkedvezőbb 
      ajánlatot adó Hanguru Kft-t, 8638 Balatonlelle, Úszó utca 15., adószám: 23548608- 2-14,           
      Cgjsz.: 17 09 311930 telefonszám: +36 20/470-7052, e-mail cím: hangurukft@gmail.com,        
      bízza meg bruttó 800.100 Ft díjazás mellett.  
       
      A képviselő-testület felkéri Molnár Balázs polgármestert, hogy a  
      vállalkozási szerződést kösse meg. 
 
      Felelős: Molnár Balázs polgármester 
      Határidő: 2018. szeptember 30. 
 

 
11.) Előterjesztés a külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz önerő biztosításához 
        Előadó: Molnár Balázs 
                      polgármester                      (előterjesztés a 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: 4 fő. 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
90/2018.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
         Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
         Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  
         CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva  
         a „Külterületi útfejlesztés és útkarbantartáshoz kapcsolódó  
         gépbeszerzés Kéthely településen” című pályázat támogatói  
         döntésének ismeretében a projekt költségvetését elfogadja és 
         a 3.998.427 Ft önerőt a projekt megvalósításához biztosítja  
         és azt költségvetésben elkülöníti. 

 
         A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előleg  
         igényléshez az önerő rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatot elkészítse,  
         a határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
         A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy aláírja a  
         konzorciumi együttműködési megállapodást Támogatásban részesített  
         projekt megvalósítására. 
 
         Felelős: Molnár Balázs polgármester  
         Határidő: azonnal 
 
 
12.) Előterjesztés a TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 kódszámú helyi gazdaságfejlesztés              

  Kéthely községben című pályázat megvalósításához engedély és kiviteli tervek                    
  elkészítőjének kiválasztásához” 

        Előadó: Molnár Balázs 
                      polgármester                      (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
A feladat elvégzésére három ajánlat került bekérésre, melyek közül a legkedvezőbb ajánlatot  
adó Vándorkő Építésziroda Kft. ajánlatának elfogadását, megbízását javasolja. E Kft készítette el 
a pályázat benyújtásához szükséges tervdokumentációt is, szerzői jogukról nem mondtak le. 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
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91/2018.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
         Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
         a TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 kódszámú helyi gazdaságfejlesztés              

   Kéthely községben című pályázat megvalósításához szükséges engedély  
   és kiviteli tervek elkészítésével a Vándorkő Építésziroda Kft. 8360 Keszthely,  
   Nagy Imre u. 24. képviselő: Tavaszi István ügyvezető, adószám: 23160648-2-20,      
   cégjegyzékszám: 20-09-071371 e-mail: vandorko.epitesziroda@gmail.com  
   bízza meg, 2.890 e Ft +ÁFA tervezési díjazás mellett. 

 
        A képviselő-testület felkéri Molnár Balázs polgármestert, hogy a  
        vállalkozási szerződést kösse meg. 
 
        Felelős: Molnár Balázs polgármester 
        Határidő: 2018. szeptember 30. 
 
 
 
Miután további napirend és hozzászólás nem volt a polgármester a soros nyilvános ülést bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

Molnár Balázs       Nagy Gáborné           
polgármester       jegyző  


