
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020.augusztus 26-án a Kéthelyi 
Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: 
Molnár Balázs polgármester 
Hosszúné Tóth Rita képviselő 
Németh Lajos képviselő 
Nikula András Csaba képviselő 
Nikula Zsolt József képviselő 
Vörös Zsolt képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
Nagy Gáborné jegyző 
Babos Mónika pénzügyi ügyintéző 
Szűcs Judit Magdolna óvodavezető 
Kulcsár Gábor Atroplusz Kft. képviselője 
Gombai Imre tanyagondnok 
 
Molnár Balázs polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a testület 
megválasztott hét tagja közül hat főképviselő jelen van, az ülést megnyitotta. 
Tájékoztatta a testület tagjait, hogy Bódis Józsefné alpolgármesterelőzetesen jeleztea testületi 
ülésről való távolmaradását. 
Javaslatot tett az ülés napirendjére, a kiküldött meghívó szerinti napirendeket az „Előterjesztés  
aközösségi célú egészségre nevelő, szabadidős és sporteszközök, gépek beszerzése, 
infrastrukturális fejlesztése című, VP6-19.2.1.-10-8.1.4-17kódszámúpályázat megvalósítása 
keretében eszközbeszerző kiválasztásához”, valamint az „Előterjesztés a Magyar Falu Program 
keretében óvodai udvari eszközök beszerzésére vállalkozó kiválasztásához” napirendekkel 
kiegészítve. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma:6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
67/2020.(VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. augusztus26-i soros  
nyilvánosülésnapirendjét 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 2020. évi költségvetése módosításához 

 
3.) Tájékoztató a községi önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről 

 
4.) Előterjesztés a 2020/2021. tanév előkészítéséhez 

 
       5.) Tájékoztató a gyermekétkeztetés helyzetéről 

1 
 



 
6.) Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat munkájáról 

 
7.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló 059/54. hrsz-ú külterületi ingatlan   
értékesítéséhez 

 
8.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata 2020-2024. évekre szóló gazdasági  
programja jóváhagyásához 
 
9.) Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás  
igényléséhez 

 
      10.) Előterjesztés az EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben     

Észak-Somogyban – pályázat keretében- ösztöndíj pályázat és mentorprogram  
kiírásához 
 

      11.) Előterjesztés a temetői kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításához 
 

           12.) Előterjesztés a Kéthely Község Önkormányzatánál végzett belső ellenőrzésről 
    készült jelentés megtárgyalásához  
   

      13.) Előterjesztés „közösségi célú egészségre nevelő, szabadidős és sporteszközök,  
      gépek beszerzése, infrastrukturális fejlesztése című, VP6-19.2.1.-10-8.1.4-17 
      kódszámú” pályázat megvalósítása keretében eszközbeszerző kiválasztásához 
 
      14.) Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében óvodai udvari eszközök  
      beszerzésére vállalkozó 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 előterjesztéshezhozzászólás 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 egyhangúlag, 6igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
68/2020.(VIII.26.) 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 döntésekrőlszóló 
tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,változatlan 
tartalommal elfogadott. 
 
   Felelős: Molnár Balázs polgármester 
   Határidő: azonnal 
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2.) ElőterjesztésKéthely Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésemódosítására 
Előadó: Molnár Balázs  
polgármester                       (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
A rendelettervezet a negyedéves pénzügyi mozgásokat tartalmazza. 
 
Nikula András Csaba képviselő 
Az önkormányzat által alapított közalapítványok támogatásáról, valamint az állami előleg 
visszafizetési kötelezettségről kérdezett. 
 
Babos Mónika pénzügyi ügyintéző 
Az államtól minden költségvetési év végén kapunk a működéshez előleget, mely év  
közben visszavonásra kerül, ez szerepel a tervezetben. 
A közalapítványok részére a 100 e Ft támogatás átutalásra kerül a II. félévben, melynek 
előirányzatát is átvezettük. 
 
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester az  
előterjesztés szerinti rendelettervezetet bocsátotta szavazásra. 
 
A rendeletalkotásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
13/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelet: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetésérőlszóló 3/2020.(II.14.)  
önkormányzati rendelet módosításáramegalkotta a13/2020.(VIII.27.) 
önkormányzatirendeletet, atervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal. 
(Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
 
3.) Tájékoztató a községi önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről 
Előadó:Molnár Balázs 
polgármester(előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Németh Lajos pénzügyi bizottsági elnök 
A pénzügyi bizottság 2020. augusztus 25-én tartott ülésén előkészítő jelleggel megtárgyalta  
a községi önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, 
melyet a bizottság egyhangúlag elfogadott és változatlan tartalommal elfogadásra javasol a 
képviselő-testületnek.A bizottság úgy ítélte meg, hogy a féléves beszámolóban szereplő adatok 
valósak, reálisak, gyakorlati intézkedést, esetleges megszorítást az önkormányzat jelenlegi  
pénzügyi helyzete nem igényel.  
A bizottság megállapította, hogy amint az várható is volt, a bevételek elmaradnak a vírusjárvány 
következtében a tervezettől. Ezt befolyásolta a gépjárműadó teljes mértékű állami elvonása.  
A helyi adóból származó bevételekis az eddigi években megszokott mértéktől alacsonyabb 
összegben teljesültek az I. félév folyamán.A saját bevételek tényszámának alakulására hatással  
volt a helyi vállalkozók, bérlők részérenyújtott díjkedvezmény, szintén a vírushelyzet 
következtében.  
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Fentiek alapján a saját bevételi tervszámunk elmarad az időarányos teljesítéstől. 
Mindez sem az önkormányzat, sem az intézmények féléves működésében nem okozott 
problémát; a felújítási/beruházási feladatok istovább tudtak folytatódni, mely köszönhető annak 
is, hogy az önkormányzat jelentős tartalékkal rendelkezik.Ugyanakkor volt feladatelmaradás is, 
gondol itt pl. a kulturális tevékenységekre. 
Az intézmények működéséről megállapítható, hogy időarányosan teljesítettek. 
A 2020. költségvetési év működését nem fenyegeti semmi. A bizottság javasolta, hogy 
készüljön pénzügyi kimutatás az év végéig várható teljesítésről, mind bevételi, mind kiadási 
oldalon, mely adatok birtokában a következő költségvetési év indításához kellő információval 
fognak rendelkezni. 
 
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: 6fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
69/2020.(VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a községi önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi 
teljesülésérőlszóló tájékoztatót megtárgyalta és azt jóváhagyólag  
elfogadta. 
 
   Felelős: Molnár Balázs polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
 
4.) Előterjesztés a 2020/2021. tanév előkészítéséhez 
Előadó:Szűcs Judit Magdolna 
óvodavezető(előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
A napirend tárgyalásához mindkét intézmény részéről részletes tájékoztató készült.  
Az általános iskola igazgatója előzetesen jelezte, hogy a mai testületi ülésen nem tud  
részt venni. 
 
Szűcs Judit Magdolna óvodavezető 
Szólt az intézmény jelenlegi személyi feltételeiről;a zavartalan működéshez szükséges 
személyi,tárgyi feltételekkel rendelkeznek az új nevelési év indításához.  
Részletesen szólt a vírushelyzet kapcsán teendő intézkedéseikről az új nevelési év kapcsán. 
 
Németh Lajos képviselő 
Megítélése szerint oktatási területen nem jól kezelték a vírushelyzetet kormányzati szinten; 
összességében a központi oktatásirányításról nincs jó véleménye. 
 
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: 6fő. 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
70/2020.(VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta a 2020/2021. tanév előkészítésérőlszóló 
tájékoztatót,melyet az előterjesztésnek megfelelően,  
változatlantartalommal elfogadott. 
 
   Felelős: Molnár Balázs polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
 
5.) Tájékoztató a gyermekétkeztetés helyzetéről 
      Előadó: Kulcsár Gábor 
                   Atroplusz Kft. képviselője        (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Kulcsár Gábor Atroplusz Kft képviselője 
Hozzászólásában kifejtette a vírus vállalkozásukra gyakorolt negatív hatását, a veszélyhelyzet 
időszakában megtett intézkedéseikről. Szólt a gyermekétkeztetést érintően bevezetett új 
munkaszervezési intézkedéseikről, mellyel a gyermekek részére több friss zöldséget/gyümölcsöt 
tudnak szolgáltatni. Ismertette a jelenlegi ellátotti létszámokat, melyek sajnos visszaesést 
mutatnak, különösen a szociális területen.Hozzászólásában külön kiemelte a napi intézményi 
létszámjelentésre bevezetett új online programot, mellyel az intézmények is nyomon tudják 
követni a létszám alakulását. 
 
Hosszúné Tóth Rita képviselő 
Megköszönte a szolgáltató beszámolóját, mely részletes volt, tevékenységük minden területét 
átfogta. 
 
Németh Lajos alpolgármester 
Szintén megköszönte a részletes tájékoztatást.Örül, hogy a kialakult veszélyhelyzetben a 
cég talpon tudott maradni. A vírushelyzet is rámutatott, hogy a testület e szolgáltatása 
kiszervezésekor jó döntést hozott. 
Mint az étkezést kezdetektől igénybe vevő, véleménye szerint mind mennyiségileg, mind 
minőségileg a kiszolgáltatott étel számára megfelelő.  
 
Molnár Balázs polgármester 
Vendégétkezőként rendszeresen ellenőrzi a kiszolgáltatott étel mennyiségét és minőségét, 
összességében elégedett. Kéthelyen a vírushelyzet ellenére is sok gyermeknek tudtak étkezést 
biztosítani, még a Somogyszentpálról bejáró gyermekek részére is, kisebb munkaszervezés által. 
Az elmúlt időszak megerősítette benne, hogy a testület jó döntést hozott, amikor az Atroplusz 
Kft-vel szerződést kötöttek e feladatellátásra. 
 
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés 
szerinti határozattervezetet bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma:6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
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71/2020.(VIII.26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
megtárgyalta a gyermekétkeztetés helyzetéről szóló 
szolgáltatói tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek  
megfelelően, változatlan tartalommal elfogadott. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
6.) Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat munkájáról 
Előadó: Gombai Imre  
tanyagondnok(előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
A tanyagondnoki feladatellátás új szolgáltatás a településen. A veszélyhelyzet idején 
nagy segítséget tudott nyújtani a lakosságnak (bevásárlás, gyógyszerkiváltás, szállítási  
feladatok, stb.). A tanyagondnok eredményes vizsgát tett, a feladatellátáshoz így megfelelő 
végzettséggel is rendelkezik már. A jövőben szeretnék a szolgáltatást bővíteni a környező 
településekkel együttműködve, így szakszerű helyettesítése is megoldottá válhat. 
Eddigi működése során jó kapcsolatot tudott kialakítani a szolgáltatást igénybe vevőivel. 
A szolgálat részére megrendelt új gépjármű várhatóan szeptember hónap folyamán  
leszállításra kerül. 
 
Hosszúné Tóth Rita képviselő 
Megköszönte a tanyagondnok munkáját. Intézményével, a szociális központtal, kiváló a 
tanyagondnok együttműködése. 
 
Nikula András Csaba képviselő 
Szintén megköszönte a tanyagondnok munkáját. Bízik benne, hogy egyre több rászoruló 
személynek tud segítséget nyújtani. 
 
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés 
szerinti határozattervezetet bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma:6 fő. 
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
72/2020.(VIII.26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
megtárgyalta a tanyagondnoki szolgálat munkájáról  
szóló beszámolót,  melyet az előterjesztésnek megfelelően, 
változatlan tartalommal elfogadott. 
 
 Felelős: Molnár Balázs polgármester 
 Határidő: azonnal 
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7.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló 059/54. hrsz-ú külterületi ingatlan   
értékesítéséhez 
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: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
73/2020.(VIII.26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
megtárgyaltaa tulajdonában álló 059/54. hrsz-ú, szántó  
művelési ágú ingatlan értékesítéssel kapcsolatos előterjesztést,  
és az alábbi döntést hozta: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében  
eljárva hozzájárul a 059/54. hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlan  
értékesítéséhez, Csuha István Kéthely, Hunyadi u. 42. szám alatti lakos részére. 
 
A képviselő-testület az értékesítendő ingatlan vételárát 200 e Ft összegben  
határozza meg. 
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a vételár 12 havi részletben kerüljön  
megfizetésre. 
Az adás-vétellel, valamint a földhivatali átvezetés költségei a vevőt terhelik. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza  
Molnár Balázs polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
8.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata 2020-2024. évekre szóló gazdasági    
programja jóváhagyásához 
Előadó:Molnár Balázs 
polgármester                                    (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Németh Lajos képviselő 
Kötelező feladata a testületnek a gazdasági program elfogadása, de ugyanakkor a 
gazdasági program megvalósulását számtalan külső tényező befolyásolja a ciklus ideje alatt. 
Összességében manapság nem sok értelme van ilyen programokat megalkotni. 
 
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés 
szerinti határozattervezetet bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
74/2020.(VIII.26.) számú önkormányzati határozat: 
 
      Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
megtárgyaltaaz Önkormányzat 2020-2024. évekre szóló  
gazdaságiprogramját, melyet az előterjesztésnek megfelelően,  
változatlantartalommal jóváhagy.  

 
 Felelős: Molnár Balázs polgármester 

                        Határidő: értelem szerint 
 
9.) Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás  
igényléséhez 
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: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
75/2020.(VIII.26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
pályázatot nyújt be 172 m3 szociális célú kemény tűzifa 
vásárlásáhozkapcsolódó támogatásra. 
 
A Képviselő-testület a vásárláshoz szükséges 218.440 Ft 
önrésztvállalja. 
 
 A Képviselő-testület a szociális tűzifában részesülőktől  
ellenszolgáltatást nem kér. 
 
      Felelős: Molnár Balázs polgármester 
      Határidő: 2020. augusztus 31.  
 
 
10.) Előterjesztés az EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben     
Észak-Somogyban – pályázat keretében- ösztöndíj pályázat és mentorprogram  
kiírásához 
Előadó:Molnár Balázs 
polgármester                                    (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
Ezen pályázat utolsó ütemére kerülne kiírásra a felhívás. Örül, hogy az önkormányzatnak  
volt erre lehetősége, s általa több családnak/gyermeknek tudott támogatást nyújtani az  
önkormányzat. 
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Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozattervezetet bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
76/2020.(VIII.26.) számú önkormányzati határozat: 
 
 Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 az EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi 
szemléletben Észak-Somogyban pályázat megvalósítása  
során az előterjesztés melléklete szerinti ösztöndíj pályázatot  
és mentorprogramot kiírjaa határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
11.) Előterjesztés a temetői kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításához 
Előadó:Molnár Balázs 
polgármester                                    (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
A temetői közszolgáltatási szerződés a hónap végével le fog járni. A jelenlegi szolgáltató 
szeretné a szerződést újabb 10 évvel meghosszabbítani. Úgy gondolja, hogy a szolgáltatóval 
korábban voltak kisebb problémák, de megfelelő kommunikációval sikerült ezeket nagyrészt 
megoldani. Támogatja a szerződés meghosszabbítását. 
 
Nikula Zsolt József képviselő 
Nem támogatja a 10 évre való hosszabbítást, két évet javasol. 
 
Nikula András Csaba képviselő 
Szintén nem támogatja a kegyeleti szerződés újabb 10 évvel való meghosszabbítását. 
A szolgáltató eddig sem teljesítette maradéktalanul a vállalt kötelezettségeit, gondol  
itta temetői kataszterre, fák gondozására, elhagyatott síremlékek elbontására, stb. 
A szerződés újabb öt évvel való meghosszabbítását tartja reálisnak, ezáltal a szolgáltató 
is jobban motiválható lesz a temető további rendezettsége érdekében. 
 
Németh Lajos képviselő 
A szerződés 10 évre való meghosszabbítását ő sem támogatja, az 5 évet igen. 
 
Molnár Balázs polgármester 
A két év nagyon rövid idő, a szolgáltató a 10 évre való meghosszabbítást azért kérte,  
hogy így jobban tudja tervezni tevékenységét, a temetőt érintően tervezett önerős  
fejlesztéseit.Ha a testület a 10 évet soknak ítéli, részéről az 5 év is elfogadható. 
 
Nikula Zsolt József képviselő módosítási javaslatától elállt. 
 
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, a polgármester  
a módosított indítványát bocsátotta szavazásra a polgármester. 
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A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
77/2020.(VIII.26.) számú önkormányzati határozat: 
 
      Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
megtárgyalta a temető üzemeltetési feladatok ellátására 
vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról  
szóló előterjesztést, melyet a testület – változatlan tartalommal – 
elfogad.  
 
A képviselő-testület 2020. szeptember 1. napjával életbe lépő  
azon változással, hogy a kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
 időbeli hatálya, újabb 5 évvel, azaz 2025. augusztus 31. napjáig  
meghosszabbításra kerüljön a Törzsök Temetkezési Kft-vel, egyetért. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Molnár Balázs polgármestert,  
hogy a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításának a képviselő- 
testület képviseletében történő aláírására. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

    12.) Előterjesztés a Kéthely Község Önkormányzatánál végzett belső ellenőrzésről 
készült jelentés megtárgyalásához  
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: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
78/2020.(VIII.26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
megtárgyalta a Kéthelyi Község Önkormányzatánál 
végzett belső ellenőrzési jelentést,melyet az  
előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal  
elfogad. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
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     13.) Előterjesztés a VP6-19.2.1.-10.8.1.4-14 kódszámú, közösségi célú egészségre nevelő,  
     szabadidős és sporteszközök, gépek beszerzése, infrastrukturális fejlesztése című  

pályázatmegvalósítása kertében eszközbeszerző kiválasztása 
Előadó:Molnár Balázs 
polgármester(előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
A pályázattal kapcsolatos három árajánlat került bekérésre. Kérte a képviselőket, hogy 
döntése meghozatalakor a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozókat bízzák meg a feladat 
ellátásával, hangsúlyozva, hogy a megbízási díjak teljes egészében a pályázati forrásból  
kerülnek finanszírozásra. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a pályázattal érintett épület 
felújítása elkészült, a beszerzendő eszközök telepítésére készen áll a helyiség. 
 
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 egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül  meghozta az alábbi határozatát: 
 
79/2020.(VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
  Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  megtárgyalta „Közösségi célú egészségre nevelő, szabadidős  
  és sporteszközök, gépek beszerzése, infrastrukturális fejlesztése  
  című, VP6-19.2.1.-10-8.1.4-17kódszámú” pályázatmegvalósítása 
  kertében eszközbeszerző kiválasztása napirendet megtárgyalta, mely  
  alapján az alábbi döntést hozta: 
 
1.)A képviselő-testület a „Közösségi célú egészségre nevelő, szabadidős  
és sporteszközök, gépek beszerzése, infrastrukturális fejlesztése című,  
VP6-19.2.1.-10-8.1.4-17kódszámú” pályázatmegvalósításához  
 szükséges edzőtermi eszközök beszerzésével a legkedvezőbb ajánlatot adó  
 Eaglestart Kft-t 2700 Cegléd, Csengőbarack u. 15. bízza meg; 
 adószám: 26159111-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-189768 
 képviselő: Sass Róbert ügyvezető,e-mail cím: sassr77@gmail.com  
 bízza meg bruttó 1.171.600 Ft díjazás mellett.  
 
2.) A képviselő-testület a „Közösségi célú egészségre nevelő, szabadidős  
és sporteszközök, gépek beszerzése, infrastrukturális fejlesztése című,  
VP6-19.2.1.-10-8.1.4-17kódszámú” pályázatmegvalósításához  
 szükséges játszótéri eszközök beszerzésével a legkedvezőbb ajánlatot adó  
 Marbia Kft-t 1038 Budapest, Mély u. 30. bízza meg; adószám: 25562723-2-41,  
 cégjegyzékszám: 01-09-282380képviselő: Ács Péter  ügyvezető, e-mail cím:  
  marbia@gmail.com, bruttó 3.725 e Ft díjazás mellett.  
 

A képviselő-testület felkéri Molnár Balázs polgármestert, hogy az 
eszközbeszerzésre vonatkozó vállalkozási szerződéseket kösse meg. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 

                       Határidő: azonnal 

11 
 

mailto:marbia@gmail.com


 
14.) Előterjesztés a Magyar Falu Program keretébenóvodai udvari eszközök  
beszerzésére vállalkozó kiválasztásához 
Előadó: Molnár Balázs 
polgármester                                      (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
Ismertette a pályázat keretében megvalósítandó feladatokat, azok műszaki készültségét. 
Indítványozza a képviselő-testületnek, hogy jelen pályázat esetében is a bekért ajánlatok  
közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozást válassza a szükséges eszközök beszerzőjéül. 
Mivel az eszközök beszerzési ára időközben változott, a beszerzéshez szükséges 534 e Ft 
önrészt a községi önkormányzat 2020. évi költségvetésének céltartaléka terhére javasolja 
biztosítani. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
80/2020.(VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
      Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
      a Magyar Falu Program keretében óvodai udvari eszközbeszerző 

kiválasztása napirendet megtárgyalta, mely alapján az alábbi  
döntést hozta: 

 
      A képviselő-testület a Magyar Falu Program projekt megvalósításához  
      szükséges eszközök beszerzésével a legkedvezőbb ajánlatot adó  
      Marbia Kft-t 1038 Budapest, Mély u. 30. bízza meg; adószám: 25562723-2-41,  
      cégjegyzékszám: 01-09-282380képviselő: Ács Péter  ügyvezető, e-mail cím:  
       marbia@gmail.com, bruttó 3.345.180 Ft díjazás mellett.  
 

      A képviselő-testület az óvodai udvari eszközök beszerzéséhez 534 e Ft önerőt biztosít a 
községi önkormányzat 2020. évi költségvetésének céltartaléka terhére. 

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

k.m.f. 
 
 

Molnár Balázs       Nagy Gáborné           
polgármester       jegyző  
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