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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. április 29-én  
a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. 
 
JELEN VANNAK:   Németh Lajos polgármester 
                                Dr. Bánkúty József alpolgármester 
                                Dr. Gonda Péter, Kocsis Lajosné,  
                                Németh István, Sipos László,  
                                Tüske Sándor képviselők 
 
                                Nagy Gáborné körjegyző  
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 

 2./-3./ napirendek tárgyalásánál Magyar Tiborné óvodavezető,  
           Tanai Istvánné pénzügyi főmunkatárs 

 2./-4./ napirendek tárgyalásánál Sümegi Tamásné mb. iskolaigazgató 
 
Németh Lajos polgármester üdvözli a testület soros nyilvános ülésén megjelenteket, 
megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel azon a testület megválasztott 
10 tagja közöl 7 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitja.  
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy Bódis Józsefné, Dávid Tamás és Gilikter Gabriella 
képviselők testületi ülésről való távolmaradásukat előzetesen bejelentették. 
 
A polgármester javaslatára a testületi tagok egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadták a 
tárgyalandó napirendeket, majd meghozták az alábbi határozatukat: 
 
53/2010.(IV. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
          Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
          a 2010. április 29. napján tartott soros nyilvános ülésén 
          az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 
        1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő- 
             testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben, a polgármester által meg- 
             hozott döntésekről 
 
      2.) Előterjesztés a 2009. évi zárszámadási rendelet megalkotására 

 
        3.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2010. évi 
             költségvetési módosítására 

       
        4.) Előterjesztés a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási 
             Iskola házirendjének, valamint szervezeti és működési szabályzatának 
             jóváhagyására 
       
        5.) Előterjesztés a Marcali Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 
             módosítására 
 
        6.) Egyebek 
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1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő- 
     testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben, a polgármester által meg- 
     hozott döntésekről 
     Előadó: Németh Lajos 
                   polgármester           (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
54/2010.(IV.29.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 
       valamint a képviselőtestület által a polgármesterre átruházott 
       hatáskörben, a polgármester által meghozott döntésekről 
       szóló beszámolót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,  
       változatlan tartalommal elfogad. 
 
 
2.) Előterjesztés a 2009. évi zárszámadási rendelet megalkotására 
     Előadó: Németh Lajos 
                   polgármester           (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Németh Lajos polgármester szóbeli kiegészítése: a 2009. év indulásakor pénzügyileg 
rosszabb teljesítésre számolt, hisz az állami támogatások csökkenése tovább folytatódott, 
illetve a helyi bevételek növelésére is korlátozott lehetősége mutatkozott a községi önkor- 
mányzatnak. Összességében az eltervezett bevételeket teljesíteni tudtuk, a központi 
költségvetésből származó bevételek az év során túlteljesültek, köszönhető ez elsősorban 
a sikeres pályázati tevékenységnek. A folyamatosan érkező bevételek biztosították a 
kiadások teljesítését; intézményeink működése zavartalan volt az év során, valamint az 
eltervezett felújítási/beruházási feladatok is nagyrészt teljesültek. 
További örvendetes tény, hogy a működési és felhalmozási bevételek aránya sem romlott, 
illetve a tervezett hitel felvétele nélkül tudott működni az önkormányzat. 
Szóbeli kiegészítésének további részében tételesen ismertette az elvégzett felújítási/ 
beruházási feladatokat célonként, bekerülési költségével együtt. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Tüske Sándor a pénzügyi bizottság elnöke: hozzászólása írásban csatolva. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
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5/2010.(IV….) számú önkormányzati rendelet: 
 
          Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete   
          megtárgyalta Kéthely Község Önkormányzatának 2009. 
          évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóvá- 
          hagyásáról szóló előterjesztést, melynek elfogadására meg- 
          alkotja a 4/2010.(IV….) önkormányzati rendeletet a tervezetnek 
          megfelelően, változatlan tartalommal. 
          (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
  
3.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési      
     módosítására 
     Előadó: Németh Lajos 
                  polgármester           (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
6/2010.(IV….) számú önkormányzati rendelet: 
 
          Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete   
          a Kéthely Község Önkormányzatának 2010. évi 
          költségvetését megállapító 3/2010.(II.11.) önkormányzati 
          rendelet módosítására megalkotja az 6/2010.(IV….)  
          önkormányzati rendeletet a tervezetnek megfelelően, 
          változatlan tartalommal. 
          (Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
 
 
4.) Előterjesztés a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási 
     Iskola házirendjének, valamint szervezeti és működési szabályzatának 
     jóváhagyására 
     Előadó: Nagy Gáborné 
                  körjegyző                (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
55/2010.(IV.29.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a fenntartásában működő Széchenyi István 
       Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola házirendjét 
       és szervezeti és működési szabályzatát, melyeket az előter- 
       jesztéseknek megfelelően, változatlan tartalommal jóváhagy. 
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5.) Előterjesztés a Marcali Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 
     módosítására 
     Előadó: Nagy Gáborné               
                   körjegyző                      (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
                      
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
56/2010.(IV.29.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Marcali Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
       megállapodásának módosítását, melyet az előterjesztésnek 
       megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 
       A képviselőtestület elfogadja, hogy a jelzőrendszeres házi 
       segítségnyújtás ellátási területe bővítésre kerüljön Balaton- 
       berény, Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr, Balaton- 
       szentgyörgy, Hollád, Tikos és Vörs településekkel. 
 
       A testület felhatalmazza a polgármestert a módosított 
       megállapodás aláírására a községi önkormányzat képviseletében. 
 
       Határidő: 2010. április 30. 
 
       Felelős: Németh Lajos 
                     polgármester 
 
 
6.) Egyebek 
 
Németh Lajos polgármester: tájékoztatta a testület tagjait az iskolai kerékpártároló 
megvalósításához elnyert pályázatról. Szólt a nyár folyamán elvégzendő beruházási/ 
felújítási feladatokról (oktatási/nevelési intézmények fűtéskorszerűsítése, konyhai 
sütőberendezés beszerzése, garázsépítés a fecskeházhoz). 
Képviselői kérdésre tájékoztatta a testület tagjait a településőrök munkarendjéről,  
tevékenységükről.  
 
Kocsis Lajosné képviselő: felveti a központi „kiskastély” műszaki állapotát, az épület 
állatmegóvása érdekében intézkedést megtételét javasolja. 
 
 
                       k.m.f. 
 
 
 
Nagy Gáborné                                                                    Németh Lajos 
körjegyző                                                                polgármester 


