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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. január 28-án  
a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. 
 
JELEN VANNAK:   Németh Lajos polgármester 
                                Dr. Bánkúty József alpolgármester 
                                Bódis Józsefné, Dávid Tamás, 
                                Gilikter Gabriella, Dr. Gonda Péter,  
                                Kocsis Lajosné, Németh István,  
                                Sipos László képviselők 
 
                                Nagy Gáborné körjegyző  
 
Tanácskozási joggal jelen van az 1./ napirend tárgyalásánál: Tanai Adrienn intézményvezető 
 
Németh Lajos polgármester üdvözli a testület soros nyilvános ülésén megjelenteket, 
megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel azon a testület megválasztott 
10 tagja közöl 8 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitja. Tájékoztatja a testület tagjait, 
hogy Tüske Sándor képviselő a testületi ülésről való távolmaradásukat előzetesen 
bejelentette, munkahelyi elfoglaltságára tekintettel. 
 
A polgármester javaslatára a testületi tagok egyhangúlag, 8 igen szavazattal elfogadták a 
tárgyalandó napirendeket, majd meghozták az alábbi határozatukat: 
 
1/2010.(I. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
          Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
          a 2010. január 28. napján tartott soros nyilvános ülésén 
          az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 
          1./ Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ szakmai programjának és    

    házirendjének módosítására 
 

          2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a 
    képviselőtestület által a polgármesterre átruházott hatáskörben, a  
    polgármester által meghozott döntésekről 

       
          3./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetése 
               módosítására 
      
          4./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2010. évi közfoglalkoztatási 
               terve elfogadásához  
   
         5./ Előterjesztés az E.ON-nal kötendő együttműködési megállapodás elfogadásához 
  
         6./ Előterjesztés a Marcali Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 
              módosításához 
 
        7./ Előterjesztés a gyepmesteri feladatok ellátására irányuló vállalkozási szerződés 
              meghosszabbítására 
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      8./ Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
           6/2006.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításához 
 
      9./ Előterjesztés a körjegyzőség köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját  
           képező 2010. évi célok meghatározására 
      
    10./ Előterjesztés az általános iskola igazgatói pályázat kiírásához 
 
    11./ 2010. évi iskolatej programhoz való csatlakozásról döntés 
 
   12./ Előterjesztés a 2010. évi lakossági ivóvíz- és lakossági csatornaszolgáltatás 
          díjtámogatásának igénylésére 
 
   13./ Pénzügyi támogatás nyújtása a Pécsi Apáczai Nevelési és Általános Művelődési  
          Központ részére 
 
   14./ Önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérleti díjának mérséklése 
 
   15./ Önkormányzati településőr foglalkoztatásáról döntés 
 
   16./ Egyéb 

 
 

1./ Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ szakmai programjának és    
     házirendjének módosítására 
     Előadó: Tanai Adrienn 
                   intézményvezető           (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Tanai Adrienn intézményvezető: a jelzett dokumentumok módosítását az új finanszí-
rozási rendhez igazodó feladatváltozás miatti új működési engedélyezési eljárás teszi 
szükségessé. 2010. január 1. napjával Kéthely és Balatonújlak községek vonatko-
zásában az étkeztetés is bekerült a társulási feladatellátásai közé, ezért a szakmai 
programba is be kellett illeszteni az étkeztetésre vonatkozó szabályokat. 
Képviselői kérdésre elmondja, hogy az IK tagok és a szociális étkezők térítési díjfizetése 
között van különbség, a díjképzés és a szállítás költsége miatt is magasabb a szociális 
étkeztettek díja, mint az IK tagoké. A finanszírozási rendszer változásával a jövőben az 
eddigi díjfizetési mód megszűnik, csupán az étkeztetésért kell majd fizetni a településen. 
A házirend a jogszabályban előírt valamennyi rendelkezést tartalmazza, természetesen 
ezeken felül is tartalmazhat előírásokat. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Kocsis Lajosné képviselő: véleménye szerint a házirend nem elég konkrét, jobban 
kellene tartalmaznia a jogokat, kötelességeket, a lehetőségeket. 
A térítési díjképzésről is többet szeretne tudni, tapasztalatai szerint az idősek nincsenek 
tisztában a lehetőségeikkel. 
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Nagy Gáborné körjegyző: a jogszabályi előírásoknak megfelelően, jövedelem-
kategóriánként állapította meg a testület a szociális térítési díjakat, a normatív állami 
támogatás nyújtásának megfelelően. A díjképzés előírásainak megfelelően terjesztettük 
a testület elé a javasolt térítési díjakat, a testületnek jogszabályadta felhatalmazása 
alapján ettől lefelé eltérhetett. Az IK tagok részére egységesen 360 Ft/fő/napban 
állapította meg a testület a fizetendő térítési díjat, a szociális étkeztetésért fizetendő díjak 
ennél magasabb összegűek, már a házhozszállítás költsége miatt is. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 8 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
2/2010.(I. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
          Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete       
          megtárgyalta a szociális szolgáltató Központ módosított 
          szakmai programját és házirendjét, melyet az előterjesztésnek 
          megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 
 
 
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a  
     képviselőtestület által a polgármesterre átruházott hatáskörben, a polgármester     
     által meghozott döntésekről 
     Előadó: Németh Lajos 
                   polgármester            (írásbeli előterjesztés csatolva ) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 8 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
3/2010.(I. 28.) 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. 
 
 
3./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetése 
     módosítására 
     Előadó: Németh Lajos 
                   polgármester                      (írásbeli előterjesztések csatolva) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 8 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
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1/2010.(I….) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       Kéthely Község Önkormányzatának 2009. évi költség- 
       vétését megállapító 2/2009.(II.12.) önkormányzati rendelet 
       módosítására megalkotja a 1/2010.(I….) önkormányzati 
       rendeletet a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal. 
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
4./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2010. évi közfoglalkoztatási 
     terve elfogadásához  
      Előadó: Németh Lajos 
                   polgármester    (írásbeli előterjesztés csatolva ) 
 
Németh Lajos polgármester: a tavalyi kereteken nem változtattunk. Az elmúlt év 
foglalkoztatási létszámával terveztünk. 
Úgy gondolja, hogy az a létszám megfelelő, őket érdemben és hasznosan tudja az 
önkormányzat foglalkoztatni. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Nagy Gáborné körjegyző: a szociális törvény módosítása következtében az idei évtől 
kezdve a tervet előzetesen véleményeztetni kell a helyi kisebbségi önkormányzattal,  
az eddigi szociálpolitikai kerekasztal, valamint a munkaügyi központ kirendeltségén túl. 
Valamennyi szervezet a tervvel egyetértett, s változatlan tartalommal javasolja a 
testületnek elfogadásra. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 8 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
4/2010.(I.28.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta Kéthely Község Önkormányzatának 
       2010. évi közfoglalkoztatási tervét, melyet az előterjesztésnek 
       megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 
       A képviselőtestület a közfoglalkoztatás keretében munkát 
       végző személyekkel kapcsolatos munkáltatói jogok gyakor- 
       lásával a polgármestert hatalmazza fel. 
 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy a 2010. évre elfogadott 
       közfoglalkoztatási tervet küldje meg a Magyar Államkincstár 
       Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának, valamint a Dél- 
       Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Marcali Kirendelt- 
       ségének. 
 
       Határidő: azonnal 
 
       Felelős: Németh Lajos 
                     polgármester 



 
 

5 

 
5./ Előterjesztés az E.ON-nal kötendő együttműködési megállapodás elfogadásához 
     Előadó: Németh Lajos  
                   polgármester   (írásbeli előterjesztés csatolva ) 
 
Németh Lajos polgármester: a decemberi kistérségi ülésen jelen volt az E.ON területi 
képviselője, s az előterjesztésben szereplő együttműködési javaslatot ismertette. 
Véleménye szerint az E.ON kezdeményezése elfogadható, javasolja, hogy a testület  
az együttműködési megállapodást fogadja el. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 8 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
5/2010.(I.28.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt-vel 
       a közterületi faállomány villamos berendezések és vezetékek 
       biztonsági övezetében lévő növényzet gondozására irányuló 
       megállapodás tervezetét, melyet az előterjesztésnek megfelelően, 
       változatlan tartalommal elfogad. 
 
       A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az együtt- 
       működési megállapodás aláírására a községi önkormányzat 
       képviseletében. 
 
       Határidő: 2010. január 31. 
 
       Felelős: Németh Lajos 
                     polgármester 
 
 
6./ Előterjesztés a Marcali Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 
     módosításához 
     Előadó: Nagy Gáborné 
                  körjegyző   (írásbeli előterjesztés csatolva)      
                        

6/2010.(I.28.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Marcali Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás 
       Társulási Megállapodásának módosítását, melyet az előterjesztésnek 
       megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       kinyilatkoztatja, hogy községi önkormányzat részvételével  
       működő Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás, a Jelzőrendszeres 
       házi segítségnyújtási rendszer működtetésére kötött megállapodást, 
       valamint az Önkormányzatok Bölcsődei Társulásának közös meg- 
       egyezéssel történő megszűntetéséhez 2010. január 1. napjával hozzájárul. 
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       A testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási  
       megállapodás aláírására a községi önkormányzat képviseletében. 
 
       Határidő: azonnal 
      
      Felelős: Németh Lajos 
                    polgármester 
 
7./ Előterjesztés a gyepmesteri feladatok ellátására irányuló vállalkozási szerződés 
     meghosszabbítására 
     Előadó: Németh Lajos 
                   polgármester   (írásbeli előterjesztés csatolva)      
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Dr. Bánkúty József alpolgármester: javasolja a szerződés megkötését, de azzal a 
kikötéssel, hogy a vállalkozó a településen végzett munkájáról (járőrözés, befogás) 
értesítse a hivatalt, tevékenységéről vezessen munkanaplót. 
A vállalkozó eddigi tevékenységével kapcsolatban elmondja, hogy akár az ő, mint 
állatorvos, akár a hivatal jelzésére mindig megjelent a településen, s elvégezte a kért 
feladatot. Javasolja, hogy folyamatos visszajelzést követeljen meg a testület a vállalkozó 
ez irányú tevékenységéről a jövőben. Szükség van a tevékenységre, megítélése szerint 
van visszatartó ereje a faluban. 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: indítványozza, hogy a vállalkozót a szerződésben foglalt 
rendelkezéssel kötelezzék tevékenysége dokumentálására, s a hivatallal való szorosabb 
együttműködésre. A vállalkozó számlája addig ne kerüljön kiegyenlítésre, amíg e kötelezett-
ségének nem tesz eleget. 
                        
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 8 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
7/2010.(I.28.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta Makai István vállalkozó gyepmesteri feladatok 
       ellátására irányuló ajánlatát, melyet a testület elfogad, 
       egyúttal a feladatellátásra irányuló szerződést határozott időre, 
       2010. február 1. napjától, 2010. december 31. napjáig meghosszabbítja,  
       a szerződés eddigi feltételrendszerének megfelelően. 
 
       A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozóval 
       a feladatellátásra irányuló szerződést a testület nevében aláírja. 
 
       Határidő: 2010. február 15. 
 
       Felelős: Németh Lajos 
                     polgármester 
 
Németh István a testület ülésére megérkezett. 
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8./ Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
     6/2006.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításához 
     Előadó: Nagy Gáborné 
                   körjegyző           (írásbeli előterjesztés csatolva ) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 9 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
2/2010.(I.28.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a szociális támogatás helyi rendszeréről szóló 6/2006.(III.31.)  
       önkormányzati rendelet módosítására megalkotja a 2/2010.(I….)  
       önkormányzati rendeletet a tervezetnek megfelelően, változatlan  
       tartalommal. 
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
 
9./ Előterjesztés a körjegyzőség köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek     
     alapját képező 2010. évi célok meghatározására 
     Előadó: Nagy Gáborné 
                   körjegyző           (írásbeli előterjesztés csatolva ) 
 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 9 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
8/2010.(I.28.) számú önkormányzati határozat: 
 
          Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete                   
          megtárgyalta a Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatok 
          Körjegyzősége köztisztviselői 2010. évi teljesítménykövetelményeinek 
         alapját képező célok meghatározásáról szóló előterjesztést, melyet az 
         előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 
 
        A képviselőtestület felkéri a polgármestert és a közjegyzőt, hogy a testület 
        által meghatározott teljesítménykövetelményi célok alapján a köztisztviselők 
        személyre szóló teljesítménykövetelményeit állapítsák meg, majd végezzék  
        el a teljesítményértékelést. 
 
       Határidő: 2010. március 31. megállapításra 
                       2010. december 31. értékelésre 
 
       Felelős: Németh Lajos polgármester 
                     Nagy Gáborné körjegyző 
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10./ Előterjesztés az általános iskola igazgatói pályázat kiírásához 
       Előadó: Nagy Gáborné 
                    körjegyző               (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 9 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
9/2010. /I. 28./ számú önkormányzati határozat: 
 
          Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete                   
          a fenntartásában működő Széchenyi István Általános 
          és Alapfokú Művészetoktatási Iskola igazgatói álláshelyére 
          pályázatot ír ki a következő tartalommal: 
 

- magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartama 5 év; 
- a megbízás kezdő időpontja 2010. július 1., megszűnésének időpontja 

2015. augusztus 15. 
- megbízás feltétele a Kt. 17. § (1) bekezdésében előírt felsőfokú végzettség és 

5 év szakmai gyakorlat pedagógus munkakörben; 
- beosztáshoz kapcsolódó juttatások Kjt. szerint; 
- a pályázat benyújtásának határideje megjelenéstől számított 30 nap, 

helye: Kéthely Község Önkormányzatának Polgármesteréhez 
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 

- pályázathoz csatolandó szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok 
másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, az 
intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program; 

- a pályázat elbírálásának határideje jogszabályban előírt véleményezési 
határidő lejártát követő 30-dik napot követő első testületi ülés. 

 
         A képviselőtestület elrendeli a pályázatnak az oktatási közlönyben való közzétételét. 
 
         Határidő: 2010. február 01. 
 
         Felelős: Németh Lajos 
                       polgármester 
 
 
11./ 2010. évi iskolatej programhoz való csatlakozásról döntés 
     Előadó: Nagy Gáborné 
                   körjegyző             
 
Nagy Gáborné körjegyző: a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 
169/2009.(XII.18.) rendeletével kihirdette a 2010. évre vonatkozó iskolatej programot. 
A program 2010. január 1. napjától 2010. december 31. napjáig szól. Összességében a 
feltételrendszer nem változott az elmúlt támogatási évhez képest; az általános iskolai 
tanulók esetében önkormányzatunkat érintően továbbra is 100 %-os a támogatás mértéke, 
az óvodások esetében pedig a bizottsági rendeletben meghirdetett közösségi támogatás 
mértékéig igényelhető támogatás.  
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H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Németh Lajos polgármester: indítványozza a testületnek, hogy a 2010. költségvetési 
évben is csatlakozzanak az iskolatej programhoz, melyhez önerőből mintegy 1 millió Ft-ra 
lesz szükség. 
  
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 9 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 

10/2010.(I.28.) számú önkormányzati határozat: 
 
          Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete                   

            megtárgyalta a 2010. évre vonatkozó iskolatej programra 
            vonatkozó előterjesztést, mely alapján úgy döntött, hogy 
            a programhoz 2010. január 1. napjával csatlakozni kíván. 
            A képviselőtestület az iskolatej ellátásához szükséges 
            önkormányzati önerőt a 2010. évi költségvetésében biztosítani 
            fogja. 
            A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2010. évre 
            vonatkozó szállítási szerződést a képviselőtestület nevében 
            aláírja. 
 

         Határidő: 2010. február 01. 
 
         Felelős: Németh Lajos 
                       polgármester 

 
12./ Előterjesztés a 2010. évi lakossági ivóvíz- és lakossági csatornaszolgáltatás 
       díjtámogatásának igénylésére 
       Előadó: Nagy Gáborné 
                    körjegyző                 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 9 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
11/2010.(I.28.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       pályázatot nyújt be a 2010. évi lakossági ivóvíz- és lakossági 
       csatornaszolgáltatás díjtámogatásának igényléséhez. 
       A képviselőtestület felhatalmazza a DRV Zrt-t (8600 Siófok, 
       Tanácsház u. 7.), hogy elkészítse és benyújtsa a pályázatot 
       a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás 
       elnyerése érdekében, Zánka Önkormányzata gesztorsága mellett. 
 
       A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
       intézkedéseket tegye meg. 
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       Határidő: 2010. február 10. 
 
       Felelős: Németh Lajos 
                     polgármester 
 
13./ Pénzügyi támogatás nyújtása a Pécsi Apáczai Nevelési és Általános     
       Művelődési Központ részére  
      Előadó: Nagy Gáborné 
                   körjegyző 
 
Nagy Gáborné körjegyző: ismertette a testülettel a Pécsi Apáczai Nevelési és Általános 
Művelődési Központ pénzügyi támogatást kérő levelét. 
Megkeresésükben előadják, hogy az idei évben szeretnék megrendezné a kéthelyi 
pedagógus, művésztanár Barna Árpád egykori tanítványai munkáiból szervezett 
kiállítást. E rendezvényükhöz kérnek 100 e Ft pénzügyi támogatást. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Németh Lajos polgármester: a kiállítás tervéről Barna Árpád feleségétől tud, de 
a rendezvényről több információja nincs. 
 
Gilikter Gabriella képviselő: a kiállítás szervezői gyermekét, mint egykori Barna tanítványt 
szintén megkeresték. A költségeket illetően elmondja, hogy a kiállítás során a képek 
bekeretezésétől kezdve, reklámköltségeken át, számtalan dologra kell gondolni. 
Támogatja a kérés teljesítését. 
 
Dr. Bánkúty József alpolgármester: szintén támogatja a támogatás nyújtását, annak 
mértékére 50 e Ft-ban tesz javaslatot. 
 
Németh István képviselő: szintén egyetért a támogatás nyújtásával, de azzal a 
kikötéssel, hogy a rendezvényről a szervezők nyújtsanak tájékoztatást a testület 
számára. 
 
Németh Lajos polgármester: egyetért a javaslatokkal a támogatás nyújtására és a 
rendezvényről való bővebb információnyújtás kérésére vonatkozóan. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés és az elhangzott 
hozzászólások alapján, 5 igen szavazat és 4 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
12/2010. /I. 28./ számú önkormányzati határozat: 
 
          Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete                   
          megtárgyalta a Pécsi Apáczai Nevelési és Általános 
          Művelődési Központ pénzügyi támogatási kérelmét,  
          mely alapján a testület úgy döntött, hogy a Művelődési  
          Központ részére a Barna Árpád művésztanár volt 
          tanítványainak műveiből szervezendő kiállítás  
          megrendezéséhez egyszeri, 50 e Ft támogatás nyújt  
          a községi önkormányzat 2010. évi költségvetésének  
          támogatási kerete terhére. 
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          A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás  
          átutalását biztosítsa. 
  
          Határidő: 2010. február 15. 
 
          Felelős: Németh Lajos 
                        polgármester 
 
 
14./ Önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérleti díjának mérséklése 
        Előadó: Nagy Gáborné 
                      körjegyző 
 
Nagy Gáborné körjegyző: az önkormányzati helyiségek bérlői kéréssel fordulnak ismét a 
képviselőtestülethez, hogy az elmúlt évhez hasonlóan az általuk bérelt helyiségek bérleti 
díja mértékére 50 % kedvezményt nyújtson a testület. 
A testület elmúlt évi döntésének hatálya 2009. december 31. napjával lejárt, a fizetési 
könnyítés a kereskedelmi, lakossági szolgáltató és ipari tevékenységet folytató bérlőkre 
terjedt ki, azzal a kikötéssel, hogy a díjkedvezmény csak annak a bérlőnek a vonat-
kozásában érvényesíthető, akinek lejárt határidejű bérleti és közüzemi díjtartozása nem 
állt fenn. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Németh Lajos polgármester: támogatja a kérés teljesítését, e kedvezményt sajnos nem 
minden bérlő tudta igénybe venni az elmúlt évben. Önkormányzati szempontból is jó 
megoldás volt a díjkedvezmény nyújtása, mellyel a testület megelőzte, hogy a helyisé-
geket visszaadják a bérlők, jelentős bevételkiesést sem okozott a csökkentett bérleti  
díjfizetés. Javasolja a testület, hogy egész évre vonatkozóan hozza meg döntését. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 9 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
13/2010.(I.28.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a tulajdonában lévő helyiségek bérleti díját 2010. január 1. 
       napjától, 2010. december 31. napjáig 50 %-kal csökkenti 
       a lakossági szolgáltató, a kereskedelmi és az ipari kate- 
       góriába tartozó helyiségek vonatkozásában. 
 
       A testület elrendeli, hogy a díjcsökkentési döntése az 
       adott bérlő vonatkozásában csak akkor érvényesíthető, 
       ha az érintett bérlőnek lejárt határidejű bérleti díjtartozása 
       nem áll fenn. 
 
       A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti 
       szerződések módosítását biztosítsa. 
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      Határidő: értelem szerint 
 
      Felelős: Németh Lajos 
                    polgármester 
 
15./ Önkormányzati településőr foglalkoztatásáról döntés 
        Előadó: Nagy Gáborné 
                      körjegyző                 (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Németh Lajos polgármester: javasolja, hogy a testület éljen e lehetőséggel, s 2 fő 
településőr foglalkoztatására nyújtson be pályázatot. 
 
Gilikter Gabriella képviselő: támogatja a településőrök alkalmazását. 
Véleménye szerint működésük a bűncselekmények elkövetésére visszatartó hatással 
lenne. 
 
Dávid Tamás képviselő: szintén úgy gondolja, hogy szüksége lenne a falunak 
településőrökre. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 9 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
14/2010.(I.28.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a településőr foglalkoztatására irányuló 
       előterjesztést, mely alapján a testület 2010. március 1. 
       napjától 2 fő településőr alkalmazásával egyetért. 
 
       A testület elrendeli, hogy a településőrök foglalkoztatása 
       elsősorban a rendelkezési állási támogatásban részesülők 
       közül kerüljön kiválasztásra.  
 
       A testület elrendeli továbbá a településőrök foglalkoztatására 
       irányuló igényének előterjesztését az Igazságügyi és Rendészeti 
       Minisztériumhoz. 
 
       Határidő: 2010. február 10. 
 
       Felelős: Németh Lajos 
                     polgármester 
 
Bódis Józsefné képviselő a testület üléséről végleg eltávozott. 
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16./ Egyéb 
 
Németh Lajos polgármester: térfigyelő kamarák felállításáról szóló pályázati lehetőségről 
tájékoztatja a testület tagjait, mely várhatóan márciusban kerül kiírásra. A javaslat alapján 
16 kamarás rendszer kerülne felállításra; a kamerák a község bejövő útjainál, a temetőben 
és a központi részein kerülnének elhelyezésre. Számítások szerint a rendszer nettó 6 millió 
Ft-ba kerülne, valamint 1,9 millió Ft lenne a munkadíj, mely a pályázat elkészítésének 
költségét, sikerdíjat is tartalmazná. Összköltsége ÁFA-val együtt több mint 9 millió Ft lenne, 
melyhez várhatóan 4-5 millió Ft önerőre lesz szükség. 
Végezetül tájékoztatta a testületet a 2010. évi költségvetés tervezésének állásáról, annak 
legfontosabb sarokszámairól. Szólt a várható működési kiadások nagyságrendjéről, a 
fejlesztésekre fordítható keretről, a megvalósítandó tervezett célokról. 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: részletesen tájékoztatta a testület tagjait azon lehetőségről, 
melynek keretében a község 12-18 éves, állandó lakos leánykorosztálya részére a 
méhnyakrák megelőzése érdekében védőoltás adható. E lehetőséggel az ország, de a 
településünk szomszédságában lévő több település is élt már. Az oltás nem ingyenes, 90 
e Ft/fő, mely három különböző időpontban beadott oltás költségét takarja. 
A védőnő számításai szerint, ha a testület e programot elindítaná, mondjuk a 12-13 éves 
korosztállyal, akkor évente kb. 10 fő oltását kellene elvégezni. Információja van arról, hogy  
a gyártó cégek „tömeges” oltóanyag rendelése esetén nyújtottak már árkedvezményt, az 
ügyben még tájékozódni fog, ha javaslata a testület előtt meghallgatásra talál.  
Ez az védőoltás nem várható, hogy bekerül az állami ingyenes védőoltások közé. 
 
Dr. Bánkúty József alpolgármester: támogatja a program beindítását a testület által 
meghatározott korcsoport vonatkozásában, de az érintett korosztály szüleinek költség-
viselése mellett.  
 
Németh Lajos polgármester: véleménye szerint is e programot el kellene kezdeni, de 
annak nem látja realitását, hogy induláskor több korosztály oltását biztosítsa a testület. 
Véleménye szerint a döntés meghozatalához szükség lenne arra az információra, hogy a 
gyártók nyújtanának e árkedvezményt, illetve a szülők a költségviselésben részt kívánnak  
e venni, akár részletfizetési kedvezmény nyújtása mellett is. Úgy gondolja, hogy a községi 
önkormányzat költségvetési lehetőségei e célra kb. 500-1000 e Ft elkülönítését teszi 
lehetővé.  
 
Sipos László képviselő: a hóeltakarítás fogyatékosságát veti fel. Kéri, hogy a legközelebbi 
hóesés során előbb indítsák el a hótólókat a biztonságosabb közlekedés érdekében.  
Hegyi utak karbantartására irányuló pályázati lehetőségről kérdez. Annak hiányában is 
felveti a hegyközségnél képződő keret igénybevételének lehetőségét. 
 
Németh Lajos polgármester: egyetért a hóeltakarítást érintő kritikával, a jövőben 
igyekeznek időben nekilátni a munkának. A hegyi utak karbantartása ügyében fel fogja 
venni a hegyközséggel a kapcsolatot, a költségvetésben fognak e célra keretet képezni. 
  
                           k.m.f. 
 
Nagy Gáborné                                                                    Németh Lajos 
körjegyző                                                                polgármester 


