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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 11-én  
a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. 
 
JELEN VANNAK:   Németh Lajos polgármester 
                                Dr. Bánkúty József alpolgármester 
                                Bódis Józsefné, Dr. Gonda Péter,  
                                Kocsis Lajosné, Németh István,  
                                Sipos László képviselők 
 
                                Nagy Gáborné körjegyző  
 
Tanácskozási joggal jelen van az 1./ napirend tárgyalásánál:  
Tanai Adrienn Szociális Szolgáltató Központ vezetője, Sümegi Tamásné általános iskola 
megbízott igazgatója, Magyar Tiborné óvodavezető, Tanai Istvánné pénzügyi főmunkatárs, 
Nagy Imréné az általános iskola gazdasági vezetője. 
 
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 Tüske Sándor, Dávid Tamás és Gilikter Gabriella képviselők a testületi ülésről való 
távolmaradásukat előzetesen bejelentették, munkahelyi elfoglaltságára, illetve betegségükre 
tekintettel. 
 
A polgármester javaslatára a testületi tagok egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadták a 
tárgyalandó napirendeket, majd meghozták az alábbi határozatukat: 
 
17/2010.(II. 11.) számú önkormányzati határozat: 
 
          Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
          a 2010. február 11. napján tartott soros nyilvános ülésén 
          az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 
          1./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési  
               rendeletének megalkotására 

 
          2./ Előterjesztés a választási szervek tagjainak megválasztására 

       
          3./ Közoktatási infrastruktúrafejlesztési pályázathoz önkormányzati önerő  
               megállapítása 
      
          4./ Pályázat kiírása közművelődési szakember munkakör betöltésére 
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1./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési  
     rendeletének megalkotására 
     Előadó: Németh Lajos 
                   polgármester           (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Németh Lajos polgármester szóbeli kiegészítése és a feltett kérdésekre adott válaszai: 
A pénzügyi bizottságnak nincs jelen tagja, ezért tájékoztatja a testület tagjait, hogy a  
bizottság 2010. február 8-án tartott ülésén megtárgyalta az előterjesztést, melyet válto-
zatlan tartalommal javasol a testületnek elfogadásra. 
Az idei költségvetési évben tovább szűkült az önkormányzat lehetősége; csökkent 
önkormányzat központi költségvetési támogatása. A koncepció meghatározásakor döntött 
a testület a saját bevételek szinten tartásáról, tehát nem emelte a lakosság terheit ( 
adóemelés, térítési díjemelés elmaradása) stb. Továbbnőtt településünkön is  
a munkanélküliek száma, s ezáltal a szociális támogatást igénylők száma is. 
Összességében önkormányzatunk 2010. évi bevételi tervszáma elmarad az előző évitől, 
mintegy 10 millió Ft-tal. E bevételi kiesést valamelyest a működési kiadási oldalon 
kompenzálják azon intézkedések, melyek a járulékok csökkentését eredményezték,  
illetve a testület által az előző évben meghozott szervezési intézkedések, pl. fogászat 
vállalkozási formában való ellátása. 
A költségvetés tervezésének egyik fő szempontja volt, hogy a 73 fős alkalmazotti létszám 
ne kerüljön rosszabb helyzetbe, mint az előző évben, mindenki meg tudja őrizni jövedelme 
előző évi szintjét, s nyugodt körülmények között végezhesse munkáját, senkit se 
fenyegessen az elbocsátás réme. Úgy gondolja, hogy e két feltételt a községi 
önkormányzat 2010. évben tudja teljesíteni, melyre tartalmaz javaslatot a költségvetési 
tervezet. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy azon munkavállalók részére, akiknek havi 98 
e Ft-ot meghaladó illetményük van, egy havi bruttó illetményükig kereset-kiegészítést 
kapnának az állam által biztosított 98 e Ft-on felüli részre. A másik terület a béren kívüli 
juttatások s ezen belül is a munkáltatói étkezési hozzájárulás/utalványjuttatás. 
Sajnos az állam megkülönböztetést tesz a köztisztviselők és közalkalmazottak között, 
miszerint az utóbbiak részére nem kötelező ilyen juttatást nyújtani. A közalkalmazottak 
vonatkozásában a javaslatban 12 e Ft/hó/fő étkezési hozzájárulás szerepel, melyet 
további 3 e Ft/hó/fő SZJA adófizetési kötelezettség terhel, mely éves szinten 180 e Ft/fő 
keretet jelent munkavállalónként. A tervezetben nincs bérfejlesztésre, jutalomkeretre 
javaslat. 
Összességében a kifizetésre kerülő nettó bérek nőni fognak a központi adójogszabályi 
változások hatására. 
A várható kiadások legnagyobb tétele az intézményi működési kiadások, mely tartalékkal 
együtt mintegy 337 millió Ft. Ezen adatot összehasonlítva az előző év hasonló adatával 
megállapítható, hogy valamivel kevesebb, mely a végrehajtott szervezési intézkedéseknek 
köszönhető (fogászat vállalkozásba való kiszervezése, szociális étkeztetés társulásba vitele). 
Megítélése szerint az intézmények jelen költségvetési keretek között változatlan tudják az 
eddigi szakmai munkájukat végezni (iskolai szakkörök, iskolaotthonos oktatás, stb.) 
Végezetül részletesen szólt a tervezett felújítási/beruházási feladatokról, azok jogcímeiről és 
tervezett kiadási összegeiről. Sajnos a parlament döntése alapján az eddigi régiós pályázatok 
(TEKI, CÉDA, TEUT) megszűntek, melyekkel kisebb beruházási/felújítási feladatainkat el 
tudtuk végezni. Ezáltal önkormányzatunk pályázati lehetőségei beszűkültek, de igyekszünk az 
év során a felmerülő lehetőségekkel élni (pl. térfigyelő kamarák, Leader-pályázat 
gyógyszertárra, stb.). Így is mintegy 16 millió Ft-os keretet tudtunk képezni a felújításokra, 
beruházásokra pedig több mint 21 millió Ft-ot. 
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Összességében a 2010. évi költségvetési javaslatról elmondható, hogy relatíve a községi 
önkormányzat jó helyzetben van, a tervezett hitelfelvételt sem tartja szükségesnek. 
A jelenlegi munkavállalói létszám is fenntartható, nincs szükség létszámleépítésre. 
Számukra a jogszabályban kötelező juttatásokon felül is tud az önkormányzat ellátást 
biztosítani. A falu infrastruktúráját is karban tudja tartani a testület, sőt az eddigi szinten talán 
még javítani is tud, pl. hegyi utak esetében. 
Megítélése szerint a 2010. évi költségvetés – ha a tervezettnek megfelelően alakul – nem teszi 
lehetetlenné a következő költségvetési évet sem. 
Képviselői kérdésre részletesen kifejtette a munkavállalók részére 1 havi illetményük 
mértékéig nyújtandó kereset-kiegészítés mértékét, annak költségvetést érintő pénzügyi 
hatását. A kereset-kiegészítés a munkavállalók kb. kétharmadát fogja érinteni, nyilván csak 
azokat, akiknek havi jövedelmük a 98 e Ft-ot meghaladja.  
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: számításai szerint az önkormányzat mintegy 20 millió Ft béren 
kívüli juttatást biztosít alkalmazottai számára, melyet gáláns dolognak ítél, melyet meg is 
fog szavazni. Az egészségügyi vállalkozási szférában erre nincs lehetőség. 
 
Nagy Imréné iskola gazdasági vezetője: az intézménynél a közlekedési költségek 
emelkedését az okozza, hogy a munkavállalók közül 2010. évre többen jelezték, hogy 
buszbérletet fognak váltani. Korábban többen összefogva saját gépkocsit használtak a 
munkába való bejárásra, továbbá a költségnövekedést a bérletek díjának emelkedése is 
okozza. 
 
Kocsis Lajosné képviselő: felveti az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben 
dolgozó pedagógusok támogatására pályázat benyújtását, mely a Magyar Közlöny idei  
11. számában jelent meg. 
 
Németh István képviselő: véleménye szerint hideg ételutalvány nyújtását is kellene 
biztosítani a munkavállalók részére a meleg utalvány mellett, választásuk szerint,  
természetesen abban a keretben, melyet a költségvetés tartalmaz, még akkor is, ha nettó 
értékben az alacsonyabb, mint a meleg utalvány. Vannak olyan munkavállalók, akik rajtuk 
kívül álló okok miatt nem tudják igénybe venni az iskolai meleg ételt. 
 
Nagy Gáborné körjegyző: a jelzett pályázati lehetőséget az intézményvezetővel egyeztetni 
fogjuk, s ha a feltételrendszernek megfelelünk, akkor annak határidőre való benyújtásáról 
gondoskodni fogunk. 
A költségvetési rendeletben az intézményvezetők számára egy keret került meghatáro-
zásra az utalványjuttatást érintően. A meleg vagy hideg ételt igénylőket az intézmény-
vezetők felmérik, s részükre e kereten belül, a vonatkozó SZJA előírásnak megfelelően, 
biztosítják a munkavállalók igényeinek megfelelően az étkezési utalványt. 
 
Németh Lajos polgármester: a felvetett pályázat kapcsán felhívja a figyelmet a gondos 
pályázati előkészítésre, annak feltételrendszerének pontos ismeretére, annak elkerülése 
érdekében, hogy az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezzen. Az elmúlt 
évben is több mint 9 millió Ft jogosulatlanul felvett normatívát fizetett vissza a központi 
költségvetésbe önkormányzatunk, utólagos ellenőrzést követően.  
A hidegutalvány juttatással az ismertetett eljárási rend szerint egyetért. A költségvetésben 
minden közalkalmazott részére évi 180 e Ft bruttó keret került meghatározásra, ezzel 
minden munkavállaló saját belátása szerint gazdálkodhat. 
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Dr. Gonda Péter képviselő: az elmúlt testületi ülésen a testület konzultációt folytatott a 
méhnyakrák elleni védőoltás költségének viseléséről a község állandó lakos, a testület 
által kiválasztott, korcsoportba tartozó leányai részére. 
Az oltás költségének kérdésében felvette a kapcsolatot a termék gyártójával, mely az 
MSD. Részletesen ismertette a testülettel a gyártó ajánlatát, miszerint az oltás 90 e Ft/db 
árából a szervezett oltásra tekintettel 32 % kedvezményt tudnak nyújtani. A gyártó a 
kedvezményt azokra is kiterjesztené, az önkormányzattal való szerződéskötés esetén, 
akik nem tartoznak a testület által kiválasztott korcsoportba, de igényelnék e védőoltást. 
Indítványozza a testületnek, hogy az 1997. évben született korosztály oltásával kezdje el a 
programot. Nyilvántartása szerint e korcsoportba jelenleg 14 fő tartozik. 
Ennek költsége a gyártó ajánlata alapján 851.394 Ft, mely 3 részoltást tartalmaz 
egyénenként. 
Javasolja továbbá, hogy a védőoltás bekerülési költségéből hárítson a szülőkre is a 
testület, melyre különböző alternatívákat dolgozott ki.  
  I. alternatíva 100 %-os önkormányzati teherviselés esetén 851 e Ft; 
 II. alternatíva 75 %-os önkormányzati teherviselés esetén   639 e Ft; 
III. alternatíva 66 %-os önkormányzati teherviselés esetén   568 e Ft-ba kerülne az 
önkormányzatnak. 
Az oltóanyag tárolását és az oltás beadását ingyenesen fogja biztosítani vállalkozása. 
 
Bódis Józsefné képviselő a testület üléséről végleg eltávozott. 
 
Dr. Bánkúty József alpolgármester: javasolja, hogy az önkormányzat a védőoltás ügyében 
lépjen, s az ismertetett alternatívák közül a II. alternatívát támogatja, elsősorban a szülői 
felelősség tudatosítása miatt. 
A költségvetést érintően elmondja, hogy a tervezet 1 millió Ft-os lakásalapot tartalmaz, 
nyilván a tavalyi év visszafogott érdeklődése miatt. Úgy gondolja, hogy ha az idén 
emelkedne a jogos igénylők száma, akkor a költségvetés módosításával megteremthető 
annak finanszírozhatósága is a tartalékalap terhére. 
A hegyi utak karbantartásával kapcsolatban elmondja, hogy a tervezett 1 millió Ft-os 
keretből véleménye szerint jelentős előrelépés várható az utak állapotában. 
További javaslata is van a költségvetést érintően. Felveti az önkormányzat közigazgatási 
területén lévő ebállomány tartós azonosítási eszközzel (csippel) való ellátását, első ízben 
ingyenesen, a községi önkormányzat költségviselése mellett. 2010. január 1-től a 
jogszabály új, sorszámozott eboltási könyv kiállítását írja elő, a régi könyveket teljes körűen 
le kell cserélni. E változás alkalmat ad arra, hogy az ebállomány tartós (elektronikus) 
megjelölését elvégeztessük, s a jelenlegi helyzeten javíthassunk. Az önkormányzat biztosít 
gyepmesteri szolgálatot a településen, a feladatellátás a tartós megjelöléssel lenne teljes, 
mivel a befogott eb azonosítható is lenne. 
Gyártó cégtől kért árajánlat alapján az eszközbeszerzés 1.500 Ft/db-ból megoldható 
lenne, a község ebállománya kb. 450 db, az összes költség kb. 700 e Ft lenne. 
A 2010. évet a felkészülés évének tekinthetnénk, mivel szükség van az állattartási 
rendelet módosítására, valamint a költségvetésben a pénzügyi keret megteremtésére is. 
 
Németh István képviselő: Dr. Gonda Péter javaslatát egyértelműen támogatja, az 
ismertetett alternatívák közül a III. alternatíva elfogadását indítványozva. 
Dr. Bánkúty József alpolgármester azon javaslatát, hogy a község ebállománya tartós 
eszközzel kerüljön megjelölésre, szintén támogatja. Véleménye szerint az önkormányzat e 
területen egy európai színvonalú ellátás felé haladna előre. 
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A költségvetés tervezett felújítási feladatait érintően javasolja a község belterületi 
árokrendszerének (Balaton, Petőfi utca), az Arany János utca déli (Dózsa-Csaba utca 
közötti) járdaszakaszának felújítását. 
 
Németh Lajos polgármester: az árokrendszer felújítása folytatódni fog az idei költség-
vetési évben is, közmunkások foglalkoztatásával. A kért Balaton utcában viszont nem, 
mivel napirenden van a 68-as főút felújítása, melynek része lesz az árokrendszer felújítása 
is. Sajnos az idei évtől azon pályázati lehetőségek megszűntek, melynek keretében a 
belterületi járdáink felújítását meg tudtuk oldani, de ennek ellenére a jelzett járdaszakasz 
felújítását, előzetes felmérést követően, el fogjuk végezni. 
Az ebek tartós eszközzel való megjelölését biztosító pénzügyi keret elkülönítésére irányuló 
indítványt is támogatja. A méhnyakrák elleni védőoltást is egyetért, a II. alternatíva szerint. 
 
Kocsis Lajosné képviselő: a védőoltást érintően szintén a II. alternatíva szerinti támogatást 
támogatja.  
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Dr. Gonda Péter képviselő azon 
módosító javaslatát, hogy az 1997. évben született állandó lakos leánygyermekek 
méhnyakrák elleni védőoltása biztosítására a költségvetés céltartalékába különítsenek el 
700 e Ft-ot, a testület egyhangúlag elfogadott. 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Dr. Bánkúty József alpolgármester 
azon módosító javaslatát, hogy a község ebállományának tartós azonosítási eszközzel való 
megjelölésére a költségvetés céltartalékába különítsenek el 700 e Ft-ot, a testület 
egyhangúlag elfogadott. 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Németh István képviselő azon 
módosító javaslatát, hogy a tervezett egyéb kisebb felújítások jogcímei között kerüljön 
feltűntetésre az Arany János utca déli járdaszakaszának felújítása, egyhangúlag elfogadott. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
3/2010.(II. ….) számú önkormányzati rendelet: 
 
          Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete   
          megtárgyalta a községi önkormányzat 2010. évi költség- 
          vetéséről szóló előterjesztést, melynek elfogadására meg- 
          alkotja a 3/2010.(II….) önkormányzati rendeletet, a tervezet 
          és az elfogadott módosító javaslatoknak megfelelően. 
          (Rendelet szövegét lásd mellékletben.)    
 
 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6 

 
18/2010.(II. 11.) számú önkormányzati határozat: 
 
          Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete                   
          egyetért, hogy a község állandó lakos, 1997. évben 
          született leánygyermekei méhnyakrák elleni védőoltásban 
          részesüljenek, az érintett korosztály szüleinek előzetes 
          hozzájárulását követően. 
          A testület az oltás költségéhez 45.600 Ft/fő támogatást  
          nyújt a községi önkormányzat 2010. évi költségvetése 
          céltartaléka terhére, míg a szülőkre 15.200 Ft/fő költség jut,  
          melynek megfizetéséhez a testület 6 havi részletfizetési  
          lehetőséget biztosít a szülők részére. 
          A testület elrendeli az oltást vállaló szülőkkel az védőoltás 
          költségviselésére megállapodás kötését. 
 
          Határidő: értelem szerint 
 
          Felelős: Nagy Gáborné 
                        körjegyző 
 
 
2.) Előterjesztés a választási szervek tagjainak megválasztására 
     Előadó: Nagy Gáborné  
                   körjegyző            (írásbeli előterjesztés csatolva ) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
19/2010.(II. 11.) számú önkormányzati határozat: 
 
          Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete                   
          a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (1) 
          bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az ország- 
          gyűlési képviselők és a kisebbségi önkormányzati képviselők 
          választásának lebonyolításában közreműködő szavazat- 
          számláló bizottságok tagjait az alábbiak szerint választja meg: 
 

1. számú szavazatszámláló bizottság: 
 
Nagy Imréné    8713 Kéthely, Ifjúság u. 12. 
Kovács Györgyné   8713 Kéthely, Dózsa u. 18. 
Szalafai Imréné   8713 Kéthely, Rákóczi u. 14. 
 
Póttagok: 
 
Farkas Gyuláné                      8713 Kéthely, Május 1. u. 1.   
Horváthné Deák Margit                8713 Kéthely, Lenin u. 15. 
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2. számú szavazatszámláló bizottság: 
 
Nagy Kálmánné   8713 Kéthely, Magyari u. 8. 
Magyar Tiborné                            8700 Marcali, Arany J. u. 17. 
Mika Imréné    8713 Kéthely, Magyari u. 10. 
 
Póttagok: 
Horváth Györgyné   8713 Kéthely, Ifjúság u. 40. 
Pandur Tímea   8713 Kéthely, Ady E. u. 41. 
Balázs Andorné   8713 Kéthely, Magyari u. 30. 
Mika Lajosné    8713 Kéthely, Ifjúság u. 17. 
 
3. számú szavazatszámláló bizottság: 
 
Szabó Zsolt               8713 Kéthely, Sári u. 19. 
Varjaskéri Tiborné     8713 Kéthely, Hunyadi u. 28. 
Rádi Andrásné              8713 Kéthely, Ifjúság u. 5. 
 
Póttagok:  
 
Elekes Erzsébet     8713 Kéthely, Diófa u. 5. 
Boór Lászlóné     8713 Kéthely, Petőfi u. 9. 
 
Kisebbségi önkormányzati választást lebonyolító szavazatszámláló bizottság: 
 
Kovács Lajosné  8713 Kéthely, Ifjúság u. 56. 
Tóth Adrásné  8713 Kéthely, Ifjúság u. 13. 
Galambos Jánosné  8713 Kéthely, Május 1. u. 8. 
Vancsó Mihályné  8713 Kéthely, Hunyadi u. 13. 
Horváth Sándorné  8713 Kéthely, Vár u. 37/A. 

 
 
3./ Közoktatási infrastruktúrafejlesztési pályázathoz önkormányzati önerő  
     megállapítása 
     Előadó: Nagy Gáborné 
                   körjegyző 
 
Nagy Gáborné körjegyző: az önkormányzati miniszter 1/2010.(I.19.) számú rendeletével 
pályázatot írt ki a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére (korszerűsítésre).  
A pályázat keretében az általános iskola tornaterme fűtésének korszerűsítését szeretnénk 
megoldani, kazáncsere és 4 db radiátor tagbővítés keretében. A fejlesztéshez kért árajánlat  
a bekerülési költséget 1.849.487 Ft-ban jelöli meg. A pályázat keretében 80 % (1.479.590 Ft ) 
támogatás igényelhető, 20 % (369.897 Ft) önerő biztosítása szükséges, melynek fedezete az 
elfogadott 2010. évi költségvetés beruházási kerete terhére biztosított. 
A pályázatot 2010. február 15-ig kell benyújtani, a rendeletben előírt mellékletekkel 
elektronikusan és papír alapon is. Döntés 2010. március 26-ig várható, az elnyert támogatás 
2011. június 30-ig használható fel, 2010. december 31-ig szóló kötelezettségvállalás mellett. 
A pályázat intézményi társulás keretében kerül benyújtásra, abban a mikrotérségi adatok 
szerepelnek. 
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Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
20/2010.(II.11.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       2010. február 11. napján tartott ülésén úgy határozott, hogy 
       az Önkormányzati Miniszter által 2010. évre meghirdetett 
       közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése támo- 
       gatására pályázatot nyújt be. 
 
       A pályázat megvalósulási helye: Kéthely, Magyari u. 30. 
 
       A fejlesztés forrásösszetétele: 
       Támogatásból igényelt összeg:  1.479.590 Ft 
       Saját forrás:        369.897 Ft 
       Összesen:     1.849.487 Ft 
 
       A képviselőtestület a pályázat megvalósításához szükséges 
       saját forrás összegét a községi önkormányzat 2010. évi 
       költségvetéséről szóló 3/2010.(II.11.) számú költségvetési 
       rendeletének beruházási kerete terhére biztosítja. 
       A testület felhatalmazza polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
       Határidő: 2010. február 15. 
 
       Felelős: Németh Lajos 
                     polgármester 
 
 
4./ Pályázat kiírása közművelődési szakember munkakör betöltésére 
      Előadó: Nagy Gáborné 
                   körjegyző    (írásbeli előterjesztés csatolva ) 
 
Nagy Gáborné körjegyző: részletesen ismertette a testület tagjaival a pályázat kiírására 
vonatkozó közalkalmazotti törvény, valamint annak a közművelődési területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről 
szóló 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet legfontosabb rendelkezéseit. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Németh Lajos polgármester: a költségvetési tervszámok e munkakörre napi 6 órás 
időkerettel kerültek kialakításra. Továbbá emlékezteti a képviselőket, hogy a benyújtott 
IKSZT pályázatnak bérjellegű foglalkoztatási kötelezettsége is van, sikeres pályázat 
esetén a vállalt foglalkoztatás hatással lesz a jelenleg foglalkoztatottakra is. 
 
Dr. Bánkúty József alpolgármester: a napi 6 órás foglalkoztatást támogatja, mivel az 
elfogadott költségvetési tervszámok is erre épülnek. 
 
 



 
 

9 

 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
 
21/2010.(II.11.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a fenntartásában működő művelődési háznál közművelődési szakember   
      (népművelő) álláshelyére pályázatot ír ki a következő tartalommal: 
 

- közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti              
  jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével 
 - foglalkoztatás jellege: részmunkaidős, napi 6 órában 

       - a munkakörbe tartozó lényeges feladatok:  
 a./ Kéthely község környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak  
      feltárása,  megismertetése, a helyi közművelődési szokások gondozása,        
      gazdagítása. 
 b./ Az egyetemes, a nemzeti és nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek  
      megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának  
      gondozása. 
 c./ Ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének segítése. 
 d./ A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése. 
      Ezen belül különösen: a község különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű   
      civil közösségeinek igény szerinti segítése, művelődési szándékaik támogatása,  
      községvédő, szépítő, helytörténeti egyesületi összefogás támogatása. 
 e./ Szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 
 f./  Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.    
- beosztáshoz kapcsolódó juttatások: Kjt. szerint. 

         - pályázati feltételek: 
      - felsőfokú szakirányú végzettség 

            - büntetlen előélet, cselekvőképesség 
            - magyar állampolgárság 
         - a pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett szakmai   
           gyakorlat. 
         - pályázathoz csatolandó: szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata,  
           3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat a  
           pályázati anyagba foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben 

   szükséges kezeléséhez 
         - a munkakör betölthetőségének időpontja: 2010. április 1.  
         - a pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 15. 
         - a pályázat benyújtásának módja: 

postai úton, a pályázatnak Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  
címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Ady E. u. 1.). Kérjük a borítékon 
feltűntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a 
munkakör megnevezését. 

        - a pályázat elbírálásának határideje: 2010. március 31.     
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        A testület elrendeli a pályázatnak a KSZK internetes oldalán, a helyi kábel TV-ben,    
        valamint a helyben szokásos közzétételét. 
 
       Határidő: azonnal 
 
       Felelős: Németh Lajos 
                     polgármester 
 
  
                             k.m.f. 
 
 
 
Nagy Gáborné                                                                    Németh Lajos 
körjegyző                                                                polgármester 


