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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. március 25-én  
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, Tüske Sándor képviselők 
 
                                Nagy Gáborné körjegyző  
 
Tanácskozási joggal jelen vannak a testületi ülésen: 

 a 2.) napirend tárgyalásánál a támogatott szervezetek képviselői: 
Dávidné Vidák Tünde Kéthelyért Egyesület titkára, Harangozó Imre 
ÖTE elnök, Nikula András SE elnök, Kocsis Lajos Satronik Kkt, képviselője. 

 a 3.) napirend tárgyalásánál Balázs Andorné a Hóvirág Közalapítvány képviselője. 

 A 4.)-6.) napirendek tárgyalásánál Tanai Adrienn a Szociális Szolgáltató Központ 
vezetője. 

 
Németh Lajos polgármester üdvözli a testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelenteket, 
megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel azon a testület megválasztott 
10 tagja közöl valamennyi képviselő jelen van, az ülést megnyitja. Tájékoztatja a testület 
tagjait, hogy Mika Lajosné a Játék-Világ Közalapítvány képviselője a testületi ülésről való 
távolmaradásukat előzetesen bejelentette, munkahelyi elfoglaltságára tekintettel. 
 
A polgármester javaslatára a testületi tagok egyhangúlag, 10 igen szavazattal elfogadták a 
tárgyalandó napirendeket, majd meghozták az alábbi határozatukat: 
 
27/2010.(III. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
          Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
          a 2010. március 25. napján tartott soros nyilvános ülésén 
          az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 
         1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
         2./ Önkormányzati támogatásban részesített szervezetek beszámoltatása 
 
         3./ Beszámoló az önkormányzat által alapított közalapítványok tevékenységéről 
 
        4./ Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról 
      

         5./ Előterjesztés a szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatára 
      
         6./ Előterjesztés a szociális intézményi térítési díjakról szóló 8/2008.(IV.29.) 
             önkormányzati rendelet módosítására 
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       7./ Nikla és Csömend Községi Önkormányzatok Képviselőtestületei részére 
            csatlakozási hozzájárulás adása a Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti      
           Társuláshoz 

 

        8./ Előterjesztés a temetői kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására 
 

      9./ Előterjesztés a Marcali Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 
           módosítására 

      

    10./ Előterjesztés az orvosi ügyeleti óradíjak, valamint az orvosi ügyelet indokolatlan 
           igénybevételének szankcionálására díjtétel megállapítására 
      

      11./  Pénzügyi támogatási kérelmek elbírálása 
 
      12./ Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola létszámbővítési      
             kérelme 

 
 

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
     Előadó: Németh Lajos 
                   polgármester           (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 10 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
28/2010.(III.25.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
       szóló beszámolót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, 
       változatlan tartalommal elfogad. 
 
2.) Önkormányzati támogatásban részesített szervezetek beszámoltatása 
     Előadó: támogatott szervezetek képviselői 
                                                                        (írásbeli előterjesztések csatolva) 
 
A napirend keretében a Kéthelyért Egyesület, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a 
Sportegyesület, valamint a Satronik Kkt. (Kábel TV) beszámolója hangzott el. 
A testületi ülésen ismertetésre került továbbá a Marcali Tűzvédelmi Közalapítvány 
eszközbeszerzéséhez 2009. évre nyújtott önkormányzati támogatás felhasz-
nálásáról szóló beszámoló is. 
 
A Kéthelyért Egyesület képviseletében Dávidné Vidák Tünde egyesületi titkár adott 
számot az egyesület tevékenységéről: 
 
Dávidné Vidák Tünde titkár szóbeli kiegészítése: röviden szóban is összefoglalta az 
egyesület 2009. évben végzett tevékenységét, szólt a megvalósított programjaikról. 
Ismertette az egyesület pályázati tevékenységét, melynek keretében 200 e Ft 
támogatást nyertek a NCA-tól, a 2009. évi rendezvényeik megrendezéséhez, 
valamint az egyesület működési feltételeinek megteremtéséhez. 
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Az egyesület jelenlegi taglétszáma 40 fő, ezen kívül számos segítő is támogatja 
munkájukat, pártoló tagként. Az egyesület nevében megköszöni a testület anyagi és 
erkölcsi támogatását. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Gilikter Gabriella képviselő: a beszámoló részletesen szólt az egyesület 2009. évi 
munkájáról, melyet a faluban élők nem biztos, hogy ismernek. Ezért indítványozza, 
hogy a helyi kábel TV-ében is tegyék közzé beszámolójukat. Nagyon fontosnak ítéli 
az információáramlást. Tudomása szerint az egyesület munkájába több, az idősebb 
korosztályhoz tartozó lakos is bekapcsolódott. 
 
Németh István képviselő: kiemeli az egyesület azon munkáját, mely az általános 
iskolás korú gyermekeknek szóló programok meghirdetésében, az egyesületi 
munkába való bekapcsolásukban mutatkozik meg. 
 
Németh Lajos polgármester: szintén köszönetét fejezi ki a testület nevében az 
egyesület munkájáért, öröm számára, hogy az egyesületi munka beindítása nem 
egyszeri fellángolásnak mondható, hanem úgy tűnik, hogy tartós, és egyre színesebb 
tevékenység, amit folytatnak, s mely iránt a településen növekszik az érdeklődés. 
Az egyesület munkája hiányt pótol a településen. 
 
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület nevében Harangozó Imre elnök számolt be. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Dávid Tamás képviselő: mint a Marcali Tűzoltó Parancsnokság alkalmazottja is kiemeli 
az egyesület tevékenységének hasznosságát. A parancsnokság együttműködési 
megállapodás megkötésével is segíti az egyesület munkáját. 
 
Németh Lajos polgármester: megköszöni az egyesület munkáját, szerencsére e területen 
a beszámolási időszakban kirívó esemény nem történt, amikor pedig kellett akkor, 
minden esetbeb helytálltak. 
 
A Sportegyesület képviseletében Nikula András elnök számolt be. 
 
Nikula András elnök szóbeli kiegészítése: megköszöni a képviselőtestületnek, valamint 
külső támogatatóiknak is az egyesület működéséhez nyújtott anyagi támogatását. 
Megköszönte azon sporttársai tevékenységét is, akik társadalmi munkájukkal hozzájárultak 
az egyesület tárgyi feltételeinek javításához. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Gilikter Gabriella képviselő: mint a helyi szociális otthon vezetője, megköszöni az 
egyesület munkáját, melyben az intézmény önálló szakosztállyal vesz részt. 
Hozzászólásában szólt az egyesületi munkájuk bővüléséről. 
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Németh Lajos polgármester: kiemelte, hogy a sportegyesület növekvő számú támogatói 
kört mondhat magának. Ugyancsak örvendetesnek ítéli, hogy jelentősen javultak az 
egyesület működési feltételei (pálya megvilágítás kiépítése, sportöltöző belső felújítása, 
kerítés javítása, stb.). Az egyesület munkáját is megköszönve további eredményes 
tevékenységet kívánt számukra. 
 
A Satronik Kkt. képviseletében Kocsis Lajos ügyvezető számolt be. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K:  
 
Németh Lajos polgármester: véleménye szerint a működtető az önkormányzattal 
kötött szerződésben foglaltakat teljesítette. 
 
Dr. Bánkúty József alpolgármester és Dr. Gonda Péter képviselő a testületi ülésről 
eltávozott. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 8 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
29/2010.(III. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
        Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
        megtárgyalta a községi önkormányzat pénzügyi támogatásában 
        részesített szervezetek beszámolóit a részükre nyújtott támogatás 
        rendeltetésszerű felhasználásáról, mely beszámolókat a testület 

változatlan tartalommal, egyhangúlag elfogadott. 
 

 
3./ Beszámoló az önkormányzat által alapított közalapítványok tevékenységéről 
     Előadó: Balázs Andorné kuratóriumi elnök 
                                                                       (írásbeli előterjesztések csatolva) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 8 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
30/2010.(III.25.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
       megtárgyalta az általa alapított közalapítványok 
       tevékenységéről szóló beszámolókat, melyeket az 
       előterjesztéseknek megfelelően, változatlan tartalommal  
       elfogad. 
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4./ Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról 
     Előadó: Tanai Adrienn 
                   intézményvezető     (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Tanai Adrienn intézményvezető szóbeli kiegészítése: az intézmény 2009. évben is azokat az 
ellátási formákat nyújtotta, mint az előző évben. Az intézmény működéséhez nyújtott 
normatív támogatással el tudtak számolni, az ellátási formák dokumentálása megfelelő volt. 
Az intézmény igyekszik a szakmai elvárásoknak megfelelni, ennek érdekében rendszeresen 
esetmegbeszéléseket tartanak alkalmazottaik részére. 
 
 H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Gilikter Gabriella képviselő: e területen a jogszabályok az elmúlt időszakban jelentősen 
változtak, bízik benne, hogy ezen elvárásoknak az intézmény mindenben meg tud felelni. 
 
Dr. Bánkúty József alpolgármester a testület ülésére visszajött. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 9 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
31/2010.(III.25.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról 
       szóló beszámolót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, 
       változatlan tartalommal elfogad. 
 
5./ Előterjesztés a szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatára 
     Előadó: Tanai Adrienn 
                   intézményvezető     (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Tanai Adrienn intézményvezető szóbeli kiegészítése: a koncepció utoljára 2007. évben 
került felülvizsgálatra, az azóta bekövetkezett adatok pontosításra kerültek a tervben a 
jelen felülvizsgálat keretében. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Gilikter Gabriella képviselő: a szolgáltatástervezési koncepciónak az lenne a célja, hogy 
reális képet mutasson arról, hogy milyen tervei vannak - szociális területen - az önkormány-
zatnak. A területet érintő jelentős jogszabályváltozások miatt lehetetlen a szolgáltatástervezési 
koncepció elkészítése úgy, hogy az tényleg meg is valósulhasson. 
 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 9 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
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32/2010.(III.25.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta Kéthely Község Önkormányzatának 
       szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felül- 
       vizsgálatáról szóló előterjesztést, melyet az előterjesztésnek  
       megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 
 
 
6./ Előterjesztés a szociális intézményi térítési díjakról szóló 8/2008.(IV.29.) 
     önkormányzati rendelet módosítására 
     Előadó: Nagy Gáborné 
                  körjegyző    (írásbeli előterjesztés csatolva ) 
 
Nagy Gáborné körjegyző szóbeli kiegészítése: a térítési díjak megállapításának szabályai 
az elmúlt évhez képest nem változtak, azt továbbra is a szolgáltatási önköltség és a 
szolgáltatáshoz biztosított normatív állami hozzájárulás különbözeteként kell megállapítani. 
A lehívható normatív hozzájárulások jogcímei és összegei viszont jelentősen változtak 
január 1. napjával. A korábbi ellátási formákat „otthonközeli ellátás” váltotta fel, s ezen belül 
is az egyes ellátások után lehívható normatív támogatási mértékek aszerint változnak, hogy 
az ellátott a szociális étkeztetést önálló ellátásként, vagy házi gondozással, vagy nappali 
ellátással együtt veszi-e igénybe. Ugyanez igaz a házi gondozást igénybevevő ellátott 
esetén is. 
A szociális önköltséget az előző évi, jelen esetben a 2009. évi beszámoló alapján kell 
megállapítani, annak is a 21. táblája 1-7. soraiban feltűntetett kiadási összegek alapján.  
A létszámadatokat is elmúlt, 2009. év átlaglétszám adatai alapján kell megállapítani. 
Fentiekből adódóan az intézményi térítési díj megállapítás rendszere sajátos, hiszen 
változó feladatstruktúrához kell megállapítani a térítési díjat az elmúlt év költség- és 
ellátotti létszámadatai alapján. 
Az elmúlt évhez képest további változást jelent az is, hogy a korábbi három jövedelem-
kategória szerinti megállapítás megszűnt. 
A várható jogszabályváltozásra tekintettel próbáltuk már a múlt év végén az ellátórendszert 
hozzáalakítani a lehívható normatívákhoz, vagyis a szociális étkeztetést is társulási feladatba 
betenni, illetve az ellátottakat az egyes feladatok között mozgatni, de ez a törekvésünk csak 
Balatonújlak Község Önkormányzata esetén talált meghallgatásra. Éppen ezért, a társulás 
2006. évi működése óta, az idei költségvetési évben kellett először a társulás tagjainak 
hozzájárulást fizetni az intézmény működéséhez. 
Végezetül részletesen ismertette ellátási nemenként az egy ellátottra kivetített intézményi 
térítési díjat, illetve a testületnek elfogadásra javasolt intézményi térítési díjösszegeket. 
A testület által megállapított intézményi térítési díj alapján az intézményvezető állapítja meg a 
személyi térítési díjat, melyet a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján, egyes ellátottak 
esetében, méltányossági jogkörében eljárva, csökkenthet. 
 
Tanai Adrienn intézményvezető: a jogszabályváltozás ellenére sem fog az ellátottak által 
fizetendő térítési díj emelkedni jelentősen április 1. napjától. 
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H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Kocsis Lajosné képviselő: nehéz számára értelmezni, hogy Kéthely és Balatonújlak között 
miért ilyen nagy a különbség a térítési díjat illetően, illetve, ha korábban ismertek volna a 
tervezett jogszabályi változások, akkor az ellátottakat lehetett volna irányítani azon ellátások 
irányába, melyek után magasabb normatíva hívható le a központi költségvetésből. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 9 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
4/2010.(III….) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a szociális intézményi térítési díjakról szóló 8/2008.(IV.29.) 
       önkormányzati rendelet módosítására megalkotja a 
       4/2010.(III…) önkormányzati rendeletet a tervezetnek 
       megfelelően, változatlan tartalommal. 
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
 
 
7./ Nikla és Csömend Községi Önkormányzatok Képviselőtestületei részére 
     csatlakozási hozzájárulás adása a Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti      
     Társuláshoz 
     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: 
 
33/2010.(III.25.) számú önkormányzati határozat: 
 
      Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
      hozzájárul ahhoz, hogy Nikla és Csömend Községi 
      Önkormányzatok 2010. április 1. napjával a Mesztegnyő 
      székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Társulás tagjává 
      váljon. 
 
      A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről 
      értesítse a társulás elnökét, valamint a módosított társulási 
      megállapodást a községi önkormányzat képviseletében 
      aláírja. 
 
      Határidő: értelem szerint 
 
      Felelős: Németh Lajos 
                    Polgármester 
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8./ Előterjesztés a temetői kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására 
     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: 
 
34/2010.(III.25.) számú önkormányzati határozat: 
 
      Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

        megtárgyalta a temetői kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
        módosításának tervezetét, melyet a tervezetnek megfelelően, 
        változatlan tartalommal elfogad. 
 
         A testület felkéri a polgármestert, hogy a közszolgáltatási 
         szerződés módosítását a testület nevében írja alá. 
 
         Határidő: 2010. március 31. 
 
         Felelős: Németh Lajos 
                       polgármester 

 
9./ 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, 9 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
35/2010.(III.25.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási 
       Megállapodásának módosítását, melyet az előterjesztésnek 
       megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 
 
       A képviselőtestület hozzájárul Nikla és Csömend községeknek 
       a Társulási Megállapodás XI.1.d.) pontjában, az intézmény működési körénél  
       meghatározott települések köréből, a családsegítés, házi segítségnyújtás, 
       nappali ellátás, gyermekjóléti feladatokról történő gondoskodás feladatok  
       esetében való kikerüléséhez. 
 
       A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosított 
       megállapodás aláírására a községi önkormányzat képviseletében. 
 
       Határidő: 2010. március 31. 
 
       Felelős: Németh Lajos 
                     polgármester 
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10./ Előterjesztés az orvosi ügyeleti óradíjak, valamint az orvosi ügyelet indokolatlan 
       igénybevételének szankcionálására díjtétel megállapítására 
       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: 
 
36/2010.(III.25.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta az orvosi ügyeletet ellátó orvosok óradíjának 
       100 Ft-tal történő megemelésére vonatkozó javaslatot, 
       melyet a testület változatlanul elfogad. 
 
       A képviselőtestület hozzájárul ahhoz is, hogy az orvosi ügyelet 
       igazoltan indokolatlan igénybevételének szankcionálására esetenként 
       1.000,- Ft-os díj kerüljön bevezetésre.        
 
       A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse  
       a munkaszervezetet. 
 
       Határidő: 2010. március 31. 
 
       Felelős: Németh Lajos 
                     polgármester 
 
 

11./  Pénzügyi támogatási kérelmek elbírálása 
 
11.1./ Helyi adás készítéséhez eszközbeszerzésről döntés 
        Előadó: Németh Lajos 
                      polgármester 
 
Németh Lajos polgármester: a helyi kábel TV üzemeltetője beszámolója keretében 
kezdeményezte, hogy a helyi adás készítéséhez új kamerára lenne szükség, mivel 
a jelenlegi berendezés 8 éves, műszakilag elavult. A tárgyévi költségvetés általános 
tartaléka az eszközbeszerzésre, mely 800 e Ft, fedezetet tud nyújtani.  
A testületnek azt is mérlegelnie kell, hogy a választásokra tekintettel ekkora költséget 
felvállal-e. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Gilikter Gabriella képviselő: fontosnak ítéli a kábel TV jó működését, hiszen az általa 
közvetített eseményeken keresztül az egész falu tájékozódni tud. Támogatja az új eszköz 
beszerzését, a megjelölt 800 e Ft értékben. 
 
Dávid Tamás képviselő: az új kamera már fejlettebb technikát képvisel, mivel már nem 
kazettára rögzít, hanem memóriakártyára, ez működésében is tartósabb megoldást jelenthet. 
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Tüske Sándor képviselő: szintén támogatja az eszközbeszerzést. A helyi stúdió működ-
tetéséhez a kért 800 e Ft reális igény. 
 
Dr. Bánkúty József alpolgármester: véleménye szerint utána kellene járni annak is, hogy 
ennek az eszköznek lízingelése, vagy részletre való megvásárlás nem jelentene-e olcsóbb 
megoldást. Az új kamera beszerzését támogatja. 
 
Németh Lajos polgármester: véleménye szerint az új eszköz műszaki tartalmának 
megítélését szakemberre kell bízni. Véleménye szerint akár a lízingelés, akár a részletre 
történő vásárlás többletköltséget von maga után. A megvásárolandó eszköz a községi 
önkormányzat tulajdonát fogja képezni. 
 
Kocsis Lajos ügyvezető: a beszerzendő eszköz Panasonic kamera lenne, mely a stúdió 
eszközök között az alsó kategóriát képviseli. Tudása megegyezik a jelenlegivel, az árlista 
szerint 800 e Ft körüli összegben megvásárolható. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 8 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta az 
alábbi határozatát: 
 
37/2010.(III.25.) számú önkormányzati határozat: 

 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

         megtárgyalta a helyi stúdió működtetéséhez új kamera 
         beszerzésére irányuló igényt, mely alapján a testület 
         úgy döntött, hogy egyetért az új eszköz beszerzésével, 
         melyhez 800 e Ft beszerzési keretet biztosít a községi 
         önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános 
         tartaléka terhére. 
 
         A testület felkéri a polgármestert, hogy az eszközbeszerzéshez 
         a pénzügyi keretet biztosítsa. 
 
         Határidő: 2010. április 30. 
 
         Felelős: Németh Lajos 
                       polgármester          
 
11.2./ Pénzügyi támogatás nyújtása a Kéthelyért Egyesület részére 
        Előadó: Németh Lajos 
                      polgármester 
 
Németh Lajos polgármester: az egyesület beszámolója keretében jelezte pénzügyi 
támogatási igényét, 200 e Ft-ban megjelölve a kért támogatási összeget. Úgy értékeli, hogy 
az egyesület eddigi tevékenységével a kért támogatási összegnél többet nyújtott a község 
részére. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 8 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta az 
alábbi határozatát: 
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38/2010.(III.25.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

         megtárgyalta a Kéthelyért Egyesület pénzügyi támogatási 
         kérelmét, mely alapján a testület úgy döntött, hogy az 
         egyesület részére egyszeri 200 e Ft pénzügyi támogatást 
         nyújt a községi önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
         általános tartaléka terhére. 
 
         A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás 
         átutalását biztosítsa. 
 
         Határidő: 2010. április 10. 
 
         Felelős: Németh Lajos 
                       polgármester            
 
11.3./ Pénzügyi támogatás nyújtása a Medicopter Alapítvány részére 
          Előadó: Nagy Gáborné 
                        körjegyző 
 
Nagy Gáborné körjegyző: ismertette az alapítvány pénzügyi támogatási kérelmét. 
Kérelmükben előadták, hogy a támogatásból 12 db defibrillátort szeretnének vásárolni, 
melyet az OMSZ Légimenti Kht. részére kívánják átadni. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Németh Lajos polgármester: 10 e Ft egyszeri támogatás nyújtását indítványozza a 
szervezet részére. 
 
Dr. Gonda Péter képviselő a testület ülésére visszaérkezett. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az 
alábbi határozatát: 
 
39/2010.(III.25.) számú önkormányzati határozat: 
 
     Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

       megtárgyalta a Medicopter Alapítvány pénzügyi támogatási 
       kérelmét, mely alapján a testület a szervezet részére egyszeri  
       10 e Ft támogatást nyújt a községi önkormányzat 2010. évi  
       költségvetésének általános tartaléka terhére. 

 
    A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás 
    átutalását biztosítsa. 
 
    Határidő: 2010. április 10. 
 
    Felelős: Németh Lajos 
                  polgármester     
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 11.4./ Pénzügyi támogatás nyújtása a Mozgáskorlátozottak Somogy megyei 

Egyesületének Marcali Körzeti Csoportja részére 
          Előadó: Nagy Gáborné 
                        körjegyző 
 
Nagy Gáborné körjegyző: ismertette a szervezet pénzügyi támogatási kérelmét, 
melyben 2010. évi működésükhöz, az év során megrendezésre kerülő programjaikhoz 
kérnek a testülettől támogatást. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Németh Lajos polgármester: 10 e Ft egyszeri támogatás nyújtását indítványozza a 
szervezet részére. 
 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 9 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta az 
alábbi határozatát: 
 
40/2010.(III.25.) számú önkormányzati határozat: 
 
     Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

       megtárgyalta a Mozgáskorlátozottak Somogy megyei 
       Egyesületének Marcali Körzeti Csoportjának pénzügyi 
       támogatási kérelmét, mely alapján a testület a 
       szervezet részére egyszeri 10 e Ft támogatást 
       nyújt a községi önkormányzat 2010. évi költ- 
       ségvetésének általános tartaléka terhére. 

 
    A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás 
    átutalását biztosítsa. 
 
    Határidő: 2010. április 10. 
 
    Felelős: Németh Lajos 
                  polgármester            
 
11.5./ Pénzügyi támogatás nyújtása a 2010. évi amatőr kettes fogathajtó verseny 

megrendezéséhez 
          Előadó: Nagy Gáborné 
                        körjegyző 
 
Nagy Gáborné körjegyző: ismertette a főszervező, Posza Zoltán pénzügyi támogatási 
kérelmét. Kérelmében előadja, hogy az idei évben is szeretnék megrendezni a Somogy 
megyei Bajnoki Kettes fogathajtó versenyt, május 16-án. 
Kérelmében előadja, hogy a verseny megrendezése emelkedő költséggel jár, ezért kéri, 
hogy a testület által nyújtott támogatás is az előző évi mértéknél magasabb összegű, 250 e 
Ft legyen. Az idei rendezvény is falunappal összekapcsolva kerülne megrendezésre, mely 
várhatóan az idei évben is jelentős látogatót fog vonzani. 
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H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Gilikter Gabriella képviselő: a rendezvény Kéthely jóhírnevét terjeszti, támogatja a kérés 
teljesítését. E rendezvény az elmúlt évben a községi falunappal összekötve került 
megrendezésre, mely által nagyon sok látogatót vonzott a településről is. 
 
Kocsis Lajosné képviselő: a támogatás nyújtásával abban az esetben ért egyet, ha az az 
idei évben is a községi falunappal együtt kerül megrendezésre. 
 
Dávid Tamás képviselő: valóban a költségek emelkedtek az elmúlt évhez képest. Kötelező 
a mentő biztosítása, illetve a pályaépítéssel kapcsolatos kiadások is emelkedtek. A kért 
támogatási összeg nyújtását támogatja. 
 
Németh Lajos polgármester: a testület az elmúlt évben másik lovasversenyt is támogatott, 
erre a célra összesen 200 e Ft-ot fordított. Lehetséges, hogy az idén is két verseny lesz. 
Megítélése szerint a többletköltségeket nem csupán a támogatókra kellene áthárítani, szerinte 
a helyi verseny már kiforrott annyira, hogy az bevételt is hozzon, pl. a nevezési díjakból. 
Mindezek ellenére a kért 250 e Ft egyszeri támogatás nyújtását támogatja. 
 
Németh István képviselő: tapasztalatból mondhatja, hogy a kért támogatási összeg nagyon 
magas, maximum a tavalyi mértékkel, 150 e Ft támogatás nyújtásával ért egyet. Valóban a 
rendezvény keretében bevétel is képződik, pl. a nevezési díjakból. 
A faluban olyan vélemények megfogalmazásával is találkozott, hogy e rendezvény össze- 
kapcsolása a falunappal nem mindenkinek tetszett. 
 
Dr. Bánkúty József alpolgármester: Fontos ez a rendezvény a testületnek, de a falu 
lakosságának is. A tavalyi rendezvény is jó színvonalú volt, mindenki jól érezte magát.  
Véleménye szerint is ez a rendezvény elsősorban a fogathajtó versenyről szól. Azt a 
szervezőknek kell eldönteni, hogy az idei rendezvényt is össze akarják-e kapcsolni a 
falunappal. A rendezvényhez 200 e Ft támogatás nyújtását indítványozza. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete azon módosító javaslatot, hogy a 
kettes fogathajtó versenyhez 150 e Ft támogatást nyújtson a testület 9:1 szavazati aránnyal 
elutasította, azon képviselői javaslatot, hogy 200 e Ft legyen a támogatás mértéke 7:3 
szavazati aránnyal szintén elutasította. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, 7 igen és 3 
nem szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
41/2010.(III.25.) számú önkormányzati határozat: 
 
     Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
     megtárgyalta a 2010. évi amatőr kettes fogathajtó versenyhez 
     nyújtandó támogatási kérelmet, mely alapján a testület 
     úgy döntött, hogy a fogathajtó versenyhez egyszeri 
     250 e Ft támogatást nyújt a községi önkormányzat 
     2010. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 
    A testület felkéri a polgármestert, hogy a nyújtott 
    támogatás kifizetését biztosítsa. 
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    Határidő: 2010. április 30. 
 
    Felelős: Németh Lajos 
                  polgármester        
 
 
Dr. Gonda Péter képviselő ismételten eltávozott a testület üléséről.     

 
12./ Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola létszámbővítési      

          kérelme 
          Előadó: Nagy Gáborné 
                        körjegyző 
 

Nagy Gáborné körjegyző: ismertette az intézmény létszámbővítési kérelmét, melyet a 
rehabilitációs járulékfizetési kötelezettségével indokol. A közteherviselés rendszerének 
átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 129. §-a – 2010. 
január 1. napi hatállyal – jelentősen megnövelte a hozzájárulási kötelezettség mértékét a 
2009. évi 177.600,- Ft/fő/évről 964.500,- Ft/fő/évre. 
Rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnie annak a munkaadónak, ahol a foglalkoztatottak 
száma 20 fő felett van és foglalkoztatottjai között a megváltozott munkaképességű 
személyek száma nem éri el a létszám 5 %-át. A megváltozott munkaképességű 
munkavállaló munkaszerződés szerinti napi munkaidejének a napi 4 órát el kell érnie. 
Az intézményvezetés úgy ítéli meg, hogy a befizetési kötelezettség teljesítése helyett 1 fő 
megváltozott munkaképességű személynek munkát szeretne adni, aki ezáltal az intézményi 
feladatellátásba be tudna segíteni. A korábbi intézményi létszámleépítések miatti 5 év 
foglalkoztatási tilalom, csak a létszámleépítéssel érintett munkakörre vonatkozik. 
Vagyis a leendő munkavállaló pedagógus munkakörben, illetve konyhai kisegítő munka- 
körben nem foglalkoztatható. Az intézmény tervei szerint 1 főt kisegítő/takarító munka-
körben kívánnak foglalkoztatni. Az intézmény jelenlegi engedélyezett létszáma 31 fő, 
melyből 19 a pedagógus álláshely. A foglalkoztatás többletköltséget nem von maga után, 
mivel az intézmény 2010. évi költségvetésében 2 millió Ft rehabilitációs járulék be lett 
tervezve. A létszámbővítés jelen költségvetési évre szól. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 9 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
42/2010.(III.25.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a fenntartásában működő általános iskola 
       létszámbővítési kérelmét, mely alapján a testület úgy 
       döntött, hogy az intézmény kérelmének helyt ad, az 
       intézmény engedélyezett létszámát 32 főben határozza  
       meg, egyúttal az össz intézményi önkormányzati létszám- 
       keretet 74 főben állapítja meg. 
 
       A képviselőtestület megbízza a körjegyzőt, hogy a 
       módosított létszámbővítés költségvetési rendeletben 
       történő átvezetését a 2010. április havi testületi ülésre 
       terjessze elő. 
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       Határidő: 2010. április 30. 
 
       Felelős: Nagy Gáborné  
                     körjegyző 
 
Dr. Gonda Péter képviselő a testület ülésére visszaérkezett. 
 
 
Egyéb: 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: tájékoztatta a testületet a méhnyakrák elleni védőoltás 
 I. ütemének sikeres végrehajtásáról. 
 
Sipos László képviselő: a hegyi utak várható karbantartásának útvonaláról kérdez. 
 
Dr. Bánkúty József alpolgármester: részletesen ismertette a hegyi utak karbantartásának 
tervezett útvonalát, mely a kéthelyi hegyközséggel is egyeztetésre került. 
 
 
 
                             k.m.f. 
 
 
Nagy Gáborné                                                                    Németh Lajos 
körjegyző                                                                polgármester 


