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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. május 27-én  
a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. 
 
JELEN VANNAK:   Németh Lajos polgármester 
                                Dr. Bánkúty József alpolgármester 
                                Dávid Tamás, Kocsis Lajosné, 
                                Németh István, Sipos László,  
                                Tüske Sándor képviselők 
 
                                Nagy Gáborné körjegyző  
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 

 2./ napirendek tárgyalásánál Mika Lajosné napköziotthonos óvoda és Németh 
István az általános iskola gyermekvédelmi felelőse 

            
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, Dr. Gonda Péter és Gilikter Gabriella 
képviselők, valamint Németh Lajosné családgondozó 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: 
 
60/2010.(V. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
          Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
          a 2010. május 27. napján tartott soros nyilvános ülésén 
          az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 
        1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
      2.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 
        3.) Önkormányzatok bizottságainak beszámolója tevékenységükről 

       
        4.) Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 
              intézményvezetői feladatainak ellátása 
       
        5.) E.ON közvilágításra vonatkozó villamos energia kereskedelmi  
             ajánlatának megvitatása 
      
        6.) Pénzügyi támogatási kérelmek elbírálása 
 
        7./ Egyebek 
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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, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
61/2010.(V.27.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
       szóló beszámolót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,  
       változatlan tartalommal elfogad. 
 
 
2.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

       Előadó: Nagy Gáborné körjegyző 
                    Mika Lajosné és Németh István gyermekvédelmi felelősök 

          (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Nagy Gáborné körjegyző szóbeli kiegészítése: a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §-a kötelező jelleggel előírja a testület 
számára, hogy minden év május 31-ig átfogóan értékelnie kell a gyermekvédelmi 
feladatok ellátásának helyzetét. A beszámoló több részből áll: első részében tartalmazza  
a gyermekjóléti szolgálat működéséről, tevékenységéről szóló beszámolót, melynek 
keretében a munkája során feltárt hiányosságokra, tennivalókra is felhívhatja a testület 
figyelmét. A második rész a napközbeni ellátás intézményrendszerében végzett 
gyermekvédelmi munka értékelését tartalmazza. Ez a rész a helyi intézményeken túl a 
marcali bölcsőde feladatellátását is tartalmazza, a többcélú társulás keretében biztosított 
ellátás okán.  
Végezetül önálló fejezetben foglaltuk össze a jegyzői hatáskörben végzett gyámügyi 
hatósági tevékenységet. A beszámolóból jól látszik, hogy községünk gyermekvédelmi 
helyzete jó, számos hatáskörben nem kellett eljárni. Ugyanakkor sajnos az is elmondható, 
hogy az elmúlt évben, különösen a középiskolás korú tanulók körében, megnőtt az 
igazolatlan iskolai mulasztások száma, s ebből adódó szabálysértési eljárások száma is. 
Súlyosabb esetben gyermekvédelmi intézkedésre is sor kerülhet a védelembe vételtől 
kezdve, a gyermek intézeti elhelyezéséig, amire az elmúlt évben is volt már példa. 
A beszámoló megküldésre kerül a Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 
Szociális és Gyámhivatala részére, mely szervezet 30 napon belül javaslattal élhet a helyi 
önkormányzat felé, míg a helyi önkormányzat 60 napon belül érdemben megvizsgálja a 
gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, illetve intézkedéséről tájékoztatja a hivatalt. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Németh István gyermekvédelmi felelős: különösen fontosnak tartja az ENSZ nyilatkozat 
szellemét, melynek alapján a gyermekek életkorúk és szellemi fejlettségük, testi 
érettségük folytán különös védelemre szorulnak. Tájékoztatta a testület tagjait az 
intézményben április 21-én tartott előadásról, mely az iskolán belüli erőszak és 
bűnmegelőzésről szólt, melyet a Zala megyei Rendőr-főkapitányság tartott. 
Ismertette a gyermekek által elkövethető bűncselekményeket, azok büntetési tételeit is. 
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Sipos László képviselő: a beszámolókat áttanulmányozva, különösen a gyermekjóléti 
szolgálat beszámolóját, sajnálattal állapította meg, hogy a településen legfőbb 
veszélyeztető tényező a munkahelyek számának jelentős csökkenése, s ebből adódóan 
az anyagiak hiánya, melynek következménye a családon belüli konfliktusok kialakulása, 
mely a gyermekek viselkedésére is nagymértékben kihatással van. Felháborítónak tartja, 
hogy 2010-ben a településen van olyan család, melynek mindkét szülője munkanélküli. 
Bízik benne, hogy ezen a helyzeten változás lesz, elindul egy olyan folyamat, mely a 
vidéken élő családok helyzetét is pozitívan fogja érinteni, s a jövő évi beszámolóban már  
javulásról hallhatnak a képviselők. 
 
Németh Lajos polgármester: úgy gondolja, hogy az alapvető probléma a családok 
helyzetének értelmezésében van, az anyagi, munkahelyi gondokon túl, a család, mint 
összetartó erő egyre kevésbé jellemző. Megítélése szerint a szülők jelentős része nem 
neveli, hanem csupán eltartja gyermekeit, sőt sokan már eltartani sem tudják. Azt a 
szűkös forrást, ami a szülő rendelkezésére áll, inkább saját magára költi, pl. családi pótlék. 
Bízik benne, hogy ez az utolsó év, amikor ilyen szerkezetű és tartalmú beszámolók 
kerülnek a testület elé, a jelenlegi szociális ellátórendszer, a gyermekekre nézve is, 
ellenőrizhetősége, hatékonysága növekedni fog. Véleménye szerint a Magyar Állam óriási 
pénzeket fordít szociális célokra, oktatásra, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek 
oktatására (ingyenes étkeztetés, tankönyvellátás, stb.), ezért meg kell találni azokat az 
eszközöket, mellyel elérhető a rendszeres iskolába járás, a szülő felelősségének 
növelése. Ehhez egyik lépés lehet a családi pótlék folyósításának iskolába járáshoz 
kötése, sajnos munkához nem lehet kötni az ismert munkanélküliségre tekintettel. Sajnos 
településünkön is a munkanélküliség aránya eléri a 10 %-ot, mely a 90-es éveknek felel 
meg, illetve a családok jövedelmének szintje is jóval alul marad az országos átlagnál. Úgy 
gondolja, hogy a községi önkormányzat a kereteket megteremtette ahhoz mindenki 
számára, hogy az intézményeinkben a gyermekek nyugodt körülmények között tanuljanak, 
a kötelező törvényi kedvezmények felett is nyújt további kedvezményeket az itt élő 
családok számára. A szülők felelősségének növelésére, kötelezettségeik teljesítésére van 
szükség. Végezetül megköszöni mindazok munkáját, akik e területen próbálnak tenni a 
törvényes keretek között, lassítani azt a negatív folyamatot, mely tapasztalható. Továbbá 
szükség van végrehajtható jogszabályváltozásra is. Valamennyi beszámolót elfogadásra 
javasolja a testületnek. 
 
Dr. Bánkúty József alpolgármester: véleménye szerint a fiatalkorúak által elkövetett 
bűncselekmények során a szülők felelősségét is meg kellene vizsgálni, mivel elég szoros 
lehet az összefüggés. Több esetben a gyermek előtt nincs megfelelő szülői példa. 
Meg kellene próbálni ezeknek a gyerekeknek az idejét lekötni, akár szabadidős, akár sport 
tevékenységgel. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
62/2010.(V.27.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
       2009. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést, melyet az  
       előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 
 



 
 

4 

3.) Önkormányzatok bizottságainak beszámolója tevékenységükről 
     Előadó: bizottsági elnökök        
      (írásbeli előterjesztések csatolva) 
 
Kocsis Lajosné szociális bizottság elnökének szóbeli kiegészítése: a bizottság tevé-
kenységét bemutató újabb statisztikai kimutatásokat készített, mely tartalmazza az 
elutasítások számát, gyakori okait. 
 
Tüske Sándor pénzügyi bizottság elnökének szóbeli kiegészítése: a bizottság 
tevékenysége sokkal szűkebb körű, mint a szociális bizottságé. A pénzügyi bizottság 
feladata elsősorban az önkormányzat gazdálkodásának véleményezése, a költségvetés,  
a zárszámadás előterjesztéseinek előzetes véleményezése. 
 
Dávid Tamás ügyrendi bizottság tagjának szóbeli kiegészítése: a bizottság személyi 
összetételében változás történt; Takács József ÜB tag lemondását követően, Dr. Magyar 
Lívia lett a bizottság új külső tagja. Településünkön is érezhető a gazdasági válság, mely a 
lakáshitel iránti érdeklődésben is megmutatkozott, egyre kevesebben igényelik ezt a 
támogatási formát. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
63/2010.(V.27.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta az önkormányzati bizottságok tevékenységéről 
       szóló beszámolókat, melyeket az előterjesztésnek megfelelően,  
       változatlan tartalommal elfogad. 
 
 
4.) Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola intézmény-   
      vezetői feladatainak ellátása 
     Előadó: Németh Lajos           
                   polgármester 
 
Németh Lajos polgármester: a testület által meghirdetett igazgatói állásra nem érkezett 
pályázat, tehát az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett 
eredményre. Ma május 27-ét írunk a jelenleg működő testületnek mintegy 4 hónap 
megbízási ideje van hátra, várhatóan október első napjaiban lesznek a helyhatósági 
választások. Testületünk a hátralévő idejében nem tudja még egyszer lebonyolítani a 
pályázati eljárást, hiszen ahhoz legalább 4 hónapra van szükség. Lassan véget ér a tanév, 
illetve ezen testület megbízatásának ideje alatt fog elkezdődni a következő tanév is, ezért 
fontos, hogy addig is legyen vezetője az intézménynek, hiszen augusztus hónap folyamán 
meg kell szervezni az új tanévet. A jogszabály megoldást nyújt e helyzetre, mikor 
kimondja, hogy ha a pályázati eljárás nem vezetett eredményre, akkor az intézményi 
SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési rendben foglaltak szerint kell ellátni az 
intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat. Szerint a következő testület feladata 
legyen, hogy minél előbb kiírja az igazgatói feladatok ellátására irányuló pályázatot, mely 
eljárást le lehet bonyolítani a következő tanév végéig. 
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Megítélése szerint az intézményben jelenleg nyugodt munka folyik, a fentiekben vázolt 
feladatellátás e munkának a továbbvitelét biztosíthatja. Az intézményi létszámok (tanulói, 
alkalmazotti) semmiféle radikális változtatást nem igényelnek a következő tanévben.  
Javasolja a testületnek, hogy mai ülésén az intézmény SZMSZ-ben megfogalmazott 
helyettesítési rendnek megfelelően hozzo határozatot az intézmény vezetésével 
kapcsolatos feladatok ellátására, 2010. június 16. napjától, határozatában kimondva, 
hogy a fenti módon ellátott vezetői feladatokat ily módon a következő pályázat 
eredményes befejezéséig, de legfeljebb egy évig, azaz 2011. június 30-ig lehet ellátni. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Nagy Gáborné körjegyző: részletesen ismertette a kormány 17/2010.(II.5.) rendeletét, 
mely módosította a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 5. § (16) bekezdését, valamint az 
intézmény SZMSZ-ének helyettesítési rendre vonatkozó rendelkezését. 
 
Németh István képviselő: indítványozza a testületnek, hogy mai ülésén az intézmény-
vezetői feladatok ellátásáról ne döntsenek, azt halasszák 2010. június 15-ig tartandó 
rendkívüli ülésükre. Addig a testület minden tagja tájékozódhat a vonatkozó jogszabályi 
előírásokról. 
 
Kocsis Lajosné képviselő: azzal a szándékkal jött a testületi ülésre, hogy e napirendnél 
tartózkodni fog a szavazástól, mivel pályázati eljárás nem lévén nem ismeri kollégái 
véleményét az intézményvezetői feladatokat ellátó személyről. Igényelte volna – e 
helyzetet kezelő - a vonatkozó jogszabályi előírásokról előzetes írásbeli előterjesztést. 
 
Sipos László képviselő: meglepte, hogy nem érkezett pályázat, amikor számtalan 
pedagógus álláshelyet szűntetnek meg az országban. Az is meglepte, hogy a jelenlegi 
megbízott igazgató sem pályázott. Támogatni tudja azt a javaslatot, hogy a testület ne a 
mai, hanem rendkívüli ülés keretében döntsön az intézményvezetéséről.  
Információi szerint az intézményben jól megy a munka. 
 
Tüske Sándor képviselő: nem ért egyet a döntés elhalasztásával, hiszen a jogszabály 
megmondja a testületnek, hogy jelen helyzetben mit kell tennie, ettől eltérő döntést nem 
hozhat. Nem látja akadályát az intézmény vezetéséről a testület mai ülésén döntsön. 
 
Dr. Bánkúty József alpolgármester: megítélése szerint e kérdésben a mai ülésen kell 
döntést hozni, egyertért azzal az indítvánnyal, hogy új pályázatot a leendő testület írja ki, s 
támogatja, hogy az SZMSZ szerinti igazgatóhelyettes kapjon legfeljebb egy évre igazgatói 
megbízatást. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Németh István képviselő azon 
módosító javaslatát, hogy az intézményvezetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról a 
testület ne a mai, hanem külön rendkívüli ülés keretében döntsön, 5:2 szavazati aránnyal 
elutasította. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, 5 igen  
és 2 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
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64/2010.(V.27.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megállapítja, hogy az általa intézményvezetői feladatok 
       ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre, mivel 
       nem volt pályázó. 
       A testület az intézményvezetésével kapcsolatos feladatok 
       ellátásáról a 138/1992.(X.(8.) Kormányrendelet 5. § (16)  
       bekezdésében foglaltaknak megfelelően úgy rendelkezik,  
       hogy az intézményvezetésével kapcsolatos feladatokat  

- 2010. június 16. napjától kezdődően - a következő pályázati  
 eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb egy évig,  

       azaz 2011. június 30-ig az intézmény szervezeti és működési  
       szabályzatában meghatározott helyettesítési rendben foglaltak 
       szerint kell ellátni. 
 
      A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmény- 
      vezetéssel kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó munkáltatói 
      intézkedést tegye meg. 
 
      Határidő: 2010. június 15. 
 
      Felelős: Németh Lajos 
                    polgármester 
 
 
5.) E.ON közvilágításra vonatkozó villamos energia kereskedelmi ajánlatának    
     megvitatása  
     Előadó: Németh Lajos               
                   polgármester                      (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Németh Lajos polgármester: év végén lejár a kistérséggel közösen, közbeszerzés 
keretében megkötött közvilágítási szerződése az önkormányzatnak. Az új szerződés 
megkötéséhez az E.ON-tól érkezett ajánlat, melyet május 31-ig tartanak fenn. Az ajánlatok 
értékelése során, illetve a napokban megismert információk alapján, miszerint várhatóan 
csökkenni fognak az áramdíjak, javasolja a testületnek, hogy a 2011. január 1. napjától 
szóló ajánlatokat ne fogadja el, bízva az árcsökkenésben. Jelenleg év végéig érvényes 
szerződése van az önkormányzatnak, a lejárati idő előtt talán előnyösebb ajánlatot tud 
beszerezni, figyelemmel a kedvező piaci mozgásokra. 
 
                      
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
65/2010.(V.27.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta az E.ON közvilágításra vonatkozó villamos 
       energia kereskedelmi ajánlatát, melyet a testület nem fogad el. 
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       A testület felkéri a polgármestert, hogy elutasító döntéséről 
       értesítse az ajánlattevőt. 
 
       Határidő: 2010. június 5. 
 
       Felelős: Németh Lajos 
                     polgármester 
 
 
6.) Pénzügyi támogatási kérelmek elbírálása 
 
6.1.) Pénzügyi támogatási kérelme az Országos Mentőszolgálat Alapítványnak 
Előadó: Németh Lajos               
             polgármester                       
  
Németh Lajos polgármester: ismertette a testülettel a szervezet pénzügyi támogatási 
kérelmét, melyben a siófoki mentőállomás részére kívánnak műszereket adományozni. 
Nem javasolja támogatás nyújtását a szervezet részére.  
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
66/2010.(V.27.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 
       pénzügyi támogatási kérelmét, melyet a testület elutasít. 
 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy elutasító döntéséről 
       értesítse az ajánlattevőt. 
 
       Határidő: 2010. június 5. 
 
       Felelős: Németh Lajos 
                     polgármester 
 
 
6.2.) Pénzügyi támogatás nyújtása a Széchenyi István Általános és Alapfokú 
        Művészetoktatási Iskola nyári táborának szervezéséhez 
        Előadó: Németh Lajos               
                     polgármester         
 
Németh Lajos polgármester: ismertette a testülettel az intézmény pénzügyi támogatási 
kérelmét, melyben előadják, hogy 2010. július 13-17. között Bakonyban (Halimba tábor- 
hellyel) nyári tábort szerveznek, 15 fő részvételével. A tábor célja a Bakony élővilágának 
megismerése, gyógynövénytankert látogatása, kovácsmesterségek bemutatása, üveghuta 
meglátogatása, túrázás, kézműves foglalkozás. A tábor költségeihez, mely közel 400 e Ft,  
60 e Ft hozzájárulás nyújtását kérik. Támogatja a kérés teljesítését. 
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Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
 
67/2010.(V.27.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a fenntartásában működő Széchenyi István 
       Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola pénzügyi 
       támogatási kérelmét, mely alapján a testület az intézmény 
       részére egyszeri 60 e Ft támogatást nyújt a 2010. évi 
       nyári tábor szervezéséhez a községi önkormányzat 2010.  
       évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás átutalását 
       biztosítsa. 
 
       Határidő: 2010. június 5. 
 
       Felelős: Németh Lajos 
                     polgármester 
 
 
6.3.) Pénzügyi támogatás nyújtása a Széchenyi István Általános és Alapfokú 
        Művészetoktatási Iskola jutalomkirándulásának szervezéséhez 
        Előadó: Németh Lajos               
                     polgármester         
 
Németh Lajos polgármester: ismertette a testülettel az intézmény pénzügyi támogatási 
kérelmét, melyben előadják, hogy a 2009/2010. tanév több területén is legeredményesebb 
tanulói részére jutalomkirándulást szervez az intézmény, mintegy 45-50 fő tanuló részére. 
A minőségfejlesztés eredményvizsgálatának következtében intézkedési terv készült a 
tanulók motiváltságának elősegítésére. A közösségi tevékenységben élen járó, a legtöbb 
és legszínvonalasabb tanulmányi, és sportversenyeken résztvevő, valamint a 95 %-os és 
ennél jobb témazáró, diagnosztizáló felméréseket író tanulók jutalomkártyákat gyűjthettek. 
Ezen tanulók külön díjazása e jutalomkiránduláson való részvétel. A kirándulás megszerve-
zésének költségeihez 50 e Ft támogatást kér az intézmény, melyet javasol teljesíteni. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Kocsis Lajosné képviselő: szintén támogatja a támogatás nyújtását, hiszen ezen a 
kiránduláson olyan tanulók is részt vehetnek, akik hátrányos helyzetűnek tekinthetők, 
családjuk a kirándulás költségét nem tudná viselni. Ez a kirándulás valóban jutalom, hiszen 
azon azok a tanulók vehetnék részt, akik tettek is érte, pl. azt tanulmányaikkal kiérdemelték. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
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68/2010.(V.27.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a fenntartásában működő Széchenyi István 
       Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola pénzügyi 
       támogatási kérelmét, mely alapján a testület az intézmény 
       részére egyszeri 50 e Ft támogatást nyújt a 2010. évi 
       jutalomkirándulás szervezéséhez a községi önkormányzat 2010.  
       évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás átutalását 
       biztosítsa. 
 
       Határidő: 2010. június 5. 
 
       Felelős: Németh Lajos 
                     polgármester 
 
 
7./ Egyebek 
 
Németh Lajos polgármester: szólt az elmúlt hét időjárása okozta károkról, felhívva a 
figyelmet, hogy mindenki figyeljen a környezetére. Szólt a nyár folyamán elvégezendő 
beruházási feladatokról (garázsépítés, kerékpártároló létesítése). 
Tájékoztatta a testület tagjait, hogy a pápai ejtőernyősökre való megemlékezés 2010. 
május 6-án lesz a községi temetőben lévő emlékműnél. 
 
Sipos László képviselő: Diófa-Malom utca sarkán lévő ingatlan tulajdonosának 
felszólítását kéri a területe kaszálására. Köszöni a hegyi utak eddigi szakaszainak  
felújítását, az elvégzett munkával nagyon sokat javult a helyzet. 
 
Dávid Tamás képviselő: köszönetét fejezi ki a helyi ÖTE-nek az elmúlt viharkárok során 
tanúsított helyt állásáért. 
 
Tüske Sándor képviselő: E.ON közvilágítási meghibásodások kijavítását kéri a település 
több pontján. 
 
Németh Lajos polgármester: a közvilágítási meghibásodásokat folyamatosan írásban 
közöljük a szolgáltató felé, sajnos az a tapasztalat, hogy nagyon sokára jönnek ki. 
Megoldásnak tartja, ha a hatályos karbantartási szerződésünkre hivatkozva határidőt 
szabunk a szolgáltatónak a hibák kijavítására, s ha ezt is elmulasztja, akkor élni fogunk a 
szerződés felmondásának eszközével, kártérítési igény érvényesítése mellett. 
A településőrök folyamatosan gyűjtik az információkat a gazos területekről, s a hivatal  
küldi ki a felszólításokat. 
 
 
                       k.m.f. 
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Nagy Gáborné                                                                    Németh Lajos 
körjegyző                                                                polgármester 


