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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. június 24-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 2./ napirend tárgyalásánál Mergancz Sándor Somogy 
megye Rendőr-főkapitánya, Buzás László Marcali Város Rendőrkapitánya, Turi Ottó KMB-s 
Alosztályvezető, Horváth Zsolt és Árvai Gábor KMB-s rendőrök. 
            
Németh Lajos polgármester üdvözli a testület soros nyilvános ülésén megjelenteket, 
megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel azon a testület megválasztott 
10 tagja közöl valamennyi képviselő jelen van, az ülést megnyitja.  
 
A polgármester javaslatára a testületi tagok egyhangúlag, 10 igen szavazattal elfogadták a 
tárgyalandó napirendeket, majd meghozták az alábbi határozatukat: 
 
72/2010.(VI. 24.) számú önkormányzati határozat: 
 
          Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
          a 2010. június 24. napján tartott soros nyilvános ülésén 
          az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 
        1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
        2.) Beszámoló Kéthely község közbiztonságának helyzetéről 
              
      3.) Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások 
           tevékenységéről 

       
       4.) Előterjesztés az állattartás szabályairól szóló 7/2000.(IV.25.) 
            önkormányzati rendelet módosításához 
       

     5.) Előterjesztés a „Kéthely községért” kitüntető cím alapításáról és    
          adományozásának rendjéről szóló 23/1995.(IX.28.) önkormányzati  

            rendelet módosításához 
       
      6.) 2010. évi felhalmozási feladatokhoz önerő biztosítása 
 
      7.) Kéthely község rendezési terve módosításának kezdeményezése 
 
      8.) 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, 10 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
73/2010.(VI.24.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
       szóló beszámolót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,  
       változatlan tartalommal elfogad. 
 
 
2.) Beszámoló Kéthely község közbiztonságának helyzetéről 
     Előadó: KMB-s rendőrök 
                                                     (írásbeli előterjesztés csatolva) 

 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Buzás László városi rendőrkapitány szóbeli kiegészítése: az írásos beszámoló elkészült,  
mely alapján megállapítható, hogy a bűncselekmények számában emelkedés történt az előző 
évhez képest, 10 ügyszámmal több bűncselekmény történt. Nehéz évet zárt a kapitányság, 
több olyan program nehezítette munkájukat, melynek hatására el kellett vonni a belső 
területekről a rendőröket. Szerencsére az idei évet már ezek a körülmények nem terhelik. 
A KMB-s rendőrök számos bűncselekmény felderítésében vettek részt, utoljára egy betöréses 
lopás tetteseinek felkutatásában működtek közre eredményesen. Kiemeli a községben működő 
településőrök és mezőőrök segítő közreműködését. A KMB-s rendőrök munkájával elégedett, 
mindketten aktívan dolgoznak, a bűncselekmények felkutatásában és a közterületi munkában 
egyaránt. Hozzászólása további részében tájékoztatta a testület tagjait a kapitányság jelenlegi 
helyzetéről, jövőjéről, hiszen az közvetve a település közbiztonságát is érinti. A tavalyi évben 
beszámoltak arról, hogy szeretnék a KMB-s státuszokat fejleszteni, mely mára teljesült. Egy 
központi program keretében 5 fő KMB-s státusz érkezett a marcali rendőrkapitányságra, 
melyből e területre (Kéthely-Balatonújlak-Somogyszentpál) további 1 fős KMB-s rendőr kerül 
beállításra. A rendőrkapitányság KMB-s ellátottságát jó szintűnek értékeli, a jelenlegi 26 
státuszból 24 feltöltött. A fentiekben említett 5 fős KMB-s létszámon felül a kapitányság további 
15 fős járőri helyet is kapott, így összesen 20 fővel emelkedett a kapitányság létszáma, mely 
megoldja már a Balaton-part adta plusz feladatokat is, s a nyári idegenforgalmi idényben már 
nem kell a belső területekről átvezényelni a kollegákat. A nyári szezonra más 
rendőrkapitányságról át fognak vezényelni munkatársakat, július 1-jétől 10 fő járőrt fognak 
kapni, valamint 11 fő rendőrtiszti szakiskolai hallgató is fog érkezni. Elsősorban az ő fő 
tevékenységi területük a Balaton-part lesz, de természetesen a belső területekre is bevethetők 
lesznek szükség esetén az akciók során. A faluban a kapitányság a bűnmegelőzési prog-
ramjával is jelen volt, a helyi kábel TV útján bűnmegelőzési ismeretterjesztő filmet adtak le, 
illetve a bűnmegelőzési előadó a művelődési házban előadást is tartott a településen.  
A bűncselekmények tetteseinek felderítésén túl, továbbra is szeretnék folytatni a harcot az ittas 
vezetőkkel szemben. Az elmúlt 4 évben a 131-es elfogási átlagot sikerült  331-re emelni a 
kapitányság területén. 
A tavalyi beszámolókor elhangzott a trafipax kérdése is a faluban. Az elmúlt év júliusában új 
készüléket kaptak, mellyel már eredményesebb munkát tudtak végezni. Az idei évben is már 
több alkalommal kint volt a trafipax berendezés. 
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A jövőre nézve szeretné a kapott kmb-s státuszt minél előbb betölteni, s így a 3 KMB-s 
rendőr, megerősítve a helyi településőrökkel, mezőőrökkel, további javulás várható a 
bűnmegelőzés/felderítés területén. Megköszöni a testület segítségét a KMB-s rendőr 
letelepülésében, a szolgálati lakás biztosításával.   
 
Mergancz Sándor Somogy megye Rendőr-főkapitány szóbeli kiegészítése és a feltett 
képviselői kérdésekre adott válaszai: közel 2 éves rendőr-főkapitányi tevékenysége során 
most érkezett el ahhoz a ponthoz, hogy ki tudjon mozdulni s a településekre is ellátogasson. 
Mint vezető ismernie kell, hogy a helyi végrehajtásban milyen munka folyik. Marcaliból 
származik, ezért különösen szívén viseli a körzetben élők biztonságát. A KMB-s rendőrök 
számát országos szinten is növelték, melyből Somogy megye is részesült, a meglévő 132 
státuszhelyet 160-re tudták emelni. A rendőri munka egyik legfontosabb területének tartja a 
KMB-s munkát, melyet nemzetközi tapasztalatok is igazolnak. A KMB-s munka lényege az 
lenne, hogy a kollégák minél több időt töltenének a állampolgárok közelében, ismerjék a helyi 
viszonyokat, problémákat. Sajnos ennek az elvárásnak még nem tudnak teljes mértékben 
megfelelni, de azon vannak, hogy tehermentesítsék a KMB-seket az egyéb feladatoktól (pl. 
rendezvénybiztosítási feladatok). 
Az elmúlt évben sikerült a nagykanizsai bevetési szolgálatot Kaposvárra telepíteni, valamint 3 
határőr kirendeltség is összevonásra került a területileg illetékes városi rendőrkapitánysággal 
(Barcs, Nagyatád). Így az ottani helyi erőket teherviselés tekintetében tovább tudták osztani, 
melyből részesedett a marcali kapitányság, illetve Kéthely is az 1 fős újabb KMB-s státusz 
bővítésével. Az ittas vezetést érintve elmondta, hogy hozzátartozik az objektív felelősség 
kérdése is, mely jó kezdeményezés volt a bevezetése idején, hiszen nemcsak a megye, de az 
egész ország közlekedési morálja nagyon alacsony volt. Ezen intézkedéssel elérhető lett, 
hogy lelassult a közlekedés. Országos szinten közel 1000 fővel kevesebben haltak meg az 
utakon, mint a bevezetését megelőző időszakban. Az objektív felelősséghez nemcsak az ittas 
vezetés, hanem más szabálysértések is tartoznak (gyorshajtás, megállás-várakozás 
szabályainak megsértése), mely ügyekben korábban differenciált elbírálási lehetőség tartozott, 
akár figyelmeztetéssel is zárulhatott az eljárás, míg jelen esetben meg kell tenni a 
szabálysértési feljelentést. A jelen technikai eszközök kizárják a más jellegű eljárás 
lehetőségét. Az önkormányzatnak joga és lehetősége van arra, hogy meghatározott helyre 
kérje a trafipax kihelyezését. 
Úgy gondolja, hogy a rendőri munkához elengedhetetlen a lakosság bizalma, ezért küzd 
vezetőtársaival együtt. Kéri a képviselőtestületet, hogy mondják el véleményüket, észre-
vételüket a rendőrség munkájáról, ami előreviheti tevékenységüket, pozitív változást 
eredményezve. Azon munkálkodnak, hogy Somogyban is szolgáltató európai színvonalú 
rendőrséget működtessenek. Ehhez hozzátartozik az is, hogy kéri a kollégáit, hogy éljenek 
hatalmukkal, amit a rendőrségi törvény biztosít számukra, de vissza ne éljenek vele, mert 
annak súlyos következményei lennének. 
A tiltó tábla ellenére tehergépjárművel parkoló gépjárműveket a kapitányság ki fogja szűrni.  
A járdán való kerékpározás esetén tudomása szerint az eljáró kollégáiknak van differenciálási 
lehetősége, akár figyelmeztetés is elégséges lehet adott esetben, melynek alkalmazására kéri 
kollégáit. Megítélése szerint is a községben lévő 68-as útszakasz nagyon veszélyes. A 
térségben elkövetett trafólopások sok gondot okoznak, melyek több megyére kiterjedő 
bűncselekmény sorozatról van szó. Kiterjedt nyomozást folytatnak, az E.ON képviselőivel is 
tárgyalnak az eredményesebb felderítés, illetve megelőzés érdekében.  
A rendőrség keretében végrehajtott átszervezés a munkaterhek jobb elosztása, illetve a  
KMB-s rendőrök tehermentesítése érdekében történt.  
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Dr. Bánkúty József alpolgármester: véleménye szerint a testület minden tagja örül annak a 
hírnek, hogy a település még egy KMB-s álláshelyet kap, főleg, ha olyan jó kiállású és 
felkészültségű személy lesz, mint a jelenleg dolgozó KMB-s rendőrök. Reméli, hogy a három 
fő működésével jobb lesz a lefedettség, többet tudnak járőrözni a településen, erősödik a 
visszatartó hatás. 
 
Gilikter Gabriella képviselő: megköszönni a részletes beszámolót, s azt a megtisztelő bizalmat, 
mellyel a testület tagjaihoz jöttek a rendőri vezetők. Továbbá dicsérettel illette a KMB-s 
rendőröket, akik nagyban segítik, mint intézményvezető is, a munkáját.  
Örül, hogy a KMB-s rendőrök egyre több időt tudnak a településen tölteni, az új státusz 
betöltésével pedig még láthatóbbak lesznek. Sajnos a bűncselekmények számának 
csökkenésében ez még nem jelentkezik, a lakosságnak is jobban kellene figyelnie egymásra, 
segítsék a rendőrök munkáját.  
 
Dr. Gonda Péter képviselő: szintén elismeréssel szól a KMB-s rendőrök munkájáról, s bízik 
benne, hogy a jövőben javul az arány munkájukban, mikor a településen több időt tudnak 
eltölteni. 
 
Németh István képviselő: úgy ítéli meg, hogy a két testület most ért el a bizalomhoz. A 
képviselőtestület az elmúlt évek beszámolói során mindig a rendőri jelenlét fokozását 
szorgalmazta, a most már arról beszélhetnek, hogy lehet még több jelenlét. 
Úgy vette észre, hogy a KMB-s rendőrök munkáját bizalom övezi a lakosság részéről is. 
A rendőri munka eljutott már olyan szintre, ahonnan van hová továbblépni. 
 
Németh Lajos polgármester: csatlakozik képviselőtársai dicsérő szavaihoz, melyek a KMB-s 
rendőrök munkáját illették. Kezdeményezi, hogy a jegyzőkönyvben is rögzítésre kerüljön a 
testület elismerése és köszönete a végzett munkáért. Ugyan a statisztikában még nem látszik 
az a kedvező folyamat, ami elindult a bűncselekmények eredményes felderítésében, s főleg 
ha még sikerül bővíteni is a KMB-s létszámot. Bízik benne, hogy az átszervezésen túl a jog-
szabályi környezet is változni fog, s ezáltal a rendőri munka is még eredményesebbé tud válni. 
Megítélése szerint jelentősen javult a két testület közötti együttműködés, melyet a település-
őrök beállítása még tovább javított. 
Indítványozza testületnek, hogy a KMB-s rendőrök munkájának segítése érdekében egyszeri 
60 e Ft támogatást nyújtson a testület. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 10 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
74/2010.(VI.24.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a község közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót, 
       melyet az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 
 
       A képviselőtestület elismerését fejezi ki a KMB-s rendőrök bűnüldözés 
       területén kifejtett tevékenységéért. 
 
       A képviselőtestület a polgármester javaslatát elfogadva a kéthelyi  
       KMB-s csoport részére egyszeri 60 e Ft támogatást nyújt üzemanyag  
       hozzájárulás címén a községi önkormányzat 2010. évi költségvetésének  
       általános tartaléka terhére. 
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       A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás átutalását 
       biztosítsa. 
 
       Határidő: 2010. július 15. 
 
       Felelős: Németh Lajos 
                     polgármester 
 
 
3.) Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások tevékenységéről 
     Előadó: Németh Lajos 
                  polgármester        
      (írásbeli előterjesztések csatolva) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 10 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
75/2010.(VI.24.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta az önkormányzat részvételével működő 
       társulások tevékenységéről szóló beszámolókat, melyeket  
       az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 
 
 
4.) Előterjesztés az állattartás szabályairól szóló 7/2000.(IV.25.) önkormányzati rendelet     
      módosításához 
      Előadó: Nagy Gáborné           
                   körjegyző                          (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Németh István képviselő: indítványozza a testületnek, hogy az ebek tartós azonosíthatóságára 
a beültetendő mikrochip helyett a meglévő tetoválást is fogadja el. 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: nem ért egyet, hogy a testület az ebek tartós azonosíthatóságának 
módjára olyan szabályt alkosson, hogy a mikrochip beültetése helyett a meglévő tetoválást is 
fogadja el. 
 
Tüske Sándor képviselő: véleménye szerint a meglévő tetoválások többsége nem jól 
olvasható, a javasolt szabályozási módosítást szintén nem támogatja. Megítélése szerint az 
elektronikus eszközzel való azonosítás a legbiztonságosabb. 
 
Dr. Bánkúty József alpolgármester: indítványozza, hogy a tervezet 3. §-ában megfogalmazott 
trágyatárolására irányuló szabályozás kerüljön kiegészítésre azon rendelkezéssel, hogy 
belterületen, ahol az állattartási, almozási technológia indokolja a hígtrágyalé és a trágyalé 
elcsurgását megakadályozó zárt trágyatárolót létesítsen az állattartó. 
Szintén nem ért egyet a tetoválás, mint tartós azonosítási mód elfogadásával a mikrochip 
helyett, mivel a legtöbb tetoválás nem jól olvasható, illetve központi nyilvántartást sincs róla. 
 
Dr  Gonda Péter és Bódis Józsefné képviselők a testület üléséről végleg eltávoztak. 
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Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Németh István képviselő azon 
módosító javaslatát, hogy az ebek tartós, egyedi azonosíthatóságára a meglévő tetoválás is 
elfogadható legyen, 7:1 szavazati aránnyal elutasította, míg Dr. Bánkúty József alpolgármester 
azon módosító javaslatát, miszerint belterületen ahol az állattartási, almozási technológia 
indokolja, a hígtrágyalé és a trágyalé elcsurgását megakadályozó zárt trágyatárolót létesítsen 
az állattartó, egyhangúlag elfogadta. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés és az elfogadott 
módosító javaslatok alapján, egyhangúlag, 8 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
7/2010.(VI….) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       az állattartás szabályairól szóló 7/2000.(IV.25.) önkormányzati 
       rendelet módosítására megalkotja a 7/2010.(VI….) önkormányzati 
       rendeletet a tervezetnek és az elfogadott módosító javaslatnak 
       megfelelően. 
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
 

5.) Előterjesztés a „Kéthely községért” kitüntető cím alapításáról és adományozásának     
     rendjéről szóló 23/1995.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításához 

       Előadó: Nagy Gáborné               
                    körjegyző                      (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Németh István képviselő: a tervezet azon szabályozásával, hogy a kitüntető cím adomá-
nyozására az önkormányzati intézmények vezetői is tehessenek javaslatot, nem ért egyet. 
 
Kocsis Lajosné képviselő: nem támogatja képviselőtársa azon indítványát, hogy a kitüntető 
cím adományozására az önkormányzati intézmények vezetői ne tehessenek javaslatot. 
Véleménye szerint előfordulhat, hogy az intézmény vezetője nem kéthelyi lakos, s az ő 
megítélése szerint van olyan személy, aki az intézmény munkáját segíti, alkalmasnak ítéli, 
hogy kezdeményezze őt a testület előtt kitüntető cím adományozására. 
 
Németh Lajos polgármester: indítványozza, hogy a kitüntető címet ne csak augusztus 20-a 
alkalmából, hanem bármely nemzeti ünnep alkalmából át lehessen adni. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Németh István képviselő azon 
módosító javaslatát, hogy a kitüntető cím adományozására az önkormányzati intézmények 
vezetői is tehessenek javaslatot, 7:1 szavazati aránnyal elutasította, míg  Németh Lajos 
polgármester azon módosító javaslatát, miszerint a kitüntető címet ne csak augusztus 20-a 
alkalmából, hanem bármely nemzeti ünnep alkalmából át lehessen adni, egyhangúlag 
elfogadta. 
                      
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, 7 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletét: 
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8/2010.(VI….) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

     a „Kéthely községért” kitüntető cím alapításáról és adományozásának  
     rendjéről szóló 23/1995.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosítására  
     megalkotja a 8/2010.(VI….) önkormányzati rendeletet a tervezetnek  
     s az elfogadott módosító javaslatnak megfelelően. 

       (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
 
6.) 2010. évi felhalmozási feladatokhoz önerő biztosítása 
     Előadó: Németh Lajos               
                  polgármester       
 
Németh Lajos polgármester: a testületi ülés előtt minden képviselő számára átadta a 
községi önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett felújítási/beruházási feladatokat 
tartalmazó táblázatokat. Szeretne javaslatot tenni a testületnek a feladatok megvalósítására  
- a már elnyert pályázatok tükrében - vázolva a feladatokhoz kapcsolódó esetleges többlet- 
munkálatokat, s azok többlet költségigényét is.  
Az önkormányzat elnyerte a pályázatot, s a támogatási szerződés is megkötésre került, az 
iskolai fűtéskorszerűsítésre, melyhez 1470 e Ft támogatást nyújtanak, 368 e Ft önerő 
biztosítása mellett. Összköltségvetése 1838 e Ft, melynek megvalósításával véleménye 
szerint mintegy évi 300-400 e Ft költségmegtakarítás érhető el. 
Szükségesnek ítéli az óvodai fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) megoldását is, melyhez - 
pályázat híján, a beérkezett árajánlatok alapján – 2398 e Ft-ra lenne szükség. Mindkét 
korszerűsítést a nyári szünetben szeretnék végrehajtani, helyi vállalkozóval. 
A költségvetés e jogcímen 2 millió Ft tervszámot tartalmaz, a fentiek ismeretében e feladat 
megvalósításához 2766 e Ft-ra van szükség, tehát mintegy 800 e Ft a többletköltség 
szükséges. 
 
A következő megoldandó feladat, melyet szintén tartalmaz a 2010. évi költségvetés, a  
Magyari u. 28. szám alatti fecskeháznál garázsok építése. A költségvetésben e jogcímen  
2600 e Ft előirányzat szerepel, mely elégségesnek is mutatkozik a beruházás végrehajtására. 
E helyszínhez tartozna – melyhez szintén tartalmaz előirányzatot az egyéb kisebb beruházási 
keret, 500 e Ft terhére – a terület bekerítése egyúttal, a lopások, stb. megelőzése érdekében. 
 
A következő feladat melyet szeretnénk megvalósítani, szintén pályázat által támogatott 
beruházás, az iskolánál kerékpártároló létesítése, illetve a meglévő vizesblokk felújítása. 
A beruházás összköltsége 6.950 e Ft, melyhez 6.603 e Ft támogatást nyertünk, 348 e Ft önerő 
hozzá rendelésével. A pályázat összköltségéből 4462 e Ft az építési munkák hányada, a többi 
fennmaradó összeget PR, ismeretterjesztés, műszaki ellenőrzés, rendezvény, stb. költségekre 
kell fordítani. Az építésre jutó költséghányadból a kerékpártároló valósítható csak meg. 
Véleménye szerint teljes munkát kell végezni, tehát az öltözőket is fel kell újítani. E részek 
1987. évben készültek el, azóta nem kerültek felújításra. E feladatra kért árajánlat szerint 3.482 
e Ft, mely az öltözők teljes felújításának költségét tartalmazza. 
Tehát az önerőt kellene biztosítani e beruházás esetén. 
 
Ugyancsak e helyszínhez kapcsolódna a következő javaslat is. Állandóan visszatérő probléma 
az iskolai sorakozóhely állapota. Terepviszonyai alapján megáll a csapadékvíz, a jelenlegi 
burkolat felkátyúsodott, illetve az őszi csőtérés folytán a burkolat egy részét fel is kellett bontani. 
Szeretnénk a nyár folyamán a közösségi helyet térburkolattal ellátni, a megfelelő csapadékvíz-
elvezető rendszer kiépítésével. 200 m2 kerülne leburkolásra, költsége 1.344 e Ft.  
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Az egyeztetések még folynak a költségek csökkentése érdekében, ez a költség a maximális 
költség.  
 
Újabb pályázati lehetőségre bukkantunk, mely szerint a Mediterrán Magyarország 
Betoncserép Kft. önkormányzatok részére pályázatot hirdet az általuk forgalmazott 
termékekre vonatkozóan. A pályázati felhívás értelmében az alapcserepek esetében 50 
%-os, a beton kiegészítőkre 25 %-os, míg az egyéb kiegészítőkre 20 %-os kedvezményt 
hirdetnek. 
Sajnos a gyógyszertár épületének felújítására benyújtott pályázaton nem nyertünk, de úgy 
gondolja, hogy e pályázati lehetőséggel jó lenne legalább az épület tetőszerkezetét 
felújítani (léccsere, aláfóliázás, teljes cserepezés, egyéb kiegészítők).  
Ennek beruházási költsége 2600 e Ft lenne, mely sikeres pályázat esetén mintegy 2 millió 
Ft-ra csökkenhet. 
 
Kisebb felújításra lenne szükség az önkormányzati tulajdonú vízház (Arany J. u. ) 
tetőszerkezetét érintően. Ehhez 115 e Ft-ra van szükség. 
 
Összességében a fentiekben vázolt felújítási/beruházási feladatok megvalósításához 
szükséges pénzeszközök összességében a 2010. évi költségvetésben elfogadott 
tervszámokon belül maradnának, csupán szerkezeti átrendezést igényelnek. 
Összegezve, tehát eddig elnyert támogatásaink összege 8073 Ft, a fenti feladatokhoz 
szükséges önerő 6500 e Ft. Kéri a képviselőket, hogy a vázolt feladatok megvalósításét, 
az ismertetett finanszírozási feltételek mellett támogassa. Az ismertetett felújítási/beruházási 
feladatok indokoltak, fedezetük a költségvetésben biztosított, semmiképpen nem veszé-
lyeztetik az önkormányzat működését.  
A költségvetésben szereplő, fenti javaslatok között nem szereplő felújítási/beruházási 
feladatok (árokburkolás, közvilágítás fejlesztés, ivóvízhálózat felújítás, stb.) változatlan 
összeggel kerülnek megvalósításra. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 8 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
76/2010.(VI.24.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a 2010. évi felhalmozási feladatokhoz önerő  
       biztosítása előterjesztést, mellyel a testület maradéktalanul 
       egyetért. 
 
       A képviselőtestület a 2010. évben megvalósítandó beruházási/ 
       feladatokat, s azok megvalósítási költségét az alábbiak  
       szerint hagyja jóvá: 
 
       Beruházások: 

 Fűtéskorszerűsítés az iskolában 1838 e Ft 

 Fűtéskorszerűsítés az óvodában 2398 e Ft 

 Garázsépítés Magyari u. 28. 2600 e Ft 

 Kerékpártároló létesítése             6950 e Ft  

 Iskolai térburkolat létesítése 1344 e Ft 

 Közvilágítás fejlesztése    600 e Ft 

 Egyéb kisebb beruházások            500 e Ft 

 Forgalom korlátozás tábla              250 e Ft 
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      Felújítások: 

 Gyógyszertár tetőfelújítás  2600 e Ft 

 Vízház tetőfelújítás               115 e Ft    

 IKTSZ program                             8000 e Ft 

 Hegyi utak felújítása                     1000 e Ft 

 Árokburkolás    1500 e Ft 

 Ivóvízhálózat felújítás  3000 e Ft 

 Egyéb kisebb beruházások          2500 e Ft 

 Iskolai vizesblok felújítása  3482 e Ft 
 

       A testület megbízza a körjegyzőt, hogy a módosított tervszámok 
       költségvetési rendeletben történő átvezetését a 2010. augusztus 
       havi testületi ülésre terjessze elő. 
 
        Felelős: Nagy Gáborné 
                      körjegyző 
 
        Határidő: 2010. augusztus 31. 
 
 7.) Kéthely község rendezési terve módosításának kezdeményezése 
     Előadó: Németh Lajos               
                  polgármester                       
  
Németh Lajos polgármester: Bartis László a Három Góbé Bt. képviselője azzal a kéréssel 
fordul a testülethez, hogy a Bt. tulajdonát képező Kéthely, Sári u. 23. szám alatti lakóháznak 
(Hrsz. 330.), mely jelenleg Lf3 (falusias lakóterület) építési övezetbe tartozik, átminősítéséhez 
elviekben, előzetesen járuljon hozzá. 
Az ingatlanon fejlesztést szeretnének végrehajtani, melynek keretében panziót létesítenének. 
Ehhez azonban szükség van e terület átminősítésére „Kereskedelmi, szolgáltató,gazdasági 

terület”-é (Gksz). 
Az átminősítést a tulajdonos kérheti a körzeti földhivatalnál, a testület részéről arra van 
szükség, hogy a testület fenti szándékát támogassa a tulajdonosnak elviekben, előzetesen 
értsen egyet az átminősítéssel, s majd a község rendezési tervének soros módosításakor 
ezen átminősítést is vegye figyelembe, a változást a község rendezési tervén vezesse át. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 8 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
77/2010.(VI.24.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Három Góbé Bt. kérését és egyet ért azzal, 
       hogy a kéthelyi 330. hrsz-ú ingatlant a tulajdonos „Kereskedelmi, 

       szolgáltató, gazdasági terület”-é (Gksz) átminősítse. 
 
       A képviselőtestület elrendeli, hogy a község rendezési tervének 
       soron következő módosításakor ezen átminősítést a rendezési 
       terven kerüljön átvezetésre. 
 
       Felelős: Nagy Gáborné 
                     körjegyző 
 
       Határidő: értelem szerint 
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7./ Egyebek 
 
Kocsis Lajosné képviselő: kéri a hivatal intézkedését a falu központjában lévő kiskastély 
rendezetlen környezetének megszűntetése érdekében, illetve a korábban engedélyezett 
áramhasználat megtiltását kezdeményezi.  
 
Gilikter Gabriella képviselő: kéri az Arany J. u. 1. számú telekhez tartozó téglatámfal 
megerősítésére való felszólítását az ingatlan tulajdonosának, a balesetek megelőzése 
érdekében. Kéri továbbá a Magyari u. 19. sz. ingatlanon lévő épület balesetveszélyességének 
felülvizsgálatát. 
 
Sipos László képviselő: a szőlőhegyi lopások megakadályozása érdekében a mezőőrök 
fokozott járőrözését kéri. 
 
Dávid Tamás képviselő: a FŐNIX üzletnél „Megállni tilos” tábla kihelyezését kéri, a balesetek 
megelőzése érdekében. Térfigyelő kamera elhelyezésére irányuló pályázatról kérdez.  
 
Tüske Sándor képviselő: továbbra sem javult a közvilágítás a településen, több ponton nem 
égnek a közvilágítási lámpatestek, kéri az E.ON értesítését a közvilágítási meghibásodások 
kijavítása érdekében. A kábel TV-ben látta a hibabejelentés zöld számát, a lakosság is 
bejelentheti a hibákat. 
 
Nagy Gáborné körjegyző: a kiskastély tulajdonosa ellen szabálysértési eljárást kezdemé-
nyeztünk a területről közterületre kiengedett szennyvíz miatt, mely eljárás keretében pénz-
bírság került kiszabásra. Az ingatlanon lévő épület helyzetével kapcsolatban építéshatósági 
bejárást fogunk kezdeményezni az I. fokú építési hatóságnál. 
 
Németh Lajos polgármester: az áramhasználatot egyedileg engedélyezni szoktuk a 
vállalkozás részére a művelődési háztól, melynek keretében nemcsak az általuk használt, 
hanem az intézmény adott időszakban mért teljes fogyasztását is ők viselték. A Magyari u. 19. 
lakóház jó karbantartására való kötelezést az elmúlt évben már kértük az I. fokú építésügyi 
hatóságtól, az ügyben tájékoztatást fogunk kérni. 
A kért tábla kihelyezése ügyében felvesszük az illetékes hatósággal a kapcsolatot, mivel a 
FŐNIX előtt lévő út nem önkormányzati út. A térfigyelők kamara kihelyezése ügyében további 
tárgyalásokat folytatunk. 
A közvilágítási meghibásodások bejelentésére közzétettük a hiba bejelentési zöldszámot, 
melyre a lakosság közvetlenül is tehet bejelentést, de a hivatal is folyamatosan jelzi a 
szolgáltató felé a meghibásodásokat. A mezőőrök szolgálati beosztását folyamatosan 
változtatjuk, az eredményesebb megelőző tevékenység érdekében. 
 
                        

k.m.f. 
 

 
 
Nagy Gáborné                                                                    Németh Lajos 
körjegyző                                                                polgármester 


