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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. augusztus 26-án  
a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. 
 
JELEN VANNAK:   Németh Lajos polgármester 

Dr. Bánkúty József alpolgármester 
                                Bódis Józsefné, Dávid Tamás, 
                                Dr. Gonda Péter, Kocsis Lajosné, 
                                Németh István, Sipos László  
                                képviselők 
 
                                Nagy Gáborné körjegyző  
 
Tanácskozási joggal a testület ülésén jelen vannak: 
Sümegi Tamásné mb. igazgató, Nagy Imréné gazdasági vezető, Magyar Tiborné 
óvodavezető, Tanai Adrienn intézményvezető, Tanai Istvánné pénzügyi főmunkatárs 
 
Németh Lajos polgármester üdvözli a testület soros nyilvános ülésén megjelenteket, 
megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel azon a testület megválasztott  
10 tagja közöl 8 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitja.  
Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Gilikter Gabriella képviselő a testületi ülésről való 
távolmaradását előzetesen bejelentette. 
 
A polgármester javaslatára a testületi tagok egyhangúlag, 8 igen szavazattal elfogadták a 
tárgyalandó napirendeket, majd meghozták az alábbi határozatukat: 
 
83/2010.(VIII. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
          Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
          a 2010. augusztus 26. napján tartott soros nyilvános ülésén 
          az alábbi napirendet tárgyalja: 
 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a    
     képviselőtestület által a polgármesterre átruházott hatáskörben, a polgár- 
     mester által meghozott döntésekről 
 

  2.) Tájékoztató a községi önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi 
       teljesüléséről 

 
  3.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetése 
       módosítására 
 
 4.) 2010/2011. tanév előkészítése 
 
 5.) Napköziotthonos Óvoda Kéthely Nevelési Programjának jóváhagyása 
 
 6.) Előterjesztés a napköziotthonos óvoda csoportjai maximális létszámának 
      túllépésének engedélyezéséhez 
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     7.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi     
          fordulójához való csatlakozásról döntés      
 
    8.) Előterjesztés a Mecsek –Dráva Önkormányzati Társulás SZMSZ-ának 

     elfogadásához 
 
9.) Előterjesztés a Marcali Hatósági-Igazgatási Társulás társulási megállapodásának 
     módosításához 
 

10.) Egyéb 
 
 
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a    
     képviselőtestület által a polgármesterre átruházott hatáskörben, a polgár- 
     mester által meghozott döntésekről 
     Előadó: Németh Lajos 
                   polgármester           (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 8 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
84/2010.(VIII.26.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 
valamint a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgár- 
mester által meghozott döntésekről szóló beszámolót, 
melyet az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal 
elfogad.    
 
 

 2.) Tájékoztató a községi önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi 
       teljesüléséről 

         Előadó: Németh Lajos 
                      polgármester   (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Németh Lajos polgármester szóbeli kiegészítése: az önkormányzatok számára a 2010-es 
év nem egyszerű évnek ígérkezett, ennek ellenére önkormányzatunk az I. félév során is 
megfelelően tudott gazdálkodni, a súlyos pénzügyi nehézségek elkerülték. Az év elején 
eltervezett feladatokat sikerül megvalósítani, legalábbis a féléves adatok ezt mutatják, 
mely bizonyos stabilitást is jelent. A bevételeket érintve elmondta, hogy megítélése szerint 
a helyi adóbefizetési morál javult a településen, annak ellenére, hogy a lakosság pénzügyi 
helyzete romlott. Szólt a bérleti díjak alakulásának helyzetéről, a lejárt határidejű tartozá-
sokról, azok behajtására tett intézkedésekről. A kamatbevételeket év végéig megítélése 
szerint a tervezetthez képest 50 %-ban sikerül csak teljesíteni, a kamatlábak csökkenése 
miatt. A felhalmozási bevételek időarányosan, vagy annál jobban teljesültek. 
Összességében a községi önkormányzat költségvetésének I. félévi bevételi tényszámai jól 
alakultak, az eltervezett bevételi előirányzatok több mint fele teljesült. 
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A működési kiadásokat értékelve elmondta, hogy szintén arányosak a teljesítések, eltérés 
csupán azokon a területeken fordul elő, ahol az éves kiadások az I. félévben teljesültek 
teljes összegben, pl. eszközbeszerzések, nyújtott támogatások miatt. 
 
Végezetül szólt a felújítások/beruházások jelenlegi helyzetéről, kiemelve, hogy a műszaki 
teljesítés jobb képet mutat a pénzügyi teljesítésnél. 

 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 

 
Sipos László a pénzügyi bizottság tagja: hozzászólása írásban csatolva. 
 
Dr. Gonda Péter képviselő a testület nyilvános üléséről végleg eltávozott. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
85/2010.(VIII.26.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a községi önkormányzat 2010. évi költség- 
       vetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, 
       melyet az előterjesztésnek megfelelően, változatlan 
       tartalommal elfogad. 
 
 
3.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetése 
   módosítására 

       Előadó: Németh Lajos 
                    polgármester   (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
 
9/2010.(VIII….) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

         a Kéthely Község Önkormányzatának 2010. évi 
     költségvetését megállapító 3/2010.(II.11.) számú önkormányzati 
     rendelet módosítására megalkotja a 9/2010.(VIII….) számú 
     önkormányzati rendeletet, a tervezetnek megfelelően, változatlan 
     tartalommal. 
     (Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
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4.) 2010/2011. tanév előkészítése 
    Előadó: Magyar Tiborné óvodavezető 
                  Sümegi Tamásné mb. igazgató 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
86/2010.(VIII.26.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
     a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § 
     (2) c.) pontjában meghatározott fenntartói irányítási 
     feladat-ellátási körében a 2010/2011-es tanév előkészí- 
     téséről az alábbi döntést hozza: 
 

1.) A képviselőtestület a következő 2010/2011-es tanévet 
az iskolában 8 tanulócsoporttal, 11 művészeti csoporttal, 
az alsó tagozatban iskolaotthonos oktatással, a felső 
tagozatban napközis és tanulószobai csoporttal engedélyezi 
indítani. 
A testület a tervezett csoportbontással egyetért. 
 

2.) A képviselőtestület a következő 2010/2011. nevelési évet 
az óvodában 3 óvodai csoporttal engedélyezi indítani. 
 

3.) A testület támogatja az óvodában beindított angol szakkör 
működését a 2010/2011. nevelési évben is. A szakkör 
működéséhez a testület többlettámogatást nem nyújt, arra 
fedezetet az intézmény 2010. évre jóváhagyott költségvetése 
biztosít. Amennyiben a szakkör működése finanszírozási 
gondot okoz az intézménynek, akkor a testület igény szerint 
dönt a többlettámogatás nyújtásáról. 
 

Határidő: értelem szerint 
 
Felelős: intézményvezetők 
 
 
 

5.) Napköziotthonos Óvoda Kéthely Nevelési Programjának jóváhagyása 
     Előadó: Magyar Tiborné 
                  óvodavezető                  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
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87/2010.(VIII.26.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a fenntartásában működő napköziotthonos 
       óvoda nevelési programját, melyet – figyelemmel a szakértői 
     véleményre – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  
     102. § (2) bekezdés f.) pontjában biztosított jogkörében eljárva, 

       az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal jóváhagy. 
 
 
6.) Előterjesztés a napköziotthonos óvoda csoportjai maximális létszámának 
      túllépésének engedélyezéséhez 
      Előadó: Nagy Gáborné 
                   körjegyző                      (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
88/2010.(VIII.26.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a fenntartásában működő napköziotthonos 
       óvoda csoportjai maximális létszámának túllépésének 
       engedélyezésére irányuló előterjesztést, mellyel a testület 
     egyetért, s a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  

      102. § (2) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás 
       alapján a 2010/2011. nevelési évre engedélyezi az óvodában  
       a közoktatási törvényben meghatározott maximális csoportlétszám  
       20 %-os létszámemelést az alábbi csoportok vonatkozásában: 

- kiscsoport 30 fő 
- középsőcsoport 30 fő 
- nagycsoport 30 fő. 

 
 
     7.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi     
          fordulójához való csatlakozásról döntés      
          Előadó: Nagy Gáborné 
                       körjegyző 
 
Nagy Gáborné körjegyző: a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj- 
Pályázat 2011. évi pályázati fordulója meghirdetésre került. Képviselőtestületünk 2010. 
szeptember 30-áig nyilatkozhat, hogy csatlakozni kíván-e az ösztöndíjpályázat 2011. évi 
fordulójához. 
A támogatási rendszer feltételrendszere, eljárási rendje az elmúlt évekéhez összessé-
gében megegyezik. Az elmúlt évben 17 fő hallgató részére nyújtott a testület támogatást. 
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Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
89/2010.(VIII.26.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
       Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról szóló előterjesztést, 
     mely alapján a testület úgy döntött, hogy csatlakozni kíván a 
     hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

       tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa  
       Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
       2011. évi fordulójához. 
 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy a 2011. évi fordulóhoz 
       való önkormányzati részvételről szóló nyilatkozatot határidőre 
       történő megküldéséről gondoskodjon az OKM Támogatáskezelő 
       Igazgatósága felé. 
 
       Határidő: 2010. szeptember 30. 
 
       Felelős: Németh Lajos 
                     polgármester 
 

8.) Előterjesztés a Mecsek –Dráva Önkormányzati Társulás SZMSZ-ának 
 elfogadásához 
 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: 
 
90/2010.(VIII.26.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
       LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározott 
       feladatkörében a Mecsek-Dráva Regionális Szilárd- 
       hulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkor- 
       mányzati Társulás egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti 
       és Működési Szabályzatát a Társulási Tanács által 19/2010. 
       (VI.01.) számú határozatával jóváhagyott tartalommal elfogadja. 
 
       A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a Mecsek- 
       Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását  
       Célzó Önkormányzati Társulás egységes szerkezetbe foglalt  
       Szervezeti és Működési Szabályzatának aláírására. 
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       Határidő: értelem szerint      
 
       Felelős: Németh Lajos 
                     polgármester 
 
 
9.) Előterjesztés a Marcali Hatósági-Igazgatási Társulás társulási megállapodásának 
      módosításához 
      Előadó: Nagy Gáborné 
                   körjegyző                      (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
91/2010.(VIII.26.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Marcali Hatósági-Igazgatási Társulás 
       társulási megállapodását, melyet az előterjesztésnek 
       megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 
 
       A testület felhatalmazza a polgármestert a módosított 
       társulási megállapodás aláírására községi önkormányzat 
       képviseletében. 
 
       Határidő: értelem szerint      
 
       Felelős: Németh Lajos 
                     polgármester 
 
 
10.) Egyéb 
 
Kocsis Lajosné képviselő: kéri a Balaton-Vár utca sarkán felbontott járdaszakasz aszfaltozását, 
valamint a Vár utcában lévő elszáradt fák kivágását a balesetek megelőzése érdekében. 
 
Németh István képviselő: parlagfű elleni védekezés megoldását sürgeti. 
 
Németh Lajos polgármester: a kért munkálatokat a közeljövőben el fogjuk végezni. 
 
Nagy Gáborné körjegyző: nagyon sok tulajdonost köteleztünk a kaszálásra. Elsősorban nem 
parlagfű, hanem egyéb gyommentesítések ügyében. Sajnos egyre nagyobb gondot jelent a külföldi 
ingatlantulajdonosokkal kapcsolatos eljárás. Ha esetükben a közérdekű védekezés elrendelésre is 
kerül, az APEH a végrehajtási eljárást velük szemben csak 500 EU-t meghaladó tartozás esetén 
jár el. 
 
                     k.m.f. 
 
 
Nagy Gáborné                                                                    Németh Lajos 
körjegyző                                                                               polgármester 


