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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. október 18-án  
a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott nyilvános alakuló testületi ülésén. 
 
JELEN VANNAK:  Sipos Balázs polgármester 
                                Bódis Józsefné, Dávid Tamás, 
                                Fekete Csaba, Dr. Gonda Péter,  
                                Dr. Magyar Lívia, Sipos László  
                                képviselők 
 
                                Nagy Gáborné körjegyző  
 
Meghívottként jelen van: Tóth Gizella HVB elnök 
Lakosság részéről: 3 fő 
 
Sipos László korelnök: üdvözli a testület nyilvános alakuló ülésén megjelenteket, 
megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel megválasztott 7 tagja közül 
valamennyi képviselő jelen van, az ülést megnyitja.  
A korelnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Ötv. 19. § (1) bekezdése alapján a 
települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő első ülésen esküt 
tesz. Az Ötv. 32. §-a szerint a polgármester a megválasztását követően esküt tesz a 
képviselőtestület előtt. 
A korelnök felkérte a képviselőket, majd a polgármestert, hogy külön-külön az előírt esküt 
tegyék le. 
 
A képviselők és Sipos Balázs polgármester az előírt esküt letették, melyről esküokmányt 
írtak alá. 
 
A korelnök javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, melyet a testületi tagok egyhangúlag 
elfogadtak. 
 
N A P I R E N D: 
 
 
1./ A választási bizottság elnökének tájékoztatója a választásról   
  
2./ Javaslat az SZMSZ módosítására       
 
3./ A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése.   
      
4. / Az ügyrendi bizottság elnökének és tagjainak megválasztása  
       
5./ Az alpolgármester megválasztása  

 
6./  Az alpolgármester eskütétele  

7./  A polgármester illetményének megállapítása 

          
8./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása  
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9./ Polgármester költségtérítése  
 
10./ Alpolgármester költségtérítése  
 
11./ A képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló rendelet 
       módosítása 
 
12./ Javaslat az SZMSZ felülvizsgálatára adandó megbízásra  
 
13./ A gazdasági program kidolgozására megbízás  
 
14./ Javaslat Németh Lajos polgármesteri megbízatása megszűnésével összefüggő 
       munkajogi intézkedésekre 
        
15./ Sipos Balázs polgármester a Marcali Többcélú Kistérségi Társulásban történő 

helyettesítése  
 
1./ A választási bizottság elnökének tájékoztatója a választásról, megbízó levelek 
     átadása 
     Előadó: Tóth Gizella 
                   HVB elnök               
 
Tóth Gizella a helyi választási bizottság elnöke: ismertette a képviselőtestülettel 
a választás végleges eredményét. 
Tájékoztatóját követően átadta a polgármesternek és a képviselőknek a megbízólevelüket. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
98/2010.(X.18.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a helyi választási bizottság tájékoztatóját tudomásul veszi. 
       (HVB elnök tájékoztatója írásban csatolva.) 
 
2.) Javaslat az SZMSZ módosítására       
     Előadó: Nagy Gáborné 
                  körjegyző    (írásbeli előterjesztés csatolva ) 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sipos Balázs polgármester feltett kérdésekre adott válaszai: a bizottságok összeállításánál 
azt a szempontot vette figyelembe, hogy az előző választási ciklusban ügyrendi, pénzügyi 
bizottság működött kötelezően, valamint szociális bizottság is. Mivel a képviselőtestület 
összetétele változott, pl. jelenleg nincs tanár a testületben, aki az iskolát képviselhetné. 
Ezért szükségesnek tartja az eddigi bizottsági szervezetet kibővíteni oktatási ágazattal. 
Továbbá fontosnak tartja - mivel a falu életét nagyban befolyásolja a kultúra és a sport –  
a bizottsági szervezetbe bevonni a kultúrát és a sportot is. Fenti megfontolások fogják 
vezérelni a bizottsági külső tagok megválasztásakor is. E kibővített bizottsági feladatkör  
miatt indítványozza ezen bizottság elnevezésének és személyi összetételének módosítását.  
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A sport bizottságra a településen élő tehetséges fiatalok felkutatása és felkarolása végett 
van szükség véleménye szerint.  
 
Dr. Magyar Lívia képviselő: véleménye szerint a szociális, kulturális, oktatási és sport 
bizottság nagy területet ölel fel, ezért indítványozza, hogy a szociális bizottság önállóan 
kerüljön felállításra 2 fő képviselő és 1 fő külső tag összetétellel. Indítványozza továbbá, 
hogy külön kulturális és oktatási bizottságot hozzon létre a testület 3 fő képviselő és 2 külső 
tag összetétellel. Azért javasol 2 fő külső tagot, hogy ők tudják képviselni önállóan mindkét 
területet, figyelemmel azon jogszabályi előírásra is, hogy a bizottságok tagjainak 
többségének választott képviselőnek kell lennie. Nem támogatja a sport bizottság felállítását.  
 
Sipos Balázs polgármester: megítélése szerint a 4 önálló bizottság létrehozása a 
lecsökkentett képviselőtestületi létszám mellett nagy leterheltséget fog okozni a 
képviselőknek, mivel legalább két bizottság munkájában kell részt venniük. 
 
Bódis Józsefné képviselő: az előző ciklusban is részt vett bizottsági munkában, a szociális 
bizottság tagja volt. Véleménye szerint e bizottságon kívül havonta egy bizottság sem 
ülésezett. Szerinte ez a jövőben sem fog változni, a javasolt bizottsági szervezet ellenére 
sem. Véleménye szerint is a szociális bizottság munkájának összekötése a kulturális, 
oktatási és sport feladatokkal, nagy leterheltséget okozna a bizottsági tagoknak. 
Megítélése szerint a tehetségek felkutatása nem a sportbizottság feladata, erre ott vannak 
a sportedzők, testnevelő tanárok, sportvezetők. 
 
Dávid Tamás képviselő: az ügyrendi bizottságnak volt tagja, ezen bizottság leterheltsége 
nem volt túlzó, évente mintegy 3-4 alkalommal üléseztek. Egyetért Dr. Magyar Lívia 
képviselőtársa indítványaival, a szociális ügyek elbírálását mindenképpen szét kellene 
választani a kulturális és az oktatási területtől. Megítélése szerint sincs szükség sport 
bizottságra. 
 
Fekete Csaba képviselő: új képviselőként került be a testületbe, de úgy ítéli meg, hogy 
korábban nem volt jelentős feladatköre a bizottságoknak, lehet, hogy ez a magasabb 
testületi létszámból is adódott, a testület jobban tudta végezni feladatát. Véleménye szerint 
a szemléletváltozáshoz az is hozzátartozik, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt kapjanak  
a bizottságok, gyakrabban ülésezzenek. A sportbizottság létrehozását támogatja, hiszen 
hacsak 1-2 fő tehetséges fiatalt kutatnak fel és elindítanak el sportpályáján, már akkor is 
nyereségről lehet beszélni. 
 
Sipos László képviselő: az elmúlt 4 évben a pénzügyi bizottságnak volt tagja. Véleménye 
szerint ezen bizottság tevékenysége nagyon leegyszerűsödött az utóbbi időben. 
Gyakorlatilag negyedévente üléseztek, amikor is megtárgyalták a költségvetési 
előterjesztéseket. Konkrét munkát nem végzett a bizottság. Ebből adódón megítélése 
szerint e bizottsági tagok is jobban terhelhetőek lesznek a jövőben. Emlékezete szerint az 
önkormányzatok megalakulását követő első vagy második ciklusban már működött 
kulturális és sportbizottság. Meglátása szerint szükség van a sportbizottságra, már abból  
a tényből is adódóan, hogy a testület évente több mint 3 millió Ft-ot juttat e területnek. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Dr. Magyar Lívia képviselő azon 
módosító javaslatát, hogy önálló szociális bizottság kerüljön létrehozásra, 2 fő képviselő és 
1 fő külső tag összetétellel, egyhangúlag elfogadta. 
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Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Dr. Magyar Lívia képviselő azon 
módosító javaslatát, hogy önálló kulturális és oktatási bizottság kerüljön létrehozásra, 3 fő 
képviselő és 2 fő külső tag összetétellel, 5 igen és 2 nem szavazati aránnyal elfogadta. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Dr. Magyar Lívia képviselő azon 
módosító javaslatát, hogy sport bizottság ne kerüljön létrehozásra 5 igen és 2 nem 
szavazattal elfogadta. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, 6 igen 
szavazat és 1 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
10/2010.(X.12.) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/1999.(IV.29.) 
       önkormányzati rendelet módosítására megalkotja a 10/2010.(X…) 
       önkormányzati rendeletet, a tervezetnek és az elfogadott módosító 
       javaslatoknak megfelelően, változatlan tartalommal. 
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
A polgármester a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelet 
aláírása és kihirdetése idejére szünetet rendelt el.  
 
A korelnök az SZMSZ előírásának megfelelően, az ülés vezetését átadta Sipos Balázs 
polgármesternek. 
 
3.) A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése 
     Előadó: Sipos Balázs 
                   polgármester 
 
Sipos Balázs polgármester: ismertette a testülettel a választási ciklus legfontosabb 
teendőit. 
(A polgármester programjának vázlata írásban csatolva). 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
99/2010.(X.18.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseit elfogadja. 
 
 
4.) Az ügyrendi bizottság elnökének és tagjainak megválasztása  
     Előadó: Sipos Balázs 
                   polgármester                        
 
Sipos Balázs polgármester: a hatályos SZMSZ szerint ügyrendi bizottságot kell választania  
a testületnek. Javasolja a képviselőtestületnek, hogy az ügyrendi bizottságot válassza meg 
mai alakuló ülésén, mivel a következő napirend keretében megválasztandó alpolgármester 
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csak titkos szavazással választható meg, melynek lebonyolítását e bizottság végezhetné az 
SZMSZ-ben szabályozott feladat- és hatásköre alapján. 
A bizottság az SZMSZ szerint 3 tagú, melyből 2 fő képviselő, 1 fő pedig külső bizottsági 
tag, utóbbi személye a testület következő, soros ülésén kerülne megválasztásra.  
A bizottság elnökének Dr. Gonda Pétert, képviselő tagjának Dr. Magyar Lívia képviselőt 
javasolja.  
E tisztségre felkért Dr. Gonda Péter képviselő előzetesen írásban hozzájárult jelöléséhez, 
a jelölését e tisztségre elfogadta, továbbá írásos nyilatkozatában hozzájárult, hogy meg-
választása nyilvános ülésen történjen.  
Mindezekről megkérdezi Dr. Magyar Lívia képviselőt is, aki kijelentette, hogy az ügyrendi 
bizottság tagi tisztségére irányuló jelölést nem fogadja el. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Dávid Tamás képviselő: az ügyrendi bizottság tagjának Bódis Józsefné képviselőt 
javasolja. 
 
Bódis Józsefné képviselő: az ügyrendi bizottsági tagságra irányuló jelölést elfogadja, 
egyben kijelenti, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy megválasztása nyilvános ülésen 
történjen. 
 
Dr. Gonda Péter és Bódis Józsefné képviselők bejelentik személyes érintettségüket, 
továbbá, hogy a döntéshozatalban nem kívánnak részt venni. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
100/2010.(X.18.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       Dr. Gonda Péter és Bódis Józsefné képviselőket 
       a szavazásból kizárja. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
101/2010.(X.18.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       Dr. Gonda Pétert az ügyrendi bizottság elnökének, Bódis 
       Józsefné képviselőt az ügyrendi bizottság képviselő tagjának  
       megválasztotta. 
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5.) Az alpolgármester megválasztása  
     Előadó: Sipos Balázs 
                   polgármester         
 
Sipos Balázs polgármester: a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. 
törvény 44/B. § (1) bek. alapján a  képviselőtestület a polgármester helyettesítésére 
alpolgármestert választhat. Alpolgármesternek olyan személy is megválasztható, aki nem 
tagja a képviselőtestületnek, de a polgármestert a képviselőtestület elnökeként csak olyan 
alpolgármester helyettesítheti, aki a képviselőtestület tagja. 
Az Ötv. 34. §-a alapján a képviselőtestület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, 
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy 
több alpolgármestert választhat. A képviselőtestület legalább egy alpolgármestert saját 
tagjai közül választ meg. Azon alpolgármester, akit nem a képviselőtestület tagjai közül 
választottak, nem tagja a képviselőtestületnek, a polgármestert a képviselőtestület 
elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselőtestület ülésein tanácskozási joggal részt 
vesz. A nem a képviselőtestület tagjai közül választott alpolgármester jogállására 
egyebekben a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. 
A hatályos SZMSZ szerint egy társadalmi megbízatású alpolgármester választására van 
lehetőség, aki a képviselőtestület tagja.  
Információi szerint több cikluson keresztül az volt a gyakorlat, hogy az alpolgármesteri 
tisztségre a legtöbb szavazatot kapott képviselőt kérte fel a polgármester. Szerette volna 
ezt ő is folytatni, de mivel az érintett képviselőnek, aki egyben a község háziorvosa, az 
önkormányzattal feladat-ellátási szerződése van, ezért a jogszabály az ő megbízását 
összeférhetetlennek ítéli e tisztséggel. E tisztséget bizalmi tisztségnek érzi, ezért olyan 
képviselőt fog javasolni alpolgármesternek, aki iránt bizalommal van. 
Alpolgármesternek javasolja megválasztani Fekete Csaba képviselőt.  
A jelölt előzetesen írásban hozzájárult a napirend nyilvános ülésen történő tárgyalásához.  
 
Fekte Csaba képviselő bejelenti személyes érintettségét, továbbá, hogy a döntéshozatalban 
nem kíván részt venni. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
102/2010.(X.18.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       Fekete Csaba képviselőt a szavazásból kizárta. 
 
Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik, melynek lebonyolítására a 
polgármester felkéri az ügyrendi bizottságot. Felkéri a körjegyzőt, hogy készítse el a 
szavazólapokat.  
A szavazólapok elkészítése és a szavazás idejére szünetet rendelt el a polgármester. 
 
Dr. Gonda Péter az ügyrendi bizottság elnöke: ismertette a titkos szavazás eredményét, 
miszerint az urnába leadott szavazatok száma 6 db, melyből mind érvényes szavazat, 
az érvényes szavazatok közül 2 fő Fekete Csaba képviselőt jelölte meg alpolgármesternek, 
míg 4 fő személyére nem szavazatot adott le. 
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Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, 2 igen és 4 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
103/2010.(X.18.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       Fekete Csaba képviselőt a polgármester helyettesítésére, 
       munkájának segítésére társadalmi megbízatású alpolgár- 
       mesternek nem választotta meg. 
 
 
6./  Az alpolgármester eskütétele  
 
Tekintettel arra, hogy az alpolgármester-választás eredménytelen volt, így eskü letételére 
nem került sor. 
 

7.) A polgármester illetményének megállapítása 

     Előadó: Dr. Gonda Péter 
                   ÜB elnök 
 
Dr. Gonda Péter ÜB elnök: a polgármester e tisztségét főállásban tölti be.  
A képviselőtestület a polgármester tiszteletdíját a hatályos jogszabályok alapján a 
település lakosságszámára tekintettel a köztisztviselői illetményalap (38.650,- Ft),  
valamint 8,5 és 11,0 közötti szorzószám figyelembe vételével számított összegben,  
azaz 328.525 Ft és 425.150 Ft közötti összegben állapíthatja meg.  
Javasolom, hogy a képviselőtestület Sipos Balázs polgármester illetményét 9,5 szorzó- 
számot alkalmazva 367.200,- Ft/hó összegben állapítsa meg. 
 
Sipos Balázs polgármester és Sipos László képviselő bejelentik személyes érintettségüket, 
továbbá, hogy a döntéshozatalban nem kívánnak részt venni. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
104/2010.(X.18.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       Sipos Balázs polgármestert és Sipos László képviselőt 
       a szavazásból kizárta. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
105/2010.(X.18.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       Sipos Balázs polgármester illetményét 9,5 szorzószámot alkalmazva  
       367.200 Ft/hó összegben állapította meg, 2010. október 3. napjától. 
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8.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása  
 

Tekintettel arra, hogy az alpolgármester-választás eredménytelen volt, így e napirend 
megtárgyalására nem került sor. 
 
 

9./ Polgármester költségtérítése  
     Előadó: Dr. Gonda Péter 
                   ÜB elnök 
 
Dr. Gonda Péter ÜB elnök: a polgármester a hatályos jogszabályok alapján kérheti, hogy 
részére költségátalányt állapítson meg a testület. Polgármesterünk írásban benyújtotta 
erre vonatkozó kérelmét.  
A részére megállapítható költségátalány mértéke illetményének 20-30 %-a közötti összeg 
lehet. Sipos Balázs polgármester illetménye 367.200,- Ft/hó, költségátalányának összegét 
ennek figyelembe vételével 80.800,- Ft-ban, illetményének 22 %-ában javasolom meg-
állapítani. 
 

Sipos Balázs polgármester és Sipos László képviselő bejelentik személyes érintettségüket, 
továbbá, hogy a döntéshozatalban nem kívánnak részt venni. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
106/2010.(X.18.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       Sipos Balázs polgármestert és Sipos László képviselőt 
       a szavazásból kizárta. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
107/2010.(X.18.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       Sipos Balázs polgármester költségtérítési illetményének 
       22 %-ában, 80.800 Ft/hó összegben állapította meg,  
       2010. október 3. napjától. 
 
 
 
10./ Alpolgármester költségtérítése  
 
 
Tekintettel arra, hogy az alpolgármester-választás eredménytelen volt, így e napirend 
megtárgyalására nem került sor. 
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11./ A képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló rendelet 
       módosítása 
       Előadó: Nagy Gáborné 
                    körjegyző                (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Nagy Gáborné körjegyző: a korábbi szabályozás szerint a képviselő bizottsági tagok  
31.500,- Ft/hó, a külső bizottsági tagok 4.000,- Ft/hó tiszteletdíjban részesültek. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sipos Balázs polgármester: a javasolt díjemelés nem jelent többletkiadást az önkormány-
zatnak, ugyanakkor a képviselőknek többletmunkát igen, hiszen több bizottság 
munkájában kell részt venniük. A javasolt díjemelés abból a meggondolásból került a 
testület elé megtárgyalásra, hogy csökkent a képviselőtestület létszáma. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
11/2010.(X….) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 
       8/1995.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására megalkotja  
       a 11/2010.(X…) önkormányzati rendeletet, a tervezetnek megfelelően,  
       változatlan tartalommal. 
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
12./ Javaslat az SZMSZ felülvizsgálatára adandó megbízásra  
       Előadó: Nagy Gáborné 
                    körjegyző 

Nagy Gáborné körjegyző: a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet 1999-

ben került megalkotásra és azóta többször került módosításra.  A rendelet a mindenkori 

képviselőtestület és szervei működésének részletes szabályait tartalmazza, ezért 

indokoltnak tartom, hogy az új testület a saját maga által kialakítani kívánt gyakorlathoz 

igazítsa azt. 
Javaslom, ezért hogy a képviselőtestület bízzon meg, hogy végezzem el az Önkormányzat 
Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzata felülvizsgálatát, és ha 
szükségesnek látom, 6 hónapon belül nyújtson be javaslatot a rendelet módosítására. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
108/2010.(X.18.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megbízza Nagy Gáborné körjegyzőt az önkormányzat szervezeti  
       és működési szabályzatáról szóló, többször módosított, 6/1999.(IV.29.)   
       számú rendelet felülvizsgálatával és szükség szerint a módosításra  
       vonatkozó rendelet-tervezet 6 hónapon belüli elkészítésével. 
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Felelős: Nagy Gáborné 

          körjegyző 
 

      Határidő: 2011. április 30. 
 
 
13./ A gazdasági program kidolgozására megbízás  
       Előadó: Sipos Balázs 
                    polgármester 
 
Sipos Balázs polgármester: Az Ötv. 91. §-a alapján a gazdasági program a képviselő-
testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági 
program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, 
feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, 
környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi terület-
fejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként 
vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.  
A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahely-
teremtés feltételeinek elősegítését, a település-fejlesztési politika, az adópolitika célki-
tűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 
megoldásokat. 
 
Az előző képviselőtestület 45/2007.(IV.26.) számú határozatával fogadta el az önkormány-
zat gazdasági programját, melyben a választási ciklus idejére határozták meg a feladatokat. 
Erre tekintettel a hatályos jogszabályok szerint az új képviselőtestületnek az alakuló ülését 
követő hat hónapon belül új gazdasági programot kell elfogadnia.  
Javasolom, hogy a gazdasági program előkészítésére és 6 hónapon belüli előterjesztésére 
adjon megbízást a képviselőtestület.  
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
109/2010.(X.18.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megbízza Sipos Balázs polgármestert az önkormányzat  
       gazdasági programjának előkészítésével és 6 hónapon belüli  
       előterjesztésével.  

 
Felelős: Sipos Balázs  
              polgármester 
 
Határidő: 2011. április 30. 
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14./ Javaslat Németh Lajos polgármesteri megbízatása megszűnésével összefüggő 
       munkajogi intézkedésekre 
       Előadó: Sipos Balázs 
                    polgármester 
 
Sipos Balázs polgármester: az előző ciklusban Kéthely községben a polgármesteri 
tisztséget 4 évig főállásban Németh Lajos töltötte be, illetve 1990. óta ő volt a község 
polgármestere. Foglalkoztatási jogviszonya az új polgármester megválasztásával szűnt 
meg, ezért őt többféle juttatás illeti meg, illetve a jogviszony megszűnéséhez kapcso-
lódóan a képviselőtestületnek, mint a munkáltatói jogok gyakorlójának, többféle döntést 
kell hoznia.  
Tájékoztatom a tisztelt képviselőtestületet, hogy a polgármesteri munkakör átadás-
átvétele a jogszabályi által előírt 8 napos határidőn belül, 2010. október 12-én 
megtörtént, így a megállapítandó juttatások kifizetésének nincs törvényi akadálya. 
 
Elsőként döntenünk kell a volt polgármester végkielégítéséről. A jogszabály szerint a volt 
polgármestert háromhavi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg, továbbá 
részére az új képviselőtestület további háromhavi illetménynek megfelelő juttatást adhat.  
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az önkormányzat a polgármester foglalkoztatási 
jogviszonyának megszűnése esetére a végkielégítés kifizetésére az Allianz Hungária 
Biztosító Zrt-nél biztosítást kötött (110/2006.(XI.16. számú képviselőtestületi határozat 
alapján). A biztosítás kezdete 2006. december 1. napja, lejárata 2010. október 1. 
Várhatóan a biztosító társaság a biztosítás keretében kb. 1950 e Ft-ot fog átutalni az 
önkormányzat számlájára. 
Javasolom, hogy Németh Lajos volt polgármester részére 3 havi juttatáson felül 
végkielégítés jogcímén további juttatást ne állapítson meg a testület. 
Javasolom továbbá, hogy a volt polgármester eddig végzett munkája elismerése alapján 
Németh Lajos volt polgármestert részesítse a testület egy havi illetményének megfelelő 
jutalomban. 
Fenti javaslatait a SZJA különadóra vonatkozó szabályok ismerete alapján tette meg. 
Véleménye szerint a testület meg fogja tudni találni annak módját, hogy a volt polgár- 
mester munkáját milyen formában ismerje el, az anyagi juttatáson kívül. 
 
Tekintettel arra, hogy a polgármester foglalkoztatási jogviszonya megszűnt, rendelkeznünk 
kell a ki nem vett szabadsága megváltásáról is. A munkaügyi nyilvántartásokból meg-
állapítható, hogy Német Lajos volt polgármester a részére időarányosan járó 30 nap 
szabadságból 27 vett ki a foglalkoztatási jogviszonya megszűnéséig, ezért a fennmaradó  
3 napra járó illetményösszeget javasolom kifizetni részére. 
 
A foglakoztatási jogviszony megszűnésekor el kell számolni az éves cafetéria-juttatásról is. 
Németh Lajos volt polgármester 2010. évre a képviselőtestületek által megállapított 300 e  
Ft –os cafetéria-keret időarányos részét (2010. szeptember 30-ig), azaz 225 e Ft-ot vett 
igénybe, ezért visszafizetési kötelezettsége nincs.  
E kérdésről így döntést nem kell hoznia a képviselőtestületnek. 
 
Tájékoztatom a tisztelt képviselőtestületet, hogy a volt polgármester kérelmezte a 
személyes használatában lévő mobiltelefon megvásárlásának engedélyezését. 
Javasolom, hogy a képviselőtestület járuljon hozzá az eszköznek térítésmentes 
átadásához. 
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Pttv. 13. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a foglalkoztatási jogviszonyban álló 
polgármesterre megfelelően alkalmazni kell a hivatal köztisztviselőinek jubileumi 
jutalmára vonatkozó szabályokat. A Ktv. 49/E. §-ának (5) bekezdése a jubileumi jutalom 
kifizetésére vonatkozó a)-d) pontokban felsorolt kedvezményeket a köztisztviselő – ill. a 
polgármester – nyugdíjazásához köti.  
A Ktv. 49/E. § (5) bekezdése kimondja: 
„A közszolgálati jogviszonyának megszűnése esetén a köztisztviselőnek nyugdíjazásakor ki kell 
fizetni: 
a) a nyugdíjazása évében esedékessé váló jubileumi jutalmat;  
d) a 40 év közszolgálati jogviszony után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra 
jogosító szolgálati idejéből 4 év vagy ennél kevesebb van hátra.” 
A jubileumi jutalom 40 évi közszolgálati jogviszony esetén öthavi illetménynek megfelelő 
összeg, melynek fedezete, 1933 e Ft összegben, a községi önkormányzat 2010. évi 
költségvetésében megtervezésre került. 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13/A. § (1) bekezdésének c.) pontja kimondja: 
c) három vagy ennél több választási ciklus - de legalább tizenegy év - során polgármesteri 
vagy alpolgármesteri tisztséget tölt be, és a tisztségének megszűnését követő hetedik 
naptári év végéig az a) pontban meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárt, illetve a korked-
vezménnyel csökkentett, reá irányadó korhatárt eléri.” 
 
Németh Lajos volt polgármester személyi anyagából megállapítható, hogy 2010. október 
3-ig 36 év 1 hó 18 nap szolgálati időt szerzett, mely alapján jubileumi jutalomra jogosult. 
A kedvezményes jubileumi jutalomra való jogosultság alapvető feltétele, hogy a polgár-
mesteri jogviszony megszűnése és a nyugdíjazás összefüggjön. 
Információink szerint a nyugdíjazási kérelem benyújtásra folyamatban van, a polgár-
mester írásban nyilatkozott, hogy nyugdíjba kíván vonulni 2010. október 4. napjával.   
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Fekete Csaba képviselő: véleménye szerint a javaslatok nem tükrözik a polgármester 
elvégzett munkája elismerését, de be kell látni, hogy a jelen adózási szabályozás 
következtében ő saját egyéni érdekét figyelembe sem járna jobban a javaslattól eltérő 
maximális juttatás megítélése esetén sem.  
 
Sipos László képviselő: háromhavi végkielégítés kifizetésével ért egyet, nem támogatja az 
egyhavi jutalom kifizetését. Véleménye szerint az elmúlt 20 év alatt a volt polgármester 
fizetésével és egyéb más juttatásokkal megkapta azt a jutalmat, amiről szó van. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen 1 nem szavazat és 1 
tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát: 
 
110/2010. (X.18.) számú önkormányzati határozat:  
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       Németh Lajos volt polgármester részére a Pttv. 2. § (5)  
       bekezdésében foglalt 3 havi illetményének megfelelő 
       juttatáson felül további juttatást végkielégítés címén  
       nem állapít meg. 
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Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen 1 nem szavazat és 1 
tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát: 
 
111/2010. (X.18.) számú önkormányzati határozat:  
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       Németh Lajos volt polgármestert eddig végzett munkája  
       elismeréseként egyhavi jutalomban részesíti. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete vita és ellenszavazat nélkül, 
egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
112/2010. (X.18.) számú önkormányzati határozat:  
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       Németh Lajos volt polgármester részére 3 nap  
       szabadsága megváltásaként járó illetményösszeg  
       kifizetését engedélyezi. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete vita és ellenszavazat nélkül, 
egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
113/2010. (X.18.) számú önkormányzati határozat:  
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       Németh Lajos volt polgármester részére engedélyezi a  
       személyes használatában lévő mobiltelefon térítésmentes  
       átadását. 
 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete vita és ellenszavazat nélkül, 
egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
114/2010. (X.18.) számú önkormányzati határozat:  
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       Németh Lajos volt polgármester részére 5 havi illetményének  
       megfelelő juttatást, 1933 e Ft-ot állapított meg jubileumi jutalomként. 
 
      
15./ Sipos Balázs polgármester a Marcali Többcélú Kistérségi Társulásban történő 

helyettesítése  
 
Tekintettel arra, hogy az alpolgármester-választás eredménytelen volt, így e napirend 
megtárgyalására nem került sor. 
 

                     k.m.f.  
 
Nagy Gáborné                                                                       Sipos Balázs 
körjegyző                                                                               polgármester 


