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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. október 29-én  
a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. 
 
JELEN VANNAK:   Sipos Balázs polgármester 
                                Bódis Józsefné, Dávid Tamás, 
                                Dr. Gonda Péter, Fekete Csaba, 
                                Dr. Magyar Lívia és Sipos László képviselők 
 
                                Nagy Gáborné körjegyző  
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 

 2.) napirend tárgyalásánál Sümegi Tamásné mb. igazgató 

 3.) napirend tárgyalásánál Árvainé Horváth Marianna védőnő 
 
Lakosság részéről: 2 fő 
 
A mai soros nyilvános ülésre - eskütétel céljából – meghívottként jelen van Bódisné Béres 
Judit és Mika Lajosné. 
 
Sipos Balázs polgármester üdvözli a testület soros nyilvános ülésén megjelenteket, 
megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel azon a testület megválasztott 
7 tagja közöl valamennyi képviselő jelen van, az ülést megnyitja.  
 
A polgármester javaslatot tesz a meghívóban foglaltakkal egyezően a testületi ülés 
napirendjére, majd megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat. 
 
Bódis Józsefné képviselő, javasolja az alpolgármester választás napirendre tűzését a mai 
testületi ülésen. Javaslatát azzal indokolja, hogy a mai ülésre tervezett azon napirend, 
melynek keretében a községi önkormányzat bizottságainak megalakítására kerülne sor, 
az alpolgármester személyének ismerete nélkül nehezen oldható meg. 
 
Dr. Magyar Lívia képviselő szintén indítványozza, hogy a testület mai ülése napirendjére 
tűzze az alpolgármester választást. Indítványa indokolásaként ismerteti a Belügyminisztérium 
Önkormányzati Feladatok Főosztályának szakmai véleményét az alpolgármester választásról. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a képviselői indítványokat 4:3 
szavazati aránnyal elfogadva, mai ülése napirendjére tűzte az alpolgármester választását. 
 
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, melyet a testületi tagok 
egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadtak. 
 
 
N a p i r e n d: 
 
   1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint  
        a képviselőtestület által a polgármesterre átruházott hatáskörben,  
        a polgármester által meghozott döntésekről 
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2./ Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola részére fenntartó   
     hozzájárulás adása a pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó  
     általános előírások alkalmazásától való eltéréshez 
 
3./ Egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatók beszámoltatása  tevékenységükről 
 
4./ Az alpolgármester megválasztása  
 
5. / A községi önkormányzat bizottságainak megalakítása  
      
6./ KÖZOP-2008-3.2. „Kerékpárút hálózat fejlesztése” Marcali-Kéthely között    
     kerékpárút pályázathoz kapcsolódó pénzügyi fedezetről döntés 
 
7./ Önkormányzati településőrök foglalkoztatásának meghosszabbításáról döntés 
 
8./ Pénzügyi támogatás nyújtása a Magyar Kármentő Alap számára 

 
 
 
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a  
     képviselőtestület által a polgármesterre átruházott hatáskörben, a  
     polgármester által meghozott döntésekről 
     Előadó: Sipos Balázs 
                   polgármester               (írásbeli előterjesztés csatolva ) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
115/2010.(X. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 
       valamint a képviselőtestület által a polgármesterre átruházott  
       hatáskörben, a polgármester által meghozott döntésekről 
       szóló beszámolót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,  
       változatlan tartalommal elfogad. 
 
 
2./ Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola részére     
     fenntartó hozzájárulás adása a pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére     
     vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez 
     Előadó: Sümegi Tamásné 
                  mb. igazgató                 (előterjesztés írásban csatolva) 
 
Sümegi Tamásné mb. igazgató: szóban is részletesen ismertette a testület tagjaival a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítását tartalmazó, 2010. évi LXXI. 
törvény azon rendelkezéseit, melyek a tanulók minősítésének módjáról szól, illetve az 
ehhez szükséges intézkedés megtételének indokoltságát. Az intézményben eddig az alsó 
tagozatban szöveges értékeléssel minősítették a tanulókat.  
A jövőben osztályzattal szeretnének ennek eleget tenni.  A hatályos jogszabály kimondja, 
hogy azok az iskolák, amelyek a Kt. 70. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a tanulók 
teljesítményét már a 2010/2011. tanév második félévétől osztályzattal kívánják minősíteni, 
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értékelni, 2010. december 31-ig áttekintik pedagógiai programjukat – ha a törvény 
hatálybalépésétől számított 60 napon belül a fenntartó hozzájárul a pedagógiai program 
jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való 
eltéréshez – a szükséges változtatásokat átvezetik. E módosításhoz kéri a fenntartó 
hozzájárulását. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
116/2010.(X. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a fenntartásában működő Széchenyi István 
       Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola azon kérését, 
       mely az alsó tagozatos tanulók minősítése módjának változtatását 
       tartalmazza, a testület hozzájárul, hogy az intézményben a 2010/2011. 
       tanév második félévétől osztályzattal minősítsék az alsó tagozatos tanulókat, 
       s ehhez az intézmény pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére 
       vonatkozó általános előírások alkalmazásától eltérjen. 
 
      Felelős: Sümegi Tamásné 
                    mb. intézményvezető 
 
      Határidő: 2010. december 31. 
 
 
3./ Egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatók beszámoltatása tevékenységükről 
     Előadó: Árvainé Horváth Marianna védőnő 
                  Dr. Gonda Péter háziorvos 
 
Árvainé Horváth Marianna védőnő szóbeli kiegészítése: indítványozza a testületnek,  
hogy az anyasági segély összegét emeljék fel a jelenlegi 20 e Ft-ról 1-2 e Ft-tal.  
Ezt a támogatási formát kapják meg elsőként az újszülöttet fogadó családok, az állami 
támogatás több mint egy hónap múlva érkezik meg, ezért a szükséges kiadásokra 
feltétlenül szüksége van a családoknak a helyi támogatásra, a jövőben egy kicsit emelt 
összegben. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Dr. Gonda Péter háziorvos: a védőnői beszámolóval kapcsolatban elmondta, mint 
háziorvos rendszeres munkakapcsolatban áll a védőnővel. Együttműködésük kiváló,  
a védőnő nagyon jó szakmai munkát végez. A szakmai ellenőrzések során is kiváló 
minősítést kap.  
 
Nagy Gáborné körjegyző: ismertette az ÁNTSZ Kistérségi Intézetének a védőnő 
szakmai munkájáról szóló értékelését. (A szakmai értékelés írásban csatolva) 
A védőnő szóbeli indítványára elmondja, hogy az anyasági támogatás összegének 
emelése rendeletmódosítást igényel, a tervezetet elkészítjük s elfogadásra a testület ülése 
elé fogjuk terjeszteni. 
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Dr. Gonda Péter háziorvos szóbeli kiegészítése: beszámolója szerkezete megegyezik az 
előző évekével, hiszen e területen nincs olyan mérvű változás, hogy arról másként kellene 
beszámolni. Nyilván a számszaki adatok évről-évre változnak. 
Kiemeli, hogy a kistérségi társulás keretén belül működő központi orvosi ügyeletet a 
kéthelyi önkormányzat tartja fenn, mivel az elszámolás módszere lakosságarányos.  
Ezen jó lenne a jövőben változtatni, s a hívások száma alapján meghatározni a fizetendő 
hozzájárulás mértékét, de nyilván ezzel a többség nem fog egyet érteni. Ez az elszámolási 
mód a jövőben többletterhet fog jelenteni a községi önkormányzatnak, az ügyelet megfelelő 
működéséhez szükséges eszközbeszerzések során is. 
Sajnos továbbra is a település korfája kedvezőtlen. A beszámoló részletesen tartalmazza a 
lakosság korcsoportos megoszlását, mely szerint a lakosság többsége a 60 éven felüli 
korosztályhoz tartozik. A halálozási számok évről-évre meghaladják a születések számát, s 
sajnos ez a tendencia nem fog megfordulni a jövőben sem. A halálozási átlagéletkor is nagyon 
alacsony, sajnos nagyon sok fiatalember halt meg közúti balesetben, önakasztás 
következtében. A betegségek előfordulása nagyjából megegyezik az országos adatokéval, 
talán több cukor- és magas vérnyomással küzdő beteget tartanak nyilván. Betegforgalmi 
adataik is évről-évre növekszenek. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Fekete Csaba képviselő: elismeréssel szól a háziorvos munkájáról, mely mindenki 
számára példaértékű lehet. 
 
Sipos László képviselő: részletes, mindenre kiterjedő beszámolót kapott a testület, 
melyet elfogadásra javasol. 
 
Nagy Gáborné körjegyző: ismertette az ÁNTSZ Kistérségi Intézetének a háziorvosi 
szolgálat szakmai munkájáról szóló értékelését. (A szakmai értékelés írásban csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy Dr. Wórum Péter fogorvos a 
testületi ülésről való távolmaradását előzetesen bejelentette, beszámolóját elkészítette, 
melyet mind a képviselők, mind az ÁNTSZ részére megküldésre került. 
 
Dr. Gonda Péter háziorvos: a fogorvos kérésére képviseli e napirend tárgyalása során. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a beszámolójához csatolt eszközbeszerzési kimutatás csak 
szándéknyilatkozat, tájékoztató jellegű, ha pontos adatokkal rendelkezik a megjelölt 
eszközök beszerzési árát illetően a fogorvos, külön kérelemmel fog fordulni a testülethez. 
A betegek visszajelzései alapján mind a technikai megoldásokat illetően, mind a kiszo-
gálást illetően a lakosság elégedett a szolgálat munkájával. Mivel házaspárról van szó, a 
helyettesítést is gördülékenyen meg tudják oldani. Véleménye szerint a testület jól járt 
velük. 
 
Nagy Gáborné körjegyző: ismertette az ÁNTSZ Kistérségi Intézetének a fogorvosi 
szolgálat szakmai munkájáról szóló értékelését. (A szakmai értékelés írásban csatolva) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, meghozta az alábbi határozatát: 
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117/2010. /X. 29./ számú önkormányzati határozat: 
 
             Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
             megtárgyalta az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatók 
             tevékenységéről szóló beszámolókat, melyet az előterjesztéseknek  
             megfelelően, változatlan tartalommal  

 a védőnői beszámolót egyhangúlag, 

 a háziorvosi beszámolót 6 igen és 1 tartózkodással, 

 a fogorvosi beszámolót egyhangúlag, 
elfogad. 
 

A következő napirend tárgyalása előtt a polgármester szünetet rendelt el. 
 
4./ Az alpolgármester megválasztása  
Előadó: Sipos Balázs 
              polgármester         
 
Sipos Balázs polgármester: e tisztséget továbbra is 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.  
 
Fekete Csaba képviselő bejelenti személyes érintettségét, kérve, hogy a döntéshozatalból 
való kizárásáról a testület döntsön. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
118/2010.(X.29.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       Fekete Csaba képviselőt a szavazásból nem zárja ki. 
 
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 7 db, melyből mind érvényes szavazat, 
az érvényes szavazatok közül 3 fő Fekete Csaba képviselőt jelölte meg alpolgármesternek, 
míg 4 fő személyére nem szavazatot adott le. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, 3 igen és 4 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
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119/2010.(X.29.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       Fekete Csaba képviselőt a polgármester helyettesítésére, 
       munkájának segítésére társadalmi megbízatású alpolgár- 
       mesternek nem választotta meg. 
 
 
5. / A községi önkormányzat bizottságainak megalakítása 
      Előadó: Sipos Balázs 
                   polgármester    
 
Sipos Balázs polgármester: javasolja a képviselőtestületnek, hogy mai ülésén alakítsa 
meg szociális és pénzügyi bizottságait. A szociális bizottság elnökének Bódis Józsefné 
képviselőt, képviselő tagjának Dávid Tamás képviselőt és nem képviselő tagjának Mika 
Lajosné Kéthely, Ifjúság u. 17. szám alatti lakost javasolja. 
A pénzügy bizottság elnökének Sipos László képviselőt, képviselő tagjának Dr. Gonda 
Péter képviselőt, nem képviselő tagjának Bódisné Béres Judit Kéthely, Honvéd u. 6. szám 
alatti lakost javasolja. Nevezettek a bizottsági tagságra irányuló jelölést előzetes írásbeli 
nyilatkozatukban elfogadták, egyben kijelentették, hogy hozzájárulásuk adják ahhoz, hogy 
megválasztásuk a testület nyilvános ülésen történjen. 
 
Dr. Gonda Péter, Dávid Tamás és Bódis Józsefné képviselők bejelentik személyes 
érintettségüket, továbbá, hogy a döntéshozatalban nem kívánnak részt venni. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján meghozta 
az alábbi határozatát: 
 
120/2010.(X.29.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

 Sipos László képviselőt a pénzügyi bizottság elnökének 
                  6 igen szavazattal és 1 tartózkodással,  

 Dr. Gonda Péter képviselőt a pénzügyi bizottság képviselő 
tagjának 5 igen, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett 

 Bódisné Béres Juditot a pénzügyi bizottság nem képviselő 
tagjának egyhangúlag, 7 igen szavazattal megválasztotta. 
 

 Bódis Józsefné képviselőt a szociális bizottság elnökének 
                  6 igen szavazattal és 1 tartózkodással,  

 Dávid Tamás képviselőt a szociális bizottság képviselő tagjának  
                  6 igen szavazattal és 1 tartózkodással, 

 Mika Lajosnét a szociális bizottság nem képviselő tagjának 
egyhangúlag, 7 igen szavazattal megválasztotta. 

 
Bódisné Béres Judit és Mika Lajosné, mint a pénzügyi és a szociális bizottság nem 
képviselő tagjai, a jogszabályban előírt esküt a képviselőtestület előtt letették, melyről 
külön jegyzőkönyv került felvételre. 
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6./ KÖZOP-2008-3.2. „Kerékpárút hálózat fejlesztése” Marcali-Kéthely között    
   kerékpárút pályázathoz kapcsolódó pénzügyi fedezetről döntés 

       Előadó: Sipos Balázs 
                    polgármester           (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester szóbeli kiegészítése és a feltett kérdésekre adott válaszai: 
A régi képviselőtestület 2010. szeptember 14-én tartott ülésén már döntött e pályázatban 
való részvételről, kinyilatkoztatva egyúttal a projekt megvalósításához szükséges forrás 
biztosítását is. Az elmúlt időszakban változást állt be, miszerint Marcali Város Önkormány-
zat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a kerékpárút tervezése a Bizei városrésztől 
induljon, így újraszámolásra került az egy-egy település közigazgatási területére eső 
tervezési költség, a benyújtott ajánlatok ismeretében. 
Marcali Bizei városrésztől Marcali belterület határáig (I. szakasz: a 68. számú főközle-
kedési út 77+550 km szelvény és a 79+400 km. szelvény között), 1850 m Marcali 
Önkormányzatot terheli. 
Marcali Noszlopy utcában meglévő kerékpárúttól Kéthely belterület határáig (II. szakasz:  
a 68. számú főközlekedési út 84+000 km szelvény és a 87+500 km. szelvény között), 
melyből 2150 m Marcali Önkormányzatot terheli, 1350 m Kéthelyi Önkormányzatot terheli. 
Kéthely belterülettől a Balatonújlaki leágazóig (III. szakasz: a 68. számú főközlekedési út 
90+120 km szelvény és a 90+520 km. szelvény között) 400 m Kéthelyi Önkormányzatot 
terheli. Összegezve 5750 m kerékpárút tervezéséből (nettó 7.200.000 Ft) Marcali 
Önkormányzatot terheli 4000 m-re eső költség (5.008.700 Ft), Kéthelyi Önkormányzatot 
1750 m-re eső költség (nettó 2.191.300 Ft) terheli. 
Ismeretei szerint a tervezésre kiírt közbeszerzési pályázatot az UTIBER Kft. nyerte. 
Javasolja a testületnek a fentiek elfogadását, hiszen a megvalósuló kerékpárútból 
mindenképpen a településnek előnye származik. 
A testületnek tehát mai ülésén arról kell döntenie, hogy korábbi döntését a pályázathoz 
való csatlakozásról fenntartja-e, illetve a módosított költséget, mely bruttó 2.739.130 Ft a 
községi önkormányzat költségvetéséből biztosítani fogja-e.  
Képviselői kérdésre válaszul elmondja, hogy a pályázat elutasítása esetén önerőből e 
projektet nem tudják megvalósítani a magas költségekre tekintettel. Ha a pályázat nem 
nyer a megelőlegezett tervezési költséget elveszti önkormányzatunk, bár rendelkezni fog 
egy tervvel, mely a későbbiekben más pályázathoz is felhasználható lesz, nyilván az 
akkori költségeknek megfelelően átdolgozva. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: már a szeptemberi ülésen is elhangzott, hogy a költség-
megosztás alapja ne a kiépítendő út hossza legyen, hanem érdekeltség/forgalom arányú, 
hiszen a létrejövő kerékpárutat 80 %-ban marcali lakosok fogják használni. 
 
Fekete Csaba képviselő: egyetért képviselőtársa indítványával, véleménye szerint is 
a költségmegosztás elvén változtatni szükséges, hiszen Marcaliban 4-5-ször többen élnek. 
 
Sipos Balázs polgármester: a tárgyalások során próbál arra törekedni, hogy a költség- 
megosztás elvén változás legyen. Erre egyrészt a konzorciumi megállapodás is nyújt 
lehetőséget, másrészt az előzetes egyeztetés során marcali részéről is lát elmozdulásra 
lehetőséget. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
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121/2010.(X.29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
megerősíti azon döntését, hogy a Közlekedési Operatív Program 
(KÖZOP) keretében meghirdetett „Kerékpárút hálózatok fejlesztése”  
című KÖZOP-2008-3.2. kódszámú pályázaton részt kíván venni, 
Marcali Város Önkormányzatának partnerségével. 
 
A képviselőtestület kinyilatkoztatja, hogy a pályázat előkészítéséhez, 
előtanulmány és engedélyezi terv elkészítéséhez a rá eső költségrészt 
a községi önkormányzat 2011. évi költségvetésének felhalmozási kerete 
terhére biztosítani fogja, míg a megvalósításához szükséges saját forrás 
összegét a községi önkormányzat a következő évek költségvetéseiben  
fogja biztosítani. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat megvalósulása 
esetén, a pályázati támogatáson felüli költség megosztása elvének módosítása  
ügyében, tárgyalásokat kezdeményezzen a partner önkormányzattal.  
 
Határidő: értelem szerint 
 
Felelős: Sipos Balázs 
              polgármester 
 
 
7./ Önkormányzati településőrök foglalkoztatásának meghosszabbításáról döntés 
     Előadó: Sipos Balázs 
                   polgármester 
 
Sipos Balázs polgármester szóbeli előterjesztése és a feltett kérdésekre adott válaszai: 
a településőrök foglalkoztatása az IRM által kiírt pályázat keretében működik az év végéig. 
Ugyan még a jövő évi támogatásról nincs információ, de az eddigi munkavégzés 
színvonalára, a lakossági pozitív visszajelzésekre tekintettel javasolja a testületnek a 2 fő 
településőr foglalkoztatási jogviszonyának újabb 1 évvel való meghosszabbítását. 
Bízik benne, hogy a jövő évben is lesz támogatás foglalkoztatásukhoz, s nem önerőből 
kell biztosítani a teljes foglalkoztatási keretet. Az idei évben 95 %-os bér- és járulék-
támogatást nyújtott a központi költségvetés. 
Indítványozza, hogy részükre a testület önerőből 40 e Ft/fő pénzügyi keretet biztosítson 
téli ruházat beszerzése céljából. 
A településőrök munkaköri leírással rendelkeznek, munkájukat a polgármester utasításai 
alapján végzik, tevékenységükről való beszámolással is neki tartoznak. Elmondható, hogy 
napi a munkakapcsolatuk, minden reggel referálnak a településen előző nap történtekről. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Dávid Tamás képviselő: a településőrök végzett munkájukról szóló beszámoltatás 
eredményesebbé tétele érdekében hasznosnak ítélné, ha munkanaplót kapnának, 
melyben folyamatosan rögzíteni tudnák a településen történt fontosabb eseményeket, 
mely által információhoz jutna a testület is tevékenységükről a konkrét adatok alapján. 
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Dr. Magyar Lívia képviselő: véleménye szerint is hasznos lenne a településőrök által 
összegyűjtött adatokról való összegzés, hiszen egyrészt tevékenységükről a testületnek is 
lenne visszacsatolása, másrészt azok a későbbiekben, akár pályázat benyújtásához is, 
hasznos információkat nyújtanának pl. térfigyelő kamera létesítése esetén. 
  
Sipos Balázs polgármester: a javaslatokat elfogadja, véleménye szerint is a településőrök 
számtalan információt össze tudnak gyűjteni a településről, melyet kérni is fog tőlük erre a 
célra rendszeresített munkanaplón keresztül. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
122/2010.(X. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       egyetért, hogy a településőrök foglalkoztatási jogviszonya 
       2011. december 31-ig meghosszabbításra kerüljön. 
 
       A képviselőtestület a településőrök részére téli ruházat 
       beszerzése céljára 80 e Ft pénzügyi keretet biztosít a 
       községi önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános 
       tartaléka terhére. 
 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói 
       intézkedést tegye meg, illetve a téli ruházat beszerzése iránt 
       intézkedjen. 
 
       Határidő: 2010. november 30. 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                     polgármester 
 
 
8./ Pénzügyi támogatás nyújtása a Magyar Kármentő Alap számára 

     Előadó: Sipos Balázs 
                   polgármester 
 
Sipos Balázs polgármester: indítványozza, hogy a vörösiszap-katasztrófa által sújtott 
károsultak megsegítése végett egyszeri 50 e Ft anyagi támogatást nyújtson a testület 
a Magyar Kármentő Alap számára. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Dávid Tamás képviselő: egyetért az 50 e Ft támogatás nyújtásával. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
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123/2010.(X. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a községi önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános 
       tartaléka terhére egyszeri 50 e Ft támogatást nyújt a vörösiszap- 
       katasztrófa által sújtottak támogatása végett a Magyar Kármentő 
       Alap számára. 
        
       A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás átutalását 
       biztosítsa. 
 
       Határidő: 2010. november 15. 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                     polgármester 
 
               
                             k.m.f. 
 
 
Nagy Gáborné         Sipos Balázs 
körjegyző                                                                polgármester 


