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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. november 23-án  
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.)-3.) napirendek tárgyalásánál Sümegi Tamásné mb. igazgató, Magyar Tiborné 
óvodavezető, Nagy Imréné általános iskola gazdasági vezetője, Tanai Adrienn a szociális 
szolgáltató központ vezetője, Tanai Istvánné pénzügyi főmunkatárs, Bogdán János a 
kisebbségi önkormányzat elnöke. 
 
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, felveti az alpolgármester választás napirendre tűzését a mai 
testületi ülésen.  
 
Dr. Magyar Lívia képviselő indítványozza a 7./ napirendi pont levételét a mai ülés 
napirendjéről. Véleménye szerint e napirend megtárgyalása szélesebb körű előzetes 
egyeztetést igényel. 
 
Sipos Balázs polgármester az alpolgármester választással kapcsolatban elmondja, hogy 
azért nem tűzte napirendre e kérdést, mivel egyrészt a két testületi ülés időpontja között 
kevés idő telt el, másrészt a közelmúltban történt rendkívüli esemény is hátráltatta ez 
ügyben tervezett egyeztetést. E napirendet a testület soron nyilvános ülése elé fogja 
terjeszteni. 
 
Nagy Gáborné körjegyző a 7./ napirend levételére irányuló indítvánnyal kapcsolatban 
elmondja, hogy a testület az alakuló ülésén a bizottsági szervezetét meghatározta. 
Újonnan került létrehozásra az oktatási és kulturális bizottság, melynek a hatályos 
SZMSZ-ben nincs meghatározva feladat- és hatásköre, a tervezet többek között ezt is 
célozná. 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester válaszát 
elfogadta. 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Dr. Magyar Lívia napirendi 
javaslatot módosító indítványát 4 igen és 3 nem szavazattal elutasította. 
 
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, melyet a testületi tagok 4 igen 
és 3 nem szavazattal elfogadtak. 
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N a p i r e n d: 
 
   1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
   2./ Beszámoló a községi önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyed- 
        éves helyzetéről 
 
  3./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetése 
       módosítására 
  
  4. / Előterjesztés a községi önkormányzat 2011. évi költségvetésének koncepciójára 
      
  5./ Előterjesztés a 2011. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyására       
      
  6./ Előterjesztés a községi önkormányzat részvételével működő munkavédelmi,    
       tűzvédelmi feladatok ellátására szóló társulási megállapodás módosítására 
      
  7./ Előterjesztés az SZMSZ módosítására 
                    
  8./ 2010. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása 
 
9./ Biztosítási ajánlat megtárgyalása a polgármesteri végkielégítés kifizetésére 
      

  10./ Közvilágítási villamos energia ellátásra irányuló szolgáltatói ajánlatok megvitatása 
      

11./ Marcali Városi Önkormányzat Kórház-Rendelőintézet pénzügyi támogatási kérelmének 
       elbírálása 

 
 
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
    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: 
 
125/2010.(XI. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
       szóló beszámolót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,  
       változatlan tartalommal elfogad. 
 
 
2./ Beszámoló a községi önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyed- 
     éves helyzetéről 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                 (előterjesztés írásban csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester szóbeli kiegészítése: III. név. bevételei-kiadásai összes 
költségvetésünk tekintetében időarányosan teljesültek. 
Vannak területek (közművelődés, községgazdálkodás), ahol a szezonális munka (falukép, 
fűnyírás, egyéb épület karbantartási tevékenységek), illetve rendezvények (falunap) erre 
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az időszakra többletköltséget produkáltak, de az év hátralevő részében itt komolyabb 
kiadásokra nem számítunk. 
Működési bevétel, nyert támogatás 5.000 ezer Ft (6/3 2011-től ez megszűnik, központilag 
kerül megállapításra). 
Iskola, óvoda összességében rendben van, a tavalyi évhez hasonlóan túlórák kifizetése 
lépte túl az előirt keretet, ennek szakmai okai vannak (tragikus haláleset, nyugdíjazások, 
munkaerő pótlása nem megoldott), folyamatosan egyeztetek, aktuális iskolaigazgató 
választással ez a kérdés szerintem megoldható lesz. 
Egészségügy/fogászat vállalkozói tevékenység, jövő évtől ez csak eszköz-karbantartási 
kötelezettséget jelent, az önkormányzati tulajdonban levőkét. 
Szemétszállítási díjbevétel 2.513 ezer Ft+25% ÁFA eddig, ezen a területen van egy kis 
elmaradás, változás előtt áll a rendszer. Szerintem ezen változtatnunk kell, túl sokkal járul 
hozzá a falu (50-50% a befizetési arány a falu és a lakosság részéről) 2000 Ft/fő/év. 
Beruházások, pályázatok utolsó szakaszban, kerékpártároló esetében az utolsó részlet 
lehívása folyamatban van kb. 4.200 ezer Ft. Iskola részére 1.000 Ft informatikai eszköz-
vásárlás (szoftver, számítógép vásárlás), ez a jövő évtől szintén központilag kerül meg-
állapításra. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sipos László a pénzügyi bizottság elnöke: hozzászólása írásban csatolva. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
126/2010.(XI. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a községi önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
       háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, melyet az 
       előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 
       
 
3./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetése 
     módosítására 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                 (előterjesztés írásban csatolva)                   
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
12/2010.(XI…..) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       Kéthely Község Önkormányzatának 2010. évi költség- 
       vetését megállapító 3/2010. (II.11.) önkormányzati rendelet 
       módosítására megalkotja a 12/2010.(XI….) önkormányzati 
       rendeletet a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal. 
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
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4./ Előterjesztés a községi önkormányzat 2011. évi költségvetésének koncepciójára 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester           (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester szóbeli kiegészítése és a feltett kérdésekre adott válaszai:   
Nyolc év téves gazdaságpolitikája, gazdasági válság utóhatása, rossz államháztartás 
öröklése, rányomja bélyegét a jövő évi állami költségvetésre. 

  Számottevően nem, de azért csökken a korábbi évhez képest, az önkormányzatok 
támogatása, ezért megfontolt, óvatos tervezésre van szükség a jövő év tekintetében. 

  Vállalkozók kommunális adójának megszüntetése kb. 700 ezer Ft kiesés, ami gyakorlatilag 
pótolva lesz egy terület normatív támogatásának emelésével. 

       Szemétszállítási díj esetleges emelésről már szóltam, azért úgy írtam és/vagy, ha feltétlen 
szükséges, akkor adóemelés, de azt nem erőltetném a központi költségvetési politika miatt 
(vállalkozók támogatása, munkahelyteremtés). 

  Közcélú foglalkoztatás átalakulása, többletköltséget és több munkát igényel ( 4 órás 
foglalkoztatás). A közfoglalkoztatás eljárásrendje egyszerűsödni fog a jövőben, annyiban, 
hogy akinek lejár a szerződése regisztrációt követően ismételten foglalkoztathatja önkor-
mányzatunk. Sajnos a településőrök foglalkoztatásához nem lesz pályázati támogatás, ezért 
át kell gondolni ismét a további foglalkoztatásukat. A központi költségvetés vitája jelenleg 
folyik a parlamentben, bízunk benne, hogy e területen elmozdulás lesz. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sipos László a pénzügyi bizottság elnöke: hozzászólása írásban csatolva. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
127/2010.(XI. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a községi önkormányzat 2011. évi költség- 
       vetésének koncepciójáról szóló előterjesztést, melyet az 
       előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 
 
 
5. / Előterjesztés a 2011. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyására     
      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: 
 
128/2010.(XI. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a 2011. évi belső ellenőrzési ütemtervet, melyet 
       az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal jóváhagy. 
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6./ Előterjesztés a községi önkormányzat részvételével működő munkavédelmi,    
     tűzvédelmi feladatok ellátására szóló társulási megállapodás módosítására 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester           (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sipos László képviselő: mint gazdasági vezető is érzékeli, hogy e terület nagyon fontos,  
az eljáró hatóság kisebb hiányosságokért is súlyos büntetéseket szab ki.  
Támogatja a társulási megállapodás módosításának elfogadását. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
129/2010.(XI. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a Munka-, Tűzvédelmi és Adótanácsadói Társulás társulási 
       megállapodás módosítását, miszerint 2011. évtől az adó- 
       tanácsadással kapcsolatos feladat megszűnik, illetve a munka 
       és tűzvédelmi feladatokat egyéni vállalkozás útján látja el a megyei 
       önkormányzat – az előterjesztésnek megfelelően, változatlan 
       tartalommal elfogadja. 
 
       A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosított 
       társulási megállapodás aláírására a községi önkormányzat 
       képviseletében. 
 
       Határidő: értelem szerint 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                     polgármester 
 
 
7./ Előterjesztés az SZMSZ módosítására 
     Előadó: Nagy Gáborné 
                   körjegyző         (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Nagy Gáborné körjegyző: a módosítási tervezet a hatályos SZMSZ két mellékletét érinti, a 
bizottságokra és a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét (3. számú melléklet), 
valamint a bizottságok feladat- és hatáskörét (6. számú melléklet). 
Ezen hatáskörök meghatározásakor az Ötv. rendelkezéseit, illetve az önkormányzat 
hatályos rendeletei által meghatározott kötelező és önként vállalt feladatokat (helyi 
lakástámogatási hitel, ösztöndíjpályázat, stb.) kell figyelembe venni. 
Alapszabály, hogy a feladat- és hatáskörök címzettje a képviselőtestület, aki ezen 
feladatait szerveire átruházhatja, kivéve azokat, melyek a képviselőtestület kizárólagos 
hatáskörébe tartoznak (pl. rendeletalkotás, választás, kinevezés, társuláshoz csatlakozás, 
stb). 
A bizottságokra átruházni javasolt hatáskörök zömmel az önkormányzat szociális 
segélyezési hatáskörei, valamint ugyancsak a szociális törvényből fakadó szociális 
intézményi fenntartói hatáskörök egy része, továbbá az oktatási törvényből eredő oktatási 
intézményi fenntartói hatáskörök egy része.  
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Az oktatási és kulturális bizottság ettől a ciklustól újonnan került létrehozásra, ezen 
bizottsági feladatok meghatározásánál is elsősorban a központi jogszabályok által 
meghatározott feladat- és hatáskörökből indultunk ki. 
A polgármesterre átruházni javasolt feladat- és hatásköröket átnézve, kisebb módosítást 
hajtottunk végre az eddigi szabályozáshoz képest. Átnéztük a hatályos önkormányzati 
rendeletekben a polgármesterre átruházott feladatokat és hatásköröket, e mellékletben 
összegyűjtve őket (lakásrendelet, költségvetési rendelet, vagyonrendelet, stb). 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Dávid Tamás képviselő: a polgármesterre javasolt átruházott feladatsor 1./ pontját 
indítványozza módosítani, abból a szerződésekkel kapcsolatos hatáskört kivenni. 
Kezdeményezi továbbá, hogy az oktatási és kulturális bizottságra átruházni javasolt - a 
tervezet 13./-14./ pontok - maradjanak képviselőtestületi hatáskörben. 
 
Dr. Magyar Lívia képviselő: a vagyonrendeletből adódó átruházott feladat- és hatásköröket 
javasolja szűkíteni a helyiségbérleti szerződések megkötése jogosítvánnyal, az a jövőben 
képviselőtestületi hatáskör legyen, továbbá a lakásrendeletből adódó helyiségek bérlő-
jének kiválasztására irányuló feladat- és hatáskörre vonatkozó szabályt is kivenni javasolja 
fentiekből adódóan. 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: javasolja, hogy a pénzügyi bizottságra javasolt azon átruházott 
hatáskör, miszerint megtárgyalja és jóváhagyja a polgármester gazdálkodási hitel-
felvételét, vizsgálja annak indokait és gazdasági megalapozottságát, kerüljön ki. 
 
Bódis Józsefné képviselő: javasolja, hogy a szociális bizottságra átruházott hatáskörökből 
kerüljön ki a szociális szolgáltató központ alapdokumentumainak jóváhagyásával, illetve 
egyéb fenntartói jogosítványok (8./-11./ pontok). Ugyanez a javaslata az oktatási - és 
kulturális bizottság javasolt átruházott hatáskörét illetően is (1./-3./, 5./ pontok). 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Dávid Tamás képviselő 
polgármester átruházott hatáskörét érintő módosító javaslatát 6 igen és 1 tartózkodás 
mellett, míg az oktatási és kulturális bizottság átruházott hatáskörét érintő módosító 
javaslatát egyhangúlag elfogadta. 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Dr. Magyar Lívia képviselő a 
polgármesterre átruházandó hatáskörökre vonatkozó tervezet 3./ pontját érintő módosító 
javaslatát 4 igen és 3 nem szavazattal elfogadta, míg a 4./ pontra vonatkozó módosító 
javaslatát 4 igen és 3 nem szavazattal elutasította. 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Dr. Gonda Péter képviselő 
pénzügyi bizottság átruházott hatáskörét érintő módosító javaslatát egyhangúlag 
elfogadta. 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bódis Józsefné képviselő szociális, 
valamint az oktatási és kulturális bizottság átruházott hatáskörét érintő módosító javaslatát 
egyhangúlag elfogadta. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés, valamint az 
elfogadott módosító javaslatok alapján, 3 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett  
a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról nem alkotott rendeletet. 
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8./ 2010. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester 
 
Sipos Balázs polgármester: javasolja, hogy az idei évben esedékes közmeghallgatás 
2010. december 9-én (csütörtökön) este 6 órai kezdettel, a művelődési házban kerüljön 
megtartásra. Napirendként a 2010. évben végzett munkáról, valamint a 2011. évre 
tervezett feladatokról adjon számot a képviselőtestület. 
A közmeghallgatásról a lakosságot az önkormányzati hirdetőtáblákra kihelyezett hirdet- 
ményeken túl, a helyi kábel TV útján is javasolja értesíteni. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
130/2010.(XI. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a 2010. évi közmeghallgatás időpontját 2010. december 9-én 
       18 órára tűzi ki. 
      A közmeghallgatás szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos 
      szervezési feladatokat az előterjesztésnek megfelelően elfogadja  
      a testület. 
       
      Határidő: 2010. december 9. 
 
      Felelős: Sipos Balázs 
                    polgármester 
 
 
9./ Biztosítási ajánlat megtárgyalása a polgármesteri végkielégítés kifizetésére 
     Előadó: Dr. Gonda Péter 
                  ÜB elnök                       (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dr. Gonda Péter ÜB elnök: a biztosító társaságok e választást követően is ajánlattal 
keresték meg testületünket a jogszabályban előírt, polgármestert megillető kötelező 
végkielégítés forrásának megteremtése céljából, előtakarékosságot ajánlva megtakarítási 
programjaik által. 
Nem javasolja egyik biztosító társaság ajánlatának elfogadását sem, mivel ajánlatuk 
szerint magasabb összeget kellene befizetnie önkormányzatunknak, mint a lejáratkor 
visszatérülő megtakarítás összege lenne. 
A képviselőtestület állásfoglalását kéri abban, hogy a testület gondolkodik-e a végki-
elégítés kifizetése céljából előtakarékosságról, s ha igen kutassunk-e fel más meg-
takarítási lehetőségeket. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sipos Balázs polgármester: egyetért az ÜB elnök javaslataival, véleménye szerint sem 
elfogadhatóak a biztosító társaságok ajánlatai, szerinte is más lehetőséget kell keresni. 
A testület soron következő ülése elé fogjuk tárni az új lehetőségeket. 
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Dr. Magyar Lívia képviselő: felveti, hogy biztosítási ajánlati konstrukció helyett más 
előtakarékossági forma irányában is keressenek lehetőséget e célra. 
 
Fekete Csaba képviselő: egyetért az elhangzottakkal, részéről is szorgalmazza, hogy más 
előtakarékossági formát keressenek a biztosítási formula helyett. Felveti annak átgon-
dolását is, hogy önkormányzati szintre terjessze ki ezen előtakarékossági szándékát a 
testület, a nyugdíjazás, munkaviszony megszűnés stb. esetén várható kifizetések fedeze-
tének megteremtése céljából. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
131/2010.(XI. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a polgármester várható végkielégítése 
       kifizetésére irányuló biztosítási ajánlatokat, melyet 
       a testület nem fogad el. 
       A képviselőtestület elrendeli, hogy a végkielégítés 
       kifizetésére irányuló előtakarékossági lehetőségek 
       felkutatása iránt további intézkedések történjenek, 
       s e napirend ismételten a testület elé soron következő 
       ülése elé kerüljön. 
 
       Határidő: 2010. december 14. 
 
       Felelős: Dr. Gonda Péter 
                     ÜB elnök 
 
10./ Közvilágítási villamos energia ellátásra irányuló szolgáltatói ajánlatok     
       megvitatása 
       Előadó: Sipos Balázs 
                    polgármester            (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: e napirend megtárgyalása több okból aktuális. Egyrészt a 
közvilágítási villamos energia ellátásra irányuló Magyar Áramszolgáltató Kft-vel kötött 
szerződés az év végével lejár. Másrészt a közvilágítási berendezések karbantartásával 
kapcsolatban a jelenlegi EH-SZER vállalkozással szemben nagyon sok lakossági panasz 
érkezett. A vállalkozás részére írásban is jelzett meghibásodásokat a szerződésben előírt 
határidőre késve, vagy inkább egyáltalán nem hárították el. Ez ügyben a cég képviselőjével 
személyes egyeztetés is történt, de ennek sem lett pozitív hatása. 
Ezért javasolja a testületnek, hogy e vállalkozással határozatlan időre kötött vállalkozási 
szerződést az év végével mondja fel, illetve e feladat végrehajtására kért új ajánlatok közül 
válassza ki az új szolgáltatást végző szervezetet. Az előterjesztés a villamos energia 
ellátásra is tartalmaz ajánlatokat, az ajánlatok műszaki tartalma azonos.  
Átgondolandó, hogy az ajánlatokat tevő szervezeteket mindkét feladatellátásra nézve 
lehet, hogy kedvezőbb ajánlatot tennének, erről megkérdezzük őket. 
 
 
 
 
 
 



 
 

9 

H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: indítványozza a testületnek, hogy hatalmazza fel a 
polgármestert a legjobb ajánlattevővel való szerződéskötésre. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján meghozta 
az alábbi határozatát: 
 
132/2010.(XI. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a közvilágítás villamos energia ellátásra 
       irányuló szolgáltatói árajánlatokat, mely alapján a testület 
       a következő döntést hozta: 
 
       1./ A testület egyetért, hogy a közvilágítás villamos energia 
            ellátására ajánlatot tevő szolgáltatók ismételten megkeresésre 
            kerüljenek a még kedvezőbb ajánlat megtétele céljából - egyhangúlag 
 
       2./ A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közvilágítás 
            villamos energia ellátásra vonatkozó legjobb ajánlatot tevő szolgáltatóval 
            kössön szerződést – egyhangúlag. 
 
      3./ A képviselőtestület egyetért, hogy a közvilágítási berendezések  
           aktív elemeinek üzemeltetésére és karbantartására 2008. január 1.  
           napjától, az EH-SZER Kft-vel kötött határozatlan időre szóló 
           vállalkozási szerződés, 2010. december 31. napjával – súlyos 
           szerződésszegésre hivatkozással – felmondásra kerüljön az 
           önkormányzat részéről - 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett. 
 
      Határidő: 2010. november 30. 
 
      Felelős: Sipos Balázs 
                    polgármester 
 
 

11./ Marcali Városi Önkormányzat Kórház-Rendelőintézet pénzügyi támogatási      
      kérelmének elbírálása 

    Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester          (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: nem javasolja a kérelem teljesítését. Megítélése szerint a 
testület olyan eszközbeszerzésre nyújtson támogatást, mely a faluban élőket közvet-
lenebbül tudja szolgálni. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
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133/2010.(XI. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Marcali Kórház-Rendelőintézet pénzügyi 
       támogatási kérelmét, mely alapján a testület az intézmény 
       részére eszközbeszerzéséhez támogatást nem kíván  
       nyújtani. 
        
       A testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse 
       a kérelmezőt. 
 
       Határidő: 2010. november 30. 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                     polgármester 
 
 
 
Sipos Balázs polgármester további napirend hiányában a testület soros nyilvános ülését 
bezárta. 
 
               
                             k.m.f. 
 
 
Nagy Gáborné         Sipos Balázs 
körjegyző                                                                polgármester 


