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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. december 14-én  
a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. 
 
JELEN VANNAK:   Sipos Balázs polgármester 
                       Bódis Józsefné, Dr. Gonda Péter,  
                        Fekete Csaba, Dr. Magyar Lívia  
                       Sipos László képviselők 
 
                                Nagy Gáborné körjegyző  
 
Lakosság részéről: 1 fő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 6.) napirend tárgyalásánál Dr. Wórum Marianna fogorvos.  
 
Sipos Balázs polgármester üdvözli a testület soros nyilvános ülésén megjelenteket,  
megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel azon a testület megválasztott 
7 tagja közöl 6 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitja.  
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Dávid Tamás képviselő a testület üléséről való távol- 
maradását előzetesen bejelentette, munkahelyi elfoglaltságára való tekintettel. 
 
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, melyet a testületi tagok 
egyhangúlag, 6 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 polgár- 
     mester által meghozott döntésekről 
        
2./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. évi  
     munkatervére 
                   
3./ Előterjesztés a 2011. évi ivóvízdíj mértékének megállapítására 
                    
4. / Előterjesztés a 2011. évi szennyvízdíj mértékének megállapítására 
       
5./ Javaslat a helyiségbérleti díjak 2011. évi emelésére 
      

  6./ Pénzügyi támogatási kérelmek elbírálása 
     
  7./ Alpolgármester választása 

     
    8./ Előterjesztés a kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatás igénybevételéről 

       szóló 5/1998.(VII.16.) önkormányzati rendelet módosítására 
    

    9./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről,   
         valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 4/2002.(III.15.) 
         önkormányzati rendelet módosítására 
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10./ Előterjesztés a Kéthely község rendezési tervének módosítására 
        
11./ Előterjesztés a gyepmesteri feladatok ellátására irányuló szerződés 
       meghosszabbítására 
        
12./ Előterjesztés a Telenor Magyarország Zrt. bérleti szerződésének módosítására 
        
13./ Biztosítási ajánlat megtárgyalása a polgármesteri végkielégítés kifizetésére 
        
14./ Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 19/2009.(XII.17.) számú  
       önkormányzati rendelet módosítására 
        
15./ Előterjesztés a helyi adókról szóló 18/2003.(XII.31.) számú önkormányzati  
       rendelet módosítására       
        
16./ Előterjesztés a szociális támogatás helyi rendszeréről szóló 6/2006.(III.31.)    
       számú önkormányzati rendelet módosítására 
        
17./ Előterjesztés a temetői díjtételek felülvizsgálatára 
 
18./ Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola létszámbővítési 
       Kérelme 
 
19./ Önkormányzati településőrök foglalkoztatása  
        
 
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a 
     képviselőtestület által a polgármesterre átruházott hatáskörben, a polgár- 
     mester által meghozott döntésekről 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester               (írásbeli előterjesztés csatolva ) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
135/2010.(XII. 14.) 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. 
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2./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. évi  
     munkatervére 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                 (előterjesztés írásban csatolva) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
136/2010.(XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a képviselőtestület 2011. évi munkatervéről 
       szóló előterjesztést, melyet a tervezetnek megfelelően, 
       változatlan tartalommal elfogad. 
 
 
3./ Előterjesztés a 2011. évi ivóvízdíj mértékének megállapítására      
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                 (előterjesztés írásban csatolva)       
 
Sipos Balázs polgármester: a vízdíj mértékének megállapítása ügyében előzetesen 
tárgyalásokat folytatott a zrt. képviselőivel, melynek keretében annyit sikerült elérni, hogy az 
ivóvízhálózat meghibásodása esetén a javítási munkálatokat a zrt. szakemberein kívül, 
előzetes árajánlat alapján, az önkormányzat kívülálló szervezettel is elvégeztetheti a 
költségcsökkentés érdekében. A díjjavaslat 3 %-os emelést tartalmaz. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Magyar Lívia képviselő: indítványozza a testületnek, hogy a szolgáltató 2. alternatíva szerinti 
díjjavaslatát fogadja el. Ugyan ebben az esetben 4 Ft/m3-rel magasabb a díjtétel, 
de a koncessziós díj felhasználását illetően nincs szigorú megkötöttsége a testületnek, illetve 
az eddigi gyakorlat sem támasztotta alá, hogy a testület a kapott koncessziós díjat 
a rendszer karbantartására visszaforgatta volna. 
A szolgáltató az 1. számú díjjavaslata megtételekor nyílván azzal a ténnyel is kalkulált, hogy 
az önkormányzat a kapott koncessziós díjat teljes mértékben visszaforgatja a rendszerre. 
Véleménye szerint, ha a testült az 1. sz. alternatívát fogadja el, akkor a költségvetéséből fog 
hiányozni az az összeg, amit eddig a koncessziós díjból más feladatok finanszírozására is fel 
tudott használni, hiszen ezen alternatíva értelmében a koncessziós díj kizárólag a rendszer 
karbantartására használható fel. 
 
Sipos Balázs polgármester: a bevezetőben említett tárgyalások során az alternatívákról is 
tárgyaltak a DRV-nél, hiszen a szolgáltató szándéka szerint a koncessziós díjat egy külön 
számlán kellett volna kezelni, melyről a DRV az elvégzett munka ellenértékét bármikor 
lehívhatta volna, de ettől a szándékuktól elálltak. 
Valóban a koncessziós díj az elmúlt években nem teljes körűen a rendszer karbantartására lett 
felhasználva, az elmúlt évben csupán 19 %-os a mutató. 
Megítélése szerint is a rendszer karbantartására a jövőben többet kell fordítania a testületnek, 
hiszen több mint 40 éves a rendszer, meghibásodás gyakran fog előfordulni. 
Ennek elősegítését célozzák az alternatív javaslatok is. 
A szolgáltatóval sikerült megállapodni abban is, hogy a rendszer állapotának felmérését 
követően készítenek egy tervet a legszükségesebb munkálatok elvégzéséről s a jövőben a 
karbantartás valóban ütemszerűen történhet. 
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Nagy Gáborné körjegyző: a szolgáltató készített a vízmű-közműrendszerre középtávú 
rekonstrukciós tervet, mely alapján a rendszer karbantartása ütemterv szerint haladhat. 
A szolgáltató nagyon jól ismeri a rendszert, tudják, hogy a hálózaton hol kell a felújításokat  
végezni, hiszen eddigi munkálataik során is erről információval rendelkeznek. 
Javasolja a testületnek, hogy a szolgáltató 1. sz. javaslatát fogadja el, mely az alacsonyabb 
díjmeghatározását jelenti. 
A koncessziós díj célirányos felhasználását központi jogszabályok is előírják, gondolok itt a 
vízgazdálkodásról szóló törvényre, valamint a közműves ivóvízellátásról és a közműves 
szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) kormányrendeletre. Az eddigi évek gyakorlata, 
miszerint kevesebbet fordítottunk a rendszerre, mint amennyi keretünk erre volt, egyrészt  
azzal is magyarázható, hogy a szennyvízrendszer viszonylag fiatal, kevés meghibásodás  
történt, másrészt a 2010. évi felhasználás már magasabb %-ot mutat. 
Véleménye szerint a tulajdonos önkormányzatnak kell eldöntenie, hogy a koncessziós díjból 
mennyit fordít a rendszer karbantartására. A községi önkormányzat a rendszert illetően mindig  
a „jó gazda” gondosságával járt el, hiszen a folyamatos ellátás biztosítását tekintette mindig 
elsődlegesnek. Településünkön a vízdíj mértéke így is magas, illetve a jövő évi állami támogatás 
mértéke majdcsak május-június hónapban fog eldőlni, mely tapasztalatok szerint minden évben  
a szolgáltató által kértnél alacsonyabb mértékű volt. Várható tehát, hogy a meg nem ítélt állami 
támogatásból való kiesést is a koncessziós díjból kell kipótolni, melyre már a szolgáltató 
benyújtotta kérelmét. Ennek pénzügyi elszámolására az elmúlt években külön megállapodás 
készült a szolgáltatóval. 
Az állami díjtámogatás csak a lakossági díjat támogatja, a közületek a testület által megálla- 
pított hatósági díjat fogják fizetni. 
 
Fekete Csaba képviselő: képviselőtársa indítványát támogatja, miszerint a testület a szolgáltató 
2. számú javaslata szerint állapítsa meg a vízdíj mértékét, mely nem lesz megterhelő a lakosság 
számára. 
Véleménye szerint is csak ez az alternatíva elfogadása mellett kap szabad kezet az 
önkormányzat a koncessziós díj felhasználásában. 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: megítélése szerint is a testület a 2. számú díjjavaslatot 
fogadja el, ellenkező esetben lehet az éves koncessziós díj mértékét is veszélyeztetné  
a testület.     
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Dr. Magyar Lívia és Fekete Csaba 
képviselők azon indítványát, miszerint a ivóvízdíj 2011. évre 381 Ft/m3 mértékben kerüljön 
megállapításra 4:2 szavazati aránnyal elfogadta. 
                
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, 4 igen és 2 nem szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
13/2010.(XII…..) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       az ivóvízdíj megállapításáról szóló 7/1994. (III.30.)  
       önkormányzati rendelet módosítására megalkotja a  
       13/2010.(XII….) önkormányzati rendeletet a tervezetnek  
       és az elfogadott módosító javaslatnak megfelelően.  
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
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Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
137/2010.(XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

kinyilatkoztatja, hogy a meg nem ítélt állami támogatásból 
adódó kiesést nem kívánja a lakossági fogyasztói díjban 
érvényesíttetni, a testület egyetért azzal, hogy a kompenzáció 
a koncessziós díjból történjen. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú 
megállapodás aláírására a képviselőtestület nevében. 
 
Határidő: értelem szerint 
 
Felelős: Sipos Balázs 
              polgármester 
 

 
4./ Előterjesztés a 2011. évi szennyvízdíj mértékének megállapítására 
      Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester           (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
14/2010.(XII. ...) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       az előterjesztés alapján a szennyvízcsatorna szolgáltatás 
       2011. évi díjáról szóló 14/2010.(XII….) önkormányzati 
       rendeletet a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal 
       megalkotja. 
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
 
5. / Javaslat a helyiségbérleti díjak 2011. évi emelésére  
      Előadó: Sipos Balázs 
                   polgármester      (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: a helyiségbérleti díjak utoljára 2008. január 1-ével kerültek 
emelésre, jelen előterjesztés keretében inflációkövető díjjavaslata van, illetve a fecske-
házaknál elkészült garázsokra is tartalmaz díjtételt a tervezet. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Bódis Józsefné képviselő: javasolja, hogy a testület az előző évben nyújtott díjkedvezményt 
tartsa hatályában, a korábbi feltételeknek megfelelően, továbbá javasolja, hogy a gyógyszertár 
havi bérleti díját az előterjesztésben szereplő díjtételnél magasabb, 60 e Ft/hó összegben 
állapítsa meg. 
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Dr. Gonda Péter képviselő: támogatja képviselőtársa indítványát a gyógyszertár bérleti díját 
illetően, ugyanakkor a tartozással nem rendelkező bérlők részére 25 %-os díjkedvezmény 
nyújtását javasolja a jövő évre vonatkozóan, a tervezet I-III. kategóriába tartozó bérlők 
esetében. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bódis Józsefné képviselő indítványát, 
miszerint a tartozással nem rendelkező bérlők 50 %-os díjkedvezményben részesüljenek a 
következő évben 5:1 szavazati aránnyal elutasította, míg Dr. Gonda Péter indítványát 4:2 
szavazati aránnyal elfogadta. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján vita és 
ellenszavazat nélkül, 4 igen és 2 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
138/2010.(XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
       bérleti díját 2011. január 1. napjától kezdődően az alábbiak 
       szerint állapítja meg:                                                                    
 
       I. Lakossági szolgáltató:           725 Ft/m2                                           
 
      II. Kereskedelmi:                       780 Ft/m2                                           
 
     III. Vendéglátó:                          880 Ft/m2 
                                       
     IV. Ipari:                                     435 Ft/m2                                                        
  
     V. Egyéb:  
 
          Garázsok   
          I. téglaépület                         150 Ft/m2                                          
         II. könnyűszerkezetes              90 Ft/m2                                            
             Gyógyszertár                60.000 Ft/hó      
 
 
   A képviselőtestület a tulajdonában álló helyiségek bérleti 
   díját, határozott időre, 2011. január 1-től 2010. december 31-ig  
   25 %-kal csökkenti a lakossági szolgáltató, a kereskedelmi,  
   és a ipari kategóriába tartozó helyiségek vonatkozásában. 
   A testület elrendeli, hogy a díjcsökkentési döntése az adott 
   bérlő vonatkozásában csak akkor érvényesíthető, ha az 
   érintett bérlőnek lejárt határidejű bérleti díjtartozása nem áll fenn. 
 
   A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződések 
   módosítását biztosítsa. 
 
   Határidő: 2011. január 31. 
 
   Felelős: Sipos Balázs 
                 polgármester 
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6./ Pénzügyi támogatási kérelmek elbírálása   
   Előadó: Sipos Balázs 
                polgármester           (írásbeli előterjesztések csatolva) 
 
6.1 Pénzügyi támogatási kérelme a SplenDent Fogászati Kft-nek 
 
Dr. Wórum Marianna fogorvos szóbeli kiegészítése és a feltett kérdésekre adott válaszai: 
szóban is részletesen indokolta eszközbeszerzéseikhez kért önkormányzati támogatási 
kérelmüket. Előadta, hogy Kéthely községben nagyon kemény a víz, s ezáltal az érzékeny 
fogászati kezelőegység nagyon gyakran meghibásodik. A készülék szervizelését végző 
vállalkozás vízszűrő berendezés beépítését javasolja e meghibásodások megelőzésére.  
A víz minősége mellett, a hálózati víz nyomása is probléma az optimális működéshez.  
Ennek elkerülésére nyomáscsökkentő berendezés beszerelésére lenne szükség. 
A harmadik kérésük, inkább szakmai szempontból fontos, ami a fogkő eltávolítását könnyítené 
meg, elsősorban a betegek számára. E beszerezni kívánt készülék egy ultrahangos depurátor 
szerkezet, mobil, ami tehát a fogkő eltávolítására szolgál.  
A meglévő készülék elavult, mechanikus tisztítórendszerrel működik, vele a beavatkozás 
nem alapos, némely esetben fájdalmas is, hosszantartó, a betegeknek gyakrabban kell e 
szolgáltatást igénybe venniük. Kérelmükhöz díjkalkulációt is csatoltak, mely szerint 170-180 
e Ft-ba kerülnének a fent vázolt beszerzések, a járulékos költségekkel együtt, melyhez kéri a 
testület anyagi támogatását. A fogkő eltávolítását évi 2 alkalommal támogatja a TB, az ezen 
felüli beavatkozás térítésköteles, így valóban bevételük is képződik az eszköz használatából. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Fekete Csaba képviselő: az első két berendezés beszerzését támogatja önkormányzati 
pénzeszközből, míg a harmadikat vásárolja meg a vállalkozás, mivel abból bevétele is 
képződik. 
 
Sipos Balázs polgármester: megítélése szerint a vízszűrő berendezés beépítése a 
meglévő önkormányzati tulajdonú eszköz megóvása, valamint a betegek folyamatos 
ellátása érdekében is elengedhetetlenül fontos.  
Az eszközbeszerzések területén költségmegosztást javasol, támogatva azt a képviselői 
indítványt miszerint a vízszűrő berendezést, valamint a nyomáscsökkentőt az önkormány- 
zat vásárolja meg, míg a fogkő eltávolító műszert a vállalkozás vásárolja meg, a járulékos 
költségek viselésével. 
Az önkormányzati eszközbeszerzés értéke várhatóan kb. 200 e Ft lesz. 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: javasolja a testületnek, hogy gondolja át, hogy olyan műszer 
beszerzéséhez is nyújt-e támogatást, mely a vállalkozónak bevételt is képez. 
A vízszűrő berendezés, valamint a nyomáscsökkentő beépítése véleménye szerint is 
szükséges, azt az államilag támogatott tevékenységei során is 100 %-ban használja a 
vállalkozás. 
 
Sipos László képviselő: egyetért az elhangzottakkal, véleménye szerint se vállaljon részt  
a testület olyan eszköz beszerzésében, mely közös tulajdont képezne, illetve mivel mobil 
berendezésről van szó, azt más vállalkozásban is lehet használni. Szintén támogatja,  
hogy az önkormányzat a vízszűrő és a nyomáscsökkentő berendezéseket vásárolja meg,  
míg a fogkő eltávolító berendezést vásárolja meg a vállalkozás. 
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Bódis Józsefné képviselő: szintén támogatja a javasolt önkormányzati beszerzéséket, de 
azokon túlmenően úgy látja, hogy a fogkő eltávolító berendezés használatával jelentős 
bevétele nem fog képződni a vállalkozásnak, ezért annak beszerzését 60-40 %-os 
megosztásban indítványozza. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bódis Józsefné képviselő módosító 
indítványát 5:1 szavazati aránnyal elutasította. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés, valamint az elhangzott 
hozzászólások alapján, 4 igen, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
139/2010.(XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a SplenDent Fogászati Kft. eszközbeszerzési 
       kérelmét, mely alapján a testület úgy döntött, hogy a fogászati 
       kezelőegység működéséhez szükséges vízszűrő és nyomás- 
       csökkentő berendezést megvásárolja, biztosítva annak beszerelési  
       költségeit is. 
       A képviselőtestület úgy döntött, hogy a fogkő eltávolító berendezés  
       beszerzésére irányuló kérést elutasítja, ahhoz támogatást nem nyújt. 
 
       A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről 
       tájékoztassa a kérelmezőt, valamint az elrendelt eszközök beszerzését 
       és beszerelését biztosítsa. 
 
       Határidő: értelem szerint 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                     polgármester 
 
6.1 Pénzügyi támogatási kérelme a Somogyi Roma Esély Nonprofit Kft-nek 
 
Sipos Balázs polgármester: véleménye szerint mivel a településen működik kisebbségi 
önkormányzat a testület számukra, helyi szinten nyújtson támogatást, a kérés elutasítását 
indítványozza. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
140/2010.(XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Somogyi Roma Esély Nonprofit Kft. pénzügyi 
       támogatási kérelmét, mely alapján a testület a szervezet 
       részére támogatást nem kíván nyújtani. 
        
       A testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse 
       a kérelmezőt. 
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       Határidő: 2010. december 20. 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                     polgármester 
 

7./ Alpolgármester választása 
   Előadó: Sipos Balázs 
                 polgármester                  
 
Sipos Balázs polgármester: az alpolgármester személyét érintően nem változott a döntése, 
e tisztségre továbbra is Fekete Csaba képviselőt javasolja. 
 
A jelölt előzetesen írásban hozzájárult e napirend nyilvános ülésen történő tárgyalásához. 
 
Fekete Csaba képviselő bejelentette személye érintettségét, kérve, hogy a döntéshozatalból 
való kizárásáról a testület döntsön. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát: 
 
141/2010.(XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       Fekete Csaba képviselőt a szavazásból nem zárja ki. 
 
Az alpolgármester választása titkos szavazással történik, melynek lebonyolítására a 
polgármester felkérte az ügyrendi bizottságot, valamint felkérte a körjegyzőt a szavazólapok 
elkészítésére. 
 
A szavazólapok elkészítésének és a szavazás idejére a polgármester szünetet rendelt el. 
 
Dr. Gonda Péter ÜB elnök: ismertette a titkos szavazás eredményét, miszerint az urnába 
leadott szavazatok száma 6 db, melyből valamennyi érvényes szavazat, az érvényes 
szavazatok közül 3 igen szavazat Fekete Csaba képviselőt jelölte meg alpolgármesternek,  
míg a 3 nem szavazat ellene volt, így szavazategyenlőség alakult ki.  
Az SZMSZ 27. § (3) bekezdése értelmében titkos szavazásnál szavazategyenlőség 
esetén a képviselőtestület következő ülésén a szavazást meg kell ismételni. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, 3 igen és 3 
nem szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
142/2010.(XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       Fekete Csaba képviselőt a polgármester helyettesítésére, 
       munkájának segítésére társadalmi megbízatású alpolgár- 
       mesternek nem választotta meg. 
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8./ Előterjesztés a kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatás igénybevételéről 
   szóló 5/1998.(VII.16.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előadó: Sipos Balázs 
             polgármester           (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
15/2010.(XII. ...) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a kéményipar-ipari kötelező közszolgáltatás igénybe- 
       vételéről szóló 5/1998. (VII.16.) önkormányzati rendelet  
       módosítására megalkotja a 15/2010.(XII….) önkormányzati  
       rendeletet a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal.  
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
9./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről,   

     valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 4/2002.(III.15.) 
     önkormányzati rendelet módosítására 

Előadó: Sipos Balázs 
             polgármester           (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 

 
16/2010.(XII…..) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek 
       bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
       szabályokról szóló 4/2002. (III.15.) önkormányzati rendelet  
       módosítására megalkotja a 16/2010.(XII….) önkormányzati 
       rendeletet a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal.  
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
 
10./ Előterjesztés a Kéthely község rendezési tervének módosítására 
       Előadó: Sipos Balázs 
                     polgármester           (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: kérelmező a Kéthely, Sári u. 23. szám alatti ingatlanán panziót 
szeretne létesíteni, kiszolgáló helyiségekkel együtt. A rendezési tervünk jelenlegi szabályo-
zása ezt nem teszi lehetővé, mivel a beépítési határvonal a szükséges épületnagyság 
elhelyezését akadályozza. E probléma megoldását jelentené, ha a rendezési tervünk e pontját 
módosítaná a testület, s a jelenlegi határvonalat kitolná. Ez ügyben előzetes egyeztetést 
folytattunk a főépítészi irodával, akik előzetes beleegyezésüket adták ahhoz, hogy a Sári utca 
északi oldalán a belterületi határvonal a telekhatártól számított 6.0 m-re tolódjon ki, a 
rendezési terv módosítását e tömbre engedélyezni fogják e szempont szerint. 
A rendezési terv komplex módosítására is szükség van, de e kérelmet fenti módon, gyorsított 
eljárás keretében, külön is lehet kezelni. A rendezési tervünket készítő Virányi Építész Stúdió 
Kft 300 e Ft + ÁFA költségéért készíti el a rendezési terv módosítását. Bízik benne, hogy a 
kérelmező is hozzájárul a költségekhez, a költségmegosztásra 50-50 %-ot javasol. 
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H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Bódis Józsefné képviselő: véleménye szerint a rendezési terv ismertetett módosítása a 
kérelmezőt fogja szolgálni elsősorban, ezért a költségeket is teljes egészében neki kellene 
viselnie. 
 
Fekete Csaba képviselő: mivel munkahelyteremtést is megvalósíthat a beruházás, illetve 
adóbevételt is eredményezhet, ezért támogatja a kérés teljesítését. 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: egyetért a kérés teljesítésével, de a költségek megosztását 
javasolja úgy, hogy az önkormányzat összesen 100 e Ft-ot vállaljon a rendezési terv 
módosításából felmerülő költségekből, a többit a kérelmező viselje. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bódis Józsefné képviselő módosító 
javaslatát miszerint a kérelmező viselje a rendezési terv módosításának teljes költségét 5:1 
szavazati aránnyal elutasította, míg Dr. Gonda Péter képviselő módosító javaslatát, miszerint 
a rendezési terv módosításának költségeiből az önkormányzat 100 e Ft-ot viseljen 4 igen és 2 
nem szavazattal elfogadta. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján vita és 
ellenszavazat nélkül, 4 igen és 2 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
143/2010.(XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a rendezési terv módosítására irányuló 
       kérelmet, mely alapján a testület a rendezési terv 
       módosításával egyetért, elrendeli, hogy a Kéthely, 
       Sári utca északi részének tömbszabályozás keretében 
       a belterületi határvonala módosításra kerüljön. 
 
       A testület kinyilatkoztatja, hogy a rendezési terv 
       módosításának költségéhez bruttó 100 e Ft-tal járul 
       hozzá, a többi felmerülő költséget a kérelmezőnek 
       kell viselnie. 
 
       A testület felkéri a körjegyzőt, hogy a rendezési terv 
       módosításához szükséges előkészítő eljárást folytassa le, 
       a módosító tervet készíttesse el, a szükséges szakhatósági 
       eljárásokat folytassa le, kérje a területi főépítész hozzájárulását. 
       Az előkészítő eljárás lefolytatását követően terjessze a képviselő- 
       testület elé a rendezési terv módosítása végett a rendelet- 
       tervezetet. 
  
       Határidő: értelem szerint 
 
       Felelős: Nagy Gáborné 
  körjegyző 
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11./ Előterjesztés a gyepmesteri feladatok ellátására irányuló szerződés 
       meghosszabbítására 
       Előadó: Sipos Balázs 
                     polgármester           (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: vállalkozó kérésére a testület elé hoztuk a szerződés 
meghosszabbítását. A többcélú társulás munkaszervezete kistérségi szintén szeretné e 
feladatellátást megszervezni, de még csak az előkészítő munkálatoknál tartanak. 
Javasolja, hogy a következő költségvetési évre vállalkozóval e feladatra, az eddigi 
feltételeknek megfelelően, a szerződést hosszabbítsa meg a vállalkozással. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
144/2010.(XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Makai István vállalkozóval gyepmesteri 
       feladatok ellátására irányuló ajánlatát, melyet a testület  
       elfogad, egyúttal a feladatellátásra irányuló szerződést 
       határozott időre, 2011. január 1. napjától, 2011. december 
       31. napjáig meghosszabbítja, a szerződés eddigi feltétel- 
       rendszerének megfelelően. 
  
       A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozóval 
       a feladatellátásra irányuló szerződést aláírja. 
        
       Határidő: 2010. december 31. 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                     polgármester 
 
12./ Előterjesztés a Telenor Magyarország Zrt. bérleti szerződésének módosítására 
       Előadó: Sipos Balázs 
                     polgármester           (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: a bérlő kérése kettős, egyrészt a jelenlegi bérleti díj 18 % mértékű 
csökkentését kéri, másrészt a bérleti díj inflációkövető emelésétől való eltekintést is kezde-
ményezi, egyúttal felajánlva a bérleti szerződés 2028-ig történő meghosszabbításának 
lehetőségét. Egyik kérés teljesítését sem támogatja, az önkormányzat pénzügyi helyzete sem 
jó, számunkra a kérésük teljesítése bevételkiesést jelentene. Előzetesen próbált a szervezettel 
egyeztetni, de csupán annyit sikerült elérni, hogy bérleti díj csökkentésének mértékére 12 %-
os ajánlatot tettek. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Nagy Gáborné körjegyző: ismertette a hatályos bérleti szerződés vonatkozó rendelkezéseit, 
miszerint a szerződés rendes felmondással nem mondható fel. A szerződés külön rendelkezés 
nélkül megszűnik a szerződésben foglalt határozott időre lejártával (2015.12.31.), illetve a 
felek közös megegyezésével, valamint azonnali hatályú felmondással a vonatkozó törvényben 
szabályozott esetekben. 
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Dr. Magyar Lívia képviselő: mivel a bérleti szerződés rendes felmondással nem lehet 
megszűntetni, javasolja, hogy a testület a kérést utasítsa el. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
145/2010.(XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Swiss Logistic Kft. útján a Telenor Magyar- 
       ország Zrt. képviseletében a községi önkormányzattal 2005. május 
       15. napjától az önkormányzati tulajdonú 78/9. hrsz-ú ingatlanra 
       létrejött bérleti szerződés módosítására irányuló kezdeményezést, 
       melyet a testület nem fogad el. 
 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a 
       Telenor Magyarország Zrt. képviseletét ellátó Swiss Logistic Kft-t. 
 
       Határidő: 2010. december 20. 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                     polgármester 
 
 
13./ Biztosítási ajánlat megtárgyalása a polgármesteri végkielégítés kifizetésére 
       Előadó: Dr. Gonda Péter 
                    ÜB elnök                       (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Dr. Gonda Péter ÜB elnök: a testület előző ülésén e napirend keretében hozott döntésének 
megfelelően, újabb befektetési lehetőséget kutattunk fel a polgármester esetleges 
végkielégítésének kifizetési fedezetére. Megítélése szerint érdemi befektetési lehetőség nincs, 
ezért indítványozza a testületnek, hogy jelen ajánlatot is utasítsa el, s e témában újabb 
lehetőséget se keresve. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
146/2010.(XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a polgármester várható végkielégítése 
       kifizetésére irányuló biztosítási ajánlatokat, melyet 
       a testület nem fogad el. 
       A képviselőtestület kinyilatkoztatja, hogy a várható 
       polgármesteri végkielégítés kifizetésére nem kíván 
       biztosítást kötni. 
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14./ Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 19/2009.(XII.17.) számú önkormányzati     
       rendelet módosítására 
       Előadó: Nagy Gáborné 
                    körjegyző            (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
17/2010.(XII. ...) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a helyi iparűzési adóról szóló 19/2009. (XII.17.) önkormányzati  
       rendelet módosítására megalkotja a 17/2010.(XII….) önkormányzati 
       rendeletet a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal 
       megalkotja. 
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
 
15./ Előterjesztés a helyi adókról szóló 18/2003.(XII.31.) számú önkormányzati  
       rendelet módosítására   
       Előadó: Nagy Gáborné 
                    körjegyző            (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
18/2010.(XII. ...) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a helyi adókról szóló 18/2003. (XII.31.) önkormányzati  
       rendelet módosítására megalkotja a 18/2010.(XII….)  
       önkormányzati rendeletet a tervezetnek megfelelően,  
       változatlan tartalommal megalkotja. 
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
 
16./ Előterjesztés a szociális támogatás helyi rendszeréről szóló 6/2006.(III.31.)  
       számú önkormányzati rendelet módosítására   
       Előadó: Nagy Gáborné 
                    körjegyző            (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
19/2010.(XII. ...) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a szociális támogatás helyi rendszeréről szóló 6/2006.(III.31.)    
       önkormányzati rendelet módosítására megalkotja a 19/2010.(XII….)  
       önkormányzati rendeletet a tervezetnek megfelelően,  
       változatlan tartalommal megalkotja. 
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
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17./ Előterjesztés a temetői díjtételek felülvizsgálatára 
       Előadó: Nagy Gáborné 
                    körjegyző            (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
147/2010.(XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a községi köztemető temetői díjtételei 
       felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, mely alapján a 
       testület a temetői díjtételeket felülvizsgálata, melyeket 
       változatlanul hatályban tart. 
 
 
18./ Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola létszámbővítési   
       kérelme 
       Előadó: Nagy Gáborné 
                    körjegyző            (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Nagy Gáborné körjegyző: a 2009. évi LXXVII. törvény 2010. január 1. napjával lényegesen 
megnövelte a munkáltatók rehabilitációs járulékfizetési kötelezettségét, az addigi 177.600 
Ft/fő/évről 964.500,- Ft/fő/évre. E fizetési kötelezettség a 20 főt meghaladó munkáltatót 
foglalkoztatót terheli, ha a munkavállalói körében a megváltozott munkaképességű személyek 
létszáma a foglalkoztatottak 5 %-át nem éri el. A fizetési kötelezettség önkormányzati szinten 
jellemzően az általános iskolát érinti. E befizetési kötelezettség elkerülése érdekében a 
korábbi testület 1 fővel bővítette az intézmény létszámát határozott időre, mely 2010. 
december 31. napjával lejár. A fenti jogszabály nem változott, illetve az intézményi dolgozók 
munkaképességében sem történt változás, ezért az intézmény ismételten kéri a testületet, 
hogy az 1 fő foglalkoztatását éves szinten engedélyezze. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
148/2010.(XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a fenntartásában működő általános iskola 
       létszámbővítési kérelmét, mely alapján úgy döntött a 
       testület, hogy az intézmény kérelmének helyt ad, az 
       intézmény engedélyezett létszámát 32 főben határozza 
       meg, egyúttal az összintézményi önkormányzati létszám- 
       előirányzatot 74 főben állapítja meg. 
 
       A képviselőtestület megbízza a körjegyzőt, hogy az 
       engedélyezett létszámbővítésnek megfelelően készítse el 
       a 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetet. 
 
       Határidő: 2011. február 15. 
 
       Felelős: Nagy Gáborné 
                     körjegyző 
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19./ Önkormányzati településőrök foglalkoztatása  
       Előadó: Sipos Balázs 
                     polgármester       
 
Sipos Balázs polgármester: a testület októberi ülésén már foglalkoztatott a településőrök 
további foglalkoztatásával, akkor meg is hozta azt a döntést, hogy a 2 fő településőrt 
további egy év időtartamra foglalkoztatni kívánja, a korábbi feltételrendszer szerint. Azóta 
megjelent a jövő évi költségvetés tervezete mely e foglalkoztatás támogatására nem 
tartalmaz előirányzatot, mely a minisztériummal történt egyeztetés során is megerősítést 
kapott. A jogszabályi rendelkezések nem tiltják, hogy a községi önkormányzat önerőből 
biztosítsa a foglalkoztatást, de úgy ítéli meg, hogy ennek pénzügyi kerete – 2,5 millió Ft – 
nem áll rendelkezésre. Ezért indítványozza a testületnek, hogy 122/2010.(X.29.) számú 
határozatát vizsgálja felül és vonja vissza.     
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sipos László képviselő: végtelenül szomorúnak tartja, hogy a testület erre a döntésre 
kényszerül, hiszen a foglalkoztatás beindításakor nem ezt az ígéretet kapták. 
A hírekből a polgárőrségek és a rendőrség megerősítéséről hallani, reméli ez valóban így 
is lesz, illetve e területen változás lesz. Úgy ítéli meg, hogy a polgármester indítványát el 
kell fogadnia a testületnek, ő sem lát önerőből lehetőséget a további foglalkoztatásukra. 
Tapasztalatai szerint a településőrök lelkesen látták el feladatukat, talán tevékenységük-
nek még visszatartó hatása is volt. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, 5 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát: 
 
149/2010.(XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a településőrök foglalkoztatását, mely 
       alapján úgy döntött, hogy további foglalkoztatásukra 
       nincs lehetősége a községi önkormányzatnak, ezért 
       e tárgyban hozott 122/2010.(X.29.) számú határozatát 
       visszavonja. 
 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy a településőrök 
       foglalkoztatásának megszűnésével kapcsolatos 
       munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 
 
       Határidő: 2010. december 31. 
 
       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 


