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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 25-én  
a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. 
 
JELEN VANNAK:   Sipos Balázs polgármester 
                       Bódis Józsefné, Dávid Tamás, 
                                Dr. Gonda Péter, Fekete Csaba, 
                       Sipos László képviselők 
 
                                Nagy Gáborné körjegyző  
 
Tanácskozási joggal jelen vannak:  
- 2.) napirend tárgyalásánál Tanai Istvánné pénzügyi főmunkatárs 
- 3.) napirend tárgyalásánál Sümegi Tamásné mb. igazgató.  
 
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 Dr. Magyar Lívia képviselő a testület üléséről való távol- 
maradását előzetesen bejelentette, munkahelyi elfoglaltságára való tekintettel. 
 
Kezdeményezi, hogy a képviselőtestületet a mai ülésnapjára tűzött „Előterjesztés a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 12/2001.(X.25.) önkormányzati 
rendelet módosítására” napirendet vegye le napirendjéről, mivel a szolgáltató késedelmesen 
küldte meg 2011. évi díjjavaslatát, illetve az további előzetes egyeztetést igényel. 
 
A testület a polgármester kezdeményezését egyhangúlag elfogadta. 
 
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 2010. évi  
     költségvetése módosítására 
                   

 3./ Előterjesztés a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási 
      Iskola Minőségirányítási Programja jóváhagyásához 
 
  4./ Alpolgármester választása 

      
  5./ Előterjesztés a temetői kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására 

        
6./ A 2011. évre kiírt iskolatej programhoz való csatlakozásról döntés  

       
  7./ Marcali Városi Zeneiskola pénzügyi támogatási kérelméről döntés 
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  8./ Előterjesztés az általános iskolai igazgatói pályázat kiírásához 
 
9./ Közterületi elnevezésről döntés 

      
10./ Siketek és Nagyothallók Somogy megyei Szervezete pénzügyi támogatási 

     kérelmének elbírálása 
        
        
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: 
 
1/2011.(I. 25.) 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./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. évi  
     költségvetésének módosítására 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                 (előterjesztés írásban csatolva) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
1/2011.(I. ….) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       Kéthely Község Önkormányzatának 2010. évi költség- 
       vétését megállapító 3/2010.(II.11.) önkormányzati rendelet 
       módosítására megalkotja a 1/2011.(I….) önkormányzati 
       rendeletet a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal. 
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
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3./ Előterjesztés a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási 
     Iskola Minőségirányítási Programja jóváhagyásához 

   Előadó: Sümegi Tamásné 
                mb. igazgató                 (előterjesztés írásban csatolva)       
 
Sümeg Tamásné mb. igazgató szóbeli kiegészítése: a testület tagjai a 2004. évben elkészített 
alapdokumentum, módosításokkal kiegészített, egységes szerkezetét kapták kézhez. 
Az intézmény 2004. évben csatlakozott a Comenius 2000 minőségfejlesztési modellhez, az 
alapdokumentum is akkor került kidolgozásra, melyet 5 évente felül kell vizsgálni. 
A jelen módosítás e soros felülvizsgálat, illetve a jogszabályváltozások miatt vált szükségessé. 
E programnak összhangban kell állnia az intézmény alapdokumentumaival (SZMSZ, peda- 
gógiai program, órarend). A minőségbiztosítás keretében szoros kapcsolatot kell az intéz- 
ménynek kialakítania a partnereivel (tanulók, szülők, fenntartó, óvoda, középiskolák, közvetett 
partnerekkel, mint egészségügyi szolgálat, védőnő, intézményi közalapítvány, sportegyesület, 
egyház, nevelési tanácsadó, lakásotthon). A közoktatási törvény előírja 2010. évtől, hogy a 
minőségirányítási programnak kötelező melléklete legyen a vezetők és alkalmazottak telje- 
sítényértékelésének szempontjai. A teljesítményértékelés lényege, hogy az intézmény minden 
munkatársának munkáját értékelni kell, mely önértékeléssel is kiegészül. 
A minőségértékelés kérdőívek útján történik; az idei kérdőívek feldolgozása/értékelése 
folyamatban van. A legalacsonyabb szintet elérő kérdések/területek javítására intézkedési terv 
fog készülni. 
                
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
2/2011.(I.25.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

megtárgyalta a fenntartásában működő Széchenyi István 
Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Minőség- 
irányítási Programját, melyet a közoktatásról szóló 1993.  
évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f.) pontjában biz- 
tosított jogkörében eljárva, az előterjesztésnek megfelelően, 
változatlan tartalommal jóváhagy. 
 

 
4.1/ Alpolgármester választása      
       Előadó: Sipos Balázs 
                    polgármester            
 
Sipos Balázs polgármester: az alpolgármester személyét érintően nem változott a javaslata, 
e tisztségre továbbra is Fekete Csaba képviselőt javasolja. 
 
A jelölt előzetesen írásban hozzájárult e napirend nyilvános ülésen történő tárgyalásához. 
 
Fekete Csaba képviselő bejelentette személyes érintettségét, kérve, hogy a döntéshozatalból 
való kizárásáról a testület döntsön. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, 4 igen, 1 nem 
szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát: 
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3/2011.(I. 25.) 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 4 igen szavazat Fekete Csaba képviselőt jelölte meg alpolgármesternek,  
míg a 2 szavazat ellene volt.  
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, 4 igen és  
2 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
4/2011.(I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       Fekete Csaba képviselőt a polgármester helyettesítésére, 
       munkájának segítésére társadalmi megbízatású alpolgár- 
       mesternek megválasztotta. 
 
4.2 Az alpolgármester eskütétele 
 
Az alpolgármester e minőségében letette az előírt esküt, melyről esküokmány került aláírásra. 
 
 
4.3 Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
       Előadó: Sipos Balázs 
                    polgármester            
 
Sipos Balázs polgármester: az alpolgármester tiszteletdíjára – előzetes nyilatkozatának 
megfelelően – 38.650 Ft/hó összegben teszek javaslatot. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, 5 igen  
szavazat és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát: 
 
5/2011.(I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       Fekete Csaba alpolgármester tiszteletdíját 38.650 Ft/hó 
       összegben állapítja meg, 2011. január 25. napjától. 
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4.4 Az alpolgármester költségtérítési átalányának megállapítása 
      Előadó: Sipos Balázs 
                    polgármester            
 
Sipos Balázs polgármester: az alpolgármester a hatályos jogszabályi előírás alapján kérheti, 
hogy részére a képviselőtestület költségátalányt állapítson meg. Az alpolgármester írásban 
benyújtotta erre irányuló kérelmét. A részére megállapítható költségátalány mértéke tisz- 
teletdíjának 20-30 %-a közötti összeg lehet. Fekete Csaba alpolgármester tiszteletdíja 38.650 
Ft, költségátalányának összegét ennek figyelembe vételével, 7.730 Ft/hó összegben, tiszte- 
letdíjának 20 %-ában javasolom megállapítani. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, 5 igen  
szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát: 
 

 6/2011.(I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

         Fekete Csaba alpolgármester költségátalányát tisztelet- 
         díjának 20 %-ban, 7.730 Ft/hó összegben állapítja meg, 
         2011. január 25. napjától. 
 
 
4.5 Sipos Balázs polgármester helyettesítése a Marcali Többcélú Társulásban 

    Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester            
 
Sipos Balázs polgármester: a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról 
szóló 2004. évi CVII. törvény 5. § (1) bek. kimondja: a többcélú kistérségi társulás döntést 
hozó szerve a társulási tanács. A társulási tanács gyakorolja a többcélú kistérségi társulási 
megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket. A társulási tanácsot a társulás 
tagjainak polgármesterei alkotják. A polgármester helyettesítésének rendjéről a képviselő- 
testület rendelkezik. 
Javasolja, hogy a helyettesítéssel Fekete Csaba alpolgármestert bízza meg a képvisel-
őtestület. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, egyhangúlag, 
6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 

 7/2011.(I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       Fekete Csaba alpolgármestert bízza meg a többcélú 
       kistérségi társulási tanács munkájában a polgármester 
       helyettesítésével. 
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 5./ Előterjesztés a temetői kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására      
     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: 
 
8/2011.(I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a temetői kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
       módosításának tervezetét, melyet a tervezetnek megfelelően, 
       változatlan tartalommal elfogad. 
 
      A testület felkéri a polgármestert, hogy a közszolgáltatási 
      szerződés módosítását a testület nevében írja alá. 
 
      Felelős: Sipos Balázs 
                    polgármester 
 
      Határidő: 2011. január 31. 
 
        
6./ A 2011. évre kiírt iskolatej programhoz való csatlakozásról döntés        
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester           
 
Sipos Balázs polgármester: a vidékfejlesztési miniszter 44/2010.(XII.22.) számú rendele- 
tével kihirdette a 2011. évre vonatkozó iskolatej programot. A támogatási időszak 2011. 
január 1-től december 31-ig szól. A szabályozás az elmúlt évekhez képest összes-
ségében nem változott, az általános iskolai tanulók esetén önkormányzatunkat 100 %-
os támogatás illeti meg, míg azt óvodás gyermekek esetében a bizottsági rendeletben 
meghirdetett közösségi támogatás mértékéig igényelhető támogatás. 
Indítványozza, hogy a célra az idei költségvetési évben is biztosítson keretet a testület, 
a programhoz csatlakozzon. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
9/2011.(I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a 2011. évre vonatkozó iskolatej programra 
       vonatkozó előterjesztést, mely alapján úgy döntött, hogy 
       a programhoz 2011.január 1. napjával csatlakozni kíván. 
 
       A képviselőtestület az iskolatej ellátásához szükséges 
       önkormányzati önerőt 2011. évi költségvetésében biztosítani 
       fogja. 
 
       A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011. évre 
       vonatkozó szállítási szerződést a képviselőtestület nevében 
       aláírja. 
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       Felelős: Sipos Balázs 
                    polgármester 
 
      Határidő: 2011. január 31. 
 
 

7./ Marcali Városi Zeneiskola pénzügyi támogatási kérelméről döntés    
   Előadó: Sipos Balázs 
                polgármester           (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: az intézmény megkeresésében a kéthelyi állandó lakos 
gyerekek után, akik a marcali zeneiskola növendékei, kér támogatást. Az intézmény anyagi 
helyzete évről évre romlik, működési kiadásaik előteremtéséhez fordulnak a lakóhely 
szerinti önkormányzatokhoz segítségért. Az intézménybe jelenleg 8 fő kéthelyi tanuló jár, 
utánuk 80 e Ft/fő, azaz 640 e Ft támogatást kérnek. 
Nem támogatja a kérés teljesítését. A községi önkormányzat fenntartásában működő 
alapfokú művészetoktatás fenntartása is nagy anyagi megterhelést jelent. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Fekete Csaba alpolgármester: egyetért a polgármester javaslatával, ő sem támogatja az 
intézmény kérésének teljesítését. 
 
Dávid Tamás képviselő: úgy ítéli meg, hogy ha a testület nyújtaná a kért támogatást,  
akkor az önkormányzat megtakarítását az elkövetkezendő években csak ez a jogcím 
felemésztené, azért ő sem támogatja, hogy a testület támogatást nyújtson a zeneiskola 
működéséhez. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
10/2011.(I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Marcali Városi Zeneiskola megkeresését, 
       mely alapján a testület úgy döntött, hogy az intézmény 
       működéséhez nem kíván pénzügyi támogatást nyújtani. 
 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről 
       értesítse kérelmezőt. 
  
       Határidő: 2011. január 31. 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                     polgármester 

 
8./ Előterjesztés az általános iskolai igazgatói pályázat kiírásához 
     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: 
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11/2011.(I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a fenntartásában működő Széchenyi István Általános 
       és Alapfokú Művészetoktatási Iskola igazgatói álláshelyére 
       pályázatot ír ki a következő tartalommal: 

- magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartama 5 év; 
- a megbízás kezdő időpontja 2011. július 1., megszűnésének időpontja 

2016. augusztus 15. 
- megbízás feltétele a Kt. 17. § (1) bekezdésében előírt felsőfokú végzettség és 5 év 

szakmai gyakorlat pedagógus munkakörben; 
- beosztáshoz kapcsolódó juttatások Kjt. szerint; 
- a pályázat benyújtásának határideje megjelenéstől számított 30 nap, 

helye: Kéthely Község Önkormányzatának Polgármesteréhez 
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 

- pályázathoz csatolandó szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, az intézmény vezetésére 
vonatkozó szakmai program; 

- a pályázat elbírálásának határideje jogszabályban előírt véleményezési határidő 
lejártát követő 30-dik napot követő első testületi ülés. 

 
         A képviselőtestület elrendeli a pályázatnak a Nemzeti Erőforrás Minisztérium hivatalos     
         lapjában való közzétételét. 
 
       Határidő: 2011. január 31. 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                     polgármester 
 
 
9./ Közterületi elnevezésről döntés 
     Előadó: Nagy Gáborné 
                   körjegyző           (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Dávid Tamás képviselő: „Kertalja” utca elnevezést indítványozza a testületnek. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
12/2011.(I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a kéthelyi 253. hrsz-ú belterületi útnak „Kertalja” utca 
       elnevezést adja, az új beépítés előtti közterület bel- 
       területi fekvése miatt. 
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       A testület felkéri a körjegyzőt, a címnyilvántartásban 
       gondoskodjon a közterület nevének és jellegének  
       átvezetéséről. 
 
       Határidő: 2011. február 15. 
 
       Felelős: Nagy Gáborné 
                     körjegyző 
 
10./ Siketek és Nagyothallók Somogy megyei Szervezete pénzügyi támogatási 
       kérelmének elbírálása 
       Előadó: Sipos Balázs 
                     polgármester    
 
Sipos Balázs polgármester: ismertette a testület tagjaival a szervezet pénzügyi támogatási 
kérelemét. Kérésük indokolásául előadják, hogy jelenleg 510 fő tagsággal rendelkeznek, a 
hallássérült tagjaik megsegítéséhez, működési kiadásaikhoz kérnek támogatást. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S: 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: indítványozza a testületnek, hogy a szervezet részére ne nyújtson 
pénzügyi támogatást, inkább a faluban élő hallássérült személyeket támogassa közvetlenül. 
    
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
13/2011.(I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Siketek és Nagyothallók Somogy megyei 
       Szervezete pénzügyi támogatási kérelmét, mely alapján  
       a testület úgy döntött, hogy a szervezet részére pénzügyi 
       támogatást nem kíván nyújtani. 
 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről 
       értesítse kérelmezőt. 
  
       Határidő: 2011. január 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 


