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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. február 15-én  
a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. 
 
JELEN VANNAK:  Sipos Balázs polgármester 
                                Fekete Csaba alpolgármester 
                       Bódis Józsefné, Dávid Tamás, 
                                Dr. Gonda Péter, Magyar Lívia, 
                                Sipos László képviselők 
 
                                Nagy Gáborné körjegyző  
 
Lakosság részéről: 1 fő 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak:  
Sümegi Tamásné mb. igazgató, Magyari Tiborné óvodavezető, Tanai Andrienn 
intézményvezető, Nagy Imréné gazdasági vezető, Bogdán János a kisebbségi  
önkormányzat elnöke, Tanai Istvánné pénzügyi főmunkatárs. 
 
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 a meghívó szerinti 3./ és 2./ napirendi pontok felcserélését 
indítványozza. Véleménye szerint előbb a támogatási kérelmekről döntsön a testület,  
mely döntése a költségvetést befolyásolhatja. 
 
Fekete Csaba alpolgármester indítványozza, hogy a tervezett napirendek tárgyalását 
teljesen cseréljék fel, hiszen a többi napirend is érinti a költségvetést. 
 
A képviselőtestület a képviselői indítványokat elfogadva 4 igen és 3 nem szavazattal a 
napirendek tárgyalási sorrendjét megfordította. 
 
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 
        

  2./ Pénzügyi támogatási kérelmek elbírálása 
               
3./ Együttműködési megállapodás elfogadása a települési kisebbségi önkormányzattal 

 
4./ DRV Zrt. víziközmű rendszer középtávú beruházási javaslatáról döntés 
 
5./ DRV. Zrt. által benyújtandó pályázathoz részvényesi hozzájárulásról döntés 
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6./ Előterjesztés a szociális térítési díjak megállapítására  
       
  7./ Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról    
       szóló 12/2001.(X.25.) önkormányzati rendelet módosítására 

    (közszolgáltatási díj megállapítása) 
 
8./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési 
     rendeletének megalkotására 

 
 

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: 
 
16/2011.(II. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
       szóló beszámolót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,  
       változatlan tartalommal elfogad. 
 
2./ Pénzügyi támogatási kérelmek elbírálása 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                 (előterjesztések írásban csatolva) 
 
2.1./ Kéthelyi Sportegyesület pénzügyi támogatási kérelmében elbírálása 
 
Sipos Balázs polgármester: a költségvetés tervezési időszakában ismert támogatási  
kérelmek figyelembevételre kerültek, de sajnos többlettámogatást nem tervezve a  
kérelmező szervezetek számára. 
Indítványozza, hogy az egyesület többlettámogatási igényének elbírálására félévkor térjen 
vissza a testület, amikor is látható lesz az önkormányzat teljesítő képessége, illetve a 
csapat bajnokságban elért helyezése is. Az egyesület működése a jelenlegi tervezett 
pénzügyi keretből biztosított. Ismeretei szerint a környékbeli településeken is szinten 
tartották, vagy inkább csökkentették a sportegyesületek önkormányzati támogatásának 
mértékét. 
A többlettámogatási igényeket csak az általános tartalék terhére lehetne teljesíteni,  
mely azonban így is nagyon szűkös. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Bódis Józsefné képviselő: indítványozza, hogy a sportegyesület idei támogatási mértékét 
emelje fel a testület. Az egyesület keretében két szakosztály működik. Ismeretei szerint 
nagymértékben megemelkedtek a költségeik (bírói/nevezési díjak), melyet nem tudnak 
önerőből viselni. Az egyesület tagjainak többsége helyi lakos, a kért 600 e Ft többlet- 
támogatás nyújtását támogatja részükre. 
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Sipos László képviselő: véleménye szerint kár volt megcserélni a mai ülésen tárgyalandó 
napirendek sorrendjét, a költségvetés megvitatásával kellett volna kezdeni, s akkor a 
képviselők többsége is láthatná, hogy a kért többlettámogatások nyújtására nincs anyagi 
lehetőség. Sajnálatosnak ítéli, hogy a költségvetési tervezetben csupán 10 millió Ft keret 
került megtervezésre felhalmozási kiadásokra, mely az előző évek lehetőségeinek csupán 
fele, harmada, ha egyáltalán megvalósulhatnak a tervezett feladatok. A tervezett tartalék- 
keretet is nagyon alacsonynak ítéli. Ha a testület a kért támogatásokat megítélné, akkor  
még nagyobb veszélybe sodorná a költségvetést. Többlettámogatást nyújtani csak más  
terület tervezett kiadásainak csökkentésével lehetséges (oktatás, szociális ellátás). 
Egyetért a polgármester azon indítványával, hogy a költségvetésben megtervezésre került  
3 millió Ft az egyesület féléves működéséhez mindenképpen elégséges, s félévkor a 
féléves beszámoló adatai ismeretében térjenek vissza az egyesület támogatási igényének 
megvitatására, addigra a bajnokság tavaszi fordulója is véget ér. 
 
Dávid Tamás képviselő: úgy látja, hogy nincs szükség a képviselőkre, kész költségvetést 
kaptak kézhez, melyet csupán el kell fogadni. Ha most a támogatási kérelmek megvitatása 
során nem látják át annak lehetőségét, hogy tudnak-e nyújtani a szervezeteknek többlet- 
támogatást, akkor félévkor miből lesz arra fedezet. 
 
Fekete Csaba alpolgármester: a kérelmekben a falu élete fogalmazódik meg, de 
véleménye szerint is először a bevételi oldalt kell tisztázni, s csak utána lehet a kiadási 
oldalt növelni. Személy szerint támogatja a helyi közösségeket, a sportegyesületet is. Úgy 
látja, hogy a tervezetben szereplő 3 millió Ft a működéshez elégséges, s majd félévkor 
áttekintik a többlettámogatás nyújtásának lehetőségét. 
Véleménye szerint e helyi közösségek mutatják meg egy település értékeit. Ugyanakkor  
az önkormányzatnak elsődleges feladata az intézményeinek a fenntartása. 
 
Dr. Magyar Lívia képviselő: az egyesület kérelmét támogatja; 8 éve ugyanannyi támoga-
tásban részesülnek az önkormányzattól, s azóta költségeik jelentősen emelkedtek.  
 
Bódis József Kéthely, Ady E. u. 15. szám alatti lakos kért és kapott hozzászólási 
lehetőséget a testülettől: részletesen ismertette a sportegyesület 2003. évtől  
kezdődően az önkormányzattól kapott támogatási mértékeket, kiemelve a pálya-
világításhoz nyújtott külön támogatást. 
Elmondta, hogy az egyesület nem kizárólag önkormányzati támogatásból tartja fenn 
magát, hiszen a 2010. évi költségvetésük 4,2 millió Ft volt. A 2011. évi költségvetési tervük 
4,6 millió Ft. Az önkormányzati támogatáson felüli, 1,6 millió Ft-ot megítélése szerint nem 
tudják előteremteni. Szerinte, ha a játékosok nem látják a biztos működést, akkor el 
fognak menni másik egyesülethez.  
 
A képviselőtestület azon javaslatot, hogy a sportegyesület részére a testület 600 e Ft 
többlettámogatást nyújtson 3 igen, 2 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett elutasította. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, 4 igen 1 
nem szavazat 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát: 
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17/2011.(II. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Kéthelyi Sportegyesület pénzügyi támogatási  
       kérelmét, mely alapján a testület úgy döntött, hogy az egyesület  
       kérelmének elbírálását a 2011. I. félévi költségvetési beszámolót  
       tárgyaló, augusztus havi ülésére halasztja. 
 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmet a testület 
       augusztus havi ülése elé terjessze megvitatásra. 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                     polgármester 
 
       Határidő: 2011. augusztus 30. 
 
 
2.2./ Kéthelyért Egyesület pénzügyi támogatási kérelmében elbírálása 
 
Sipos Balázs polgármester: indítványozza, hogy a testület a kérelem érdemi elbírálására 
a községi önkormányzat 2011. I. félévi költségvetési beszámolójakor térjen vissza. 
A kérelemben jelzett helyiségigényről a közeljövőben tárgyalhatnak. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Bódis Józsefné képviselő: mint képviselő, de mint az egyesület tagja is, bátran kijelentheti, 
hogy az egyesület hasznos munkát végez. A kért 200 e Ft működési támogatás nyújtását 
szintén támogatja, hiszen ebből az összegből a benyújtandó pályázatok önerejét is elő  
tudnák teremteni, illetve helyi programok/kiállítások megszervezését is tudnák belőle 
finanszírozni. 
 
Sipos László képviselő: az egyesület megalakulásakor egyszeri támogatást kért a  
testülettől, mondván, hogy a beindulásukhoz szükséges. Azóta háromszor kapott a  
testülettől támogatást az egyesület. Összesen 600 e Ft összegben. Úgy gondolja,  
hogyha most nem tudna anyagi támogatást nyújtani számukra a testület, működésükre  
az nem jelentene anyagi veszélyt. Az egyesület eredményes tevékenységét mindenki 
elismeri. 
 
Dr. Magyar Lívia képviselő: az egyesület támogatási kérelmét az előző évi támogatásról 
szóló beszámolójakor, márciusban szokta a testület elé terjeszteni. Ez eddig problémát 
jelentett, a testület tagjai jobbnak ítélték volna, a költségvetést tárgyaló testületi ülés elé 
kerül a kérelmük. Most ezért cselekedtek így. A kért támogatásból pályázatok önerejét 
szeretnék megteremteni. Sajnos az NCA pályázatból elnyerhető támogatás is nagyon 
lecsökkent az idei évben. A faluval kapcsolatos tevékenységükre az elmúlt évben 810  
e Ft-ot fordítottak. 
Úgy gondolja, hogy az egyesület támogatása a képviselőtestület részéről elvi kérdés; a 
testületnek azt kell mérlegelnie, hogy akar-e egy olyan egyesületet támogatni, amely a 
faluért dolgozik.  
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A képviselőtestület azon javaslatot, hogy a Kéthelyért Egyesület részére a testület 200  
e Ft többlettámogatást nyújtson 2 igen, 3 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett 
elutasította. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
2 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
18/2011.(II. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Kéthelyért Egyesület pénzügyi támogatási  
       kérelmét, mely alapján a testület úgy döntött, hogy a szervezet 
       kérelmének elbírálását a 2001. I. félévi költségvetési beszámolót  
       tárgyaló, augusztus havi ülésére halasztja. 
 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmet a testület 
       augusztus havi ülése elé terjessze megvitatásra. 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                     polgármester 
 
       Határidő: 2011. augusztus 30. 
 
 
2.3./ Kéthely Község Cigány Kisebbségi Önkormányzatának pénzügyi támogatási 
kérelmében elbírálása 
 
Sipos Balázs polgármester: a központi költségvetés több mint felére csökkentette a 
kisebbségi önkormányzatok idei költségvetési támogatását, a korábbi 566 e Ft/évről 
209 e Ft/évre. A kisebbségi képviselők lemondtak tiszteletdíjukról, költségvetésükbe  
csak a legszükségesebb kiadásokat állították be.  
Megítélése szerint a kisebbségi önkormányzatnak biztosított helyiségen kívül, anyagi 
támogatására nincs lehetősége a települési önkormányzatnak jelenleg, talán a féléves 
beszámolót követően e kérelmet újratárgyalhatja a testület. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Bogdán János elnök: a kisebbségi önkormányzat ilyen drasztikus állami támogatás 
mértékcsökkenéssel nem számolt. Ennek ellenére szeretnék a kisebbségi önkormányzat 
működését felfejleszteni: tagjaikat képezni, különböző közösségi/hagyományőrző 
programokat elindítani, pályázati lehetőségeket felkutatni. Szeretné, ha a testület a kért 
anyagi támogatást nyújtani tudná részükre. Az önkormányzat által biztosított irodahelyiség 
fenntartási költségeit vállalják. 
 
Dávid Tamás képviselő: a Kéthelyért Egyesület is próbál segíteni a kisebbségi önkormány-
zatnak. Úgy látja, hogy komoly fordulatot vett a kisebbségi önkormányzat munkája, jó 
irányban haladnak, ezért javasolja, hogy a testület nyújtson számukra 100 e Ft támogatást. 
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Bódis Józsefné képviselő: támogatja képviselőtársa indítványát, miszerint a testület a 
kisebbségi önkormányzat számára 100 e Ft támogatást nyújtson működéséhez. 
Véleménye szerint is jó úton indult el a kisebbségi önkormányzat, hiszen már képzéseken 
is részt vesznek. 
 
Sipos László képviselő: talán számukra elképzelhetőnek tart egyszeri 100 e Ft 
támogatás nyújtását, a tartalék terhére. 
 
Dr. Magyar Lívia képviselő: a kisebbségi önkormányzat döntésétől függően, amelyik 
támogatásra jobban szükségük van, ő azt támogatja, tehát vagy a helyiség biztosítását, 
vagy a kért 100 e Ft anyagi támogatás nyújtását. 
 
A képviselőtestület azon javaslatot, hogy a kisebbségi önkormányzat részére a testület  
100 e Ft támogatást nyújtson 3 igen, 4 nem szavazattal elutasította. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, 4 igen  
2 nem szavazat 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát: 
 
19/2011.(II. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Kéthely Község Cigány Kisebbségi  
       Önkormányzatának pénzügyi támogatási kérelmét, mely 
       alapján a testület úgy döntött, hogy a kisebbségi önkormányzat 
       kérelmének elbírálását a 2001. I. félévi költségvetési beszámolót  
       tárgyaló, augusztus havi ülésére halasztja. 
 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmet a testület 
       augusztus havi ülése elé terjessze megvitatásra. 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                    polgármester 
 
       Határidő: 2011. augusztus 30. 
 
 
2.4./ Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány pénzügyi támogatási kérelmében 
elbírálása 
 
Sipos Balázs polgármester: nem javasol támogatást nyújtani a szervezet részére, a nekik 
szánt támogatást inkább a helyi szervezetek támogatására fordítsa a testület. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
20/2011.(II. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány  
       pénzügyi támogatási kérelmét, melyet a testület elutasít. 
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       A testület felkéri a polgármestert, hogy elutasító döntéséről 
       értesítse a kérelmezőt. 
 
      Felelős: Sipos Balázs 
                    polgármester 
 
      Határidő: 2011. február 25. 
 
 
3./ Együttműködési megállapodás elfogadása a települési kisebbségi önkormányzattal 
     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: 
 
21/2011.(II.15.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

megtárgyalta a Kéthely Község Cigány Kisebbségi 
Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás 
tervezetét, melyet az előterjesztésnek megfelelően, 
változatlan tartalommal elfogad. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 
megállapodás testület képviseletében történő aláírására. 
 

      Felelős: Sipos Balázs 
                    polgármester 
 
      Határidő: 2011. február 28. 
 
 
4. / DRV Zrt. víziközmű rendszer középtávú beruházási javaslatáról döntés 
      Előadó: Sipos Balázs 
                   polgármester           (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: a költségvetésbe 2 millió Ft került megtervezésre vízhálózat 
korszerűsítésére, a koncessziós díj terhére. Az üzemeltetői javaslatokból azokat javasolja 
támogatni, melyek a lakosság biztonságos ivóvízellátást szolgáló fejlesztések lennének,  
ezek bekerülési költsége 1.625 e Ft. Megvalósítási helyszínei a Petőfi utca, temető sarkán 
lévő szakasz vezeték cseréje, valamint az Arany J.- Béke utca szakaszolhatóságának  
biztosítása, további 350 e Ft bekerülési költségért. A szolgáltató által javasolt tűzcsap-
cseréket, csak konkrét meghibásodás esetén javasolja megoldani. A 2012. évre  javasolt 
felújításokat további egyezetéseket követően javasol végrehajtani. A szennyvízhálózatot 
érintő felújítási indítványokat nem javasolja elfogadni, mivel megítélése szerint a 12 éves 
hálózaton bekövetkezett meghibásodások szolgáltató mulasztásból adódtak.  
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H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Fekete Csaba alpolgármester: véleménye szerint az elmúlt évben a szolgáltató díjak meg- 
határozásakor azért választotta a magasabb díjtételt a testület, hogy a szolgáltató a rend- 
szeren szükséges korszerűsítéseket elvégezze. Jelen javaslataikkal erre is törekednek. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján,  
egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
22/2011.(II. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a DRV Zrt. viziközmű rendszer középtávú 
       beruházási javaslatait, melyek közül az alábbiakat fogadja el: 
       Ivóvíz ellátó rendszer: 
       - Petőfi utca – Temető utcasarok közlekedési út alatt lévő 
         acél vezetékszakasz kiváltása 
       - Arany J. – Béke utcasarok tolózár cseréje 
       

         A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről 
értesítse az üzemeltetőt. 
 

      Felelős: Sipos Balázs 
                    polgármester 
 
      Határidő: 2011. február 25.  
 
5./ DRV. Zrt. által benyújtandó pályázathoz részvényesi hozzájárulásról döntés 
      Előadó: Sipos Balázs 
                   polgármester                  (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: önkormányzatunk 10 e Ft értékű részvénnyel rendelkezik  
a Zrt-ben, ezért keresték meg testületünket is hozzájárulásának megismerése érdekében. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
23/2011.(II. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a DRV Zrt. azon megkeresését, melyben a 
       „Révfülöp Agglomeráció Szennyvíztelepének bővítése, 
       fejlesztése” tárgyú projekt megvalósítására vonatkozó 
       pályázat benyújtása ügyében kereste meg az önkormányzatot, 
       mint részvényest, a testület kijelenti, hogy a pályázat benyújtásához 
       hozzájárul. 
 
      A testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről 

értesítse az üzemeltetőt. 
 

      Felelős: Sipos Balázs 
                    polgármester 
      Határidő: 2011. február 25. 
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6./ Előterjesztés a szociális térítési díjak megállapítására  
     Előadó: Nagy Gáborné 
                   körjegyző   (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Nagy Gáborné körjegyző: röviden vázolta az előterjesztés elkészítésének jogszabályi 
előírásait, térségi hatását, kiemelve, hogy a kimunkált térítési díjak megállapításától a 
testület eltérhet, attól alacsonyabb összegben is megállapíthatja az intézményi térítési  
díjat. A térítési díj vetítési alapja az előző, bázis év adataira épül, tárgyévi adatokkal  
kizárólag a normatívák esetében kell számolni.  
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
2/2011.(II. ...) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a szociális intézményi térítési díjakról szóló 8/2008.(IV.29.) 
       önkormányzati rendelet módosítására megalkotja a 2/2011.  
       (II.15.) önkormányzati rendeletet, a tervezetnek megfelelően, 
       változatlan tartalommal. 
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
 
 

7./ Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról    
     szóló 12/2001.(X.25.) önkormányzati rendelet módosítására 

   (közszolgáltatási díj megállapítása) 
   Előadó: Sipos Balázs 
                polgármester           (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester szóbeli kiegészítése és a feltett kérdésekre adott válaszai:  
a szolgáltató megküldte módosított szolgáltatói javaslatát az egyszeri ürítési díjakra 
vonatkozóan. A javaslat alapján készítettünk egy kimutatást a lakosság részéről 
fizetendő díjakról, feltűntetve az esetleges önkormányzati támogatás mértékét is. A 
közbeszerzést követően megkötött közszolgáltatási szerződés hatályban marad, az évi 
kétszeri lomtalanítás is meg fog valósulni az idei évben. Önkormányzatunknak az 
kéthavi díjat a tavalyi díjmegállapításnak megfelelően ki kell fizetnie; 1.760 e Ft, mely 
összeg képezni egyben az önkormányzati támogatást is.  
A lakosság díjfizetési kötelezettsége 2011. március 1. napjával indulna.  
A rendelet-tervezetben újonnan szabályozásra került az edényzet váltásának lehetősége. 
A korábbi önkormányzati támogatásokba az osztalék is be lett számolva, mely a 
vállalkozás tevékenysége eredményességének a függvénye. Szerinte az eddigi 
önkormányzati támogatási mérték nem tartható a jövőben a községi önkormányzat 
pénzügyi helyzete miatt. Az elmúlt években 5-6 millió Ft-ot is hozzá kellett tennie az 
önkormányzatnak a szolgáltatás végzé-séhez, hiszen egyrészt a lakosság mindig 2 e Ft/fő 
összeget fizetett, mely kb. 4,4 millió Ft/év volt, másodszor az ÁFA visszaigénylésből 
megtérült összeget is a szolgáltatás végzéséhez könyvelték. Hosszútávon nem tartható ez 
a támogatási mérték. 
Véleménye szerint a szociális bizottságnak van lehetősége támogatást nyújtani azoknak a 
rászorult személyeknek, akik a szolgáltatási díjat nem tudják kifizetni. 
A jelenlegi a normatív alapú fizetési rendszer jogszabályi előírás miatt nem tartható fenn, 
illetve a jelenlegi díjemelés kismérték emelésével a 4 fős családok elérnék a javaslatban 
szereplő szintet, ugyanakkor a kisnyugdíjasok/egyedülállók által fizetendő díj ugyanúgy 
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elmarad a javasolt díjtételtől. Az illegális hulladék elhelyezése ellen szabálysértési eljárás 
kezdeményezésének eszközével határozottan fel kívánnak lépni a jövőben.  
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Magyar Lívia képviselő: véleménye szerint még mindig túl nagy a különbség annak a 
díjfizetése között annak, aki egyedül él, hiszen eddig csak 2 e Ft-ot kellett fizetnie, most 
pedig a tervezett szerint 9350 Ft-ot, még önkormányzati támogatás mellett is. Átnézték a 
korábbi önkormányzati támogatási mértékeket, 2.200 e Ft volt pl. a tavalyi évben. Most 
pedig a javaslat szerint 1.760 e Ft lenne az önkormányzati támogatás mértéke, 500 e Ft 
különbség 
miatt nem kellene eltérni az eddig bevált fizetési módtól.  
 
Fekete Csaba alpolgármester: a szolgáltató által kimunkált díjat valakinek meg kell fizetni. 
Az önkormányzat költségvetése a tervezettnél nagyobb mértékű támogatás nyújtását nem  
bír el. Az új rendszer kevesebb hulladék képzésére is ösztönözheti az 
ingatlantulajdonosokat, mely a következő évi díjkalkulációban meg tud mutatkozni. 
 
Dávid Tamás képviselő: indítványozza, hogy a testület a jelenleg hatályos közszolgáltatási 
szerződés érvényességi idejéig tartsa fenn a jelenlegi rendszert, két lépcsőben érve el a 
javaslat szerinti fizetendő szolgáltatási díjmértéket.  
 
 
 
 
 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: elfogadja azokat az érveket, hogy az önkormányzat vonuljon  
ki e terület támogatásából. Azt is elfogadja, hogy más típusú díjfizetési rendszer legyen,  
mint az eddigi, hiszen az a jogszabályi előírásokhoz is jobban közelít. Az azonban nagyon 
nehezére esik elfogadni, hogy az új technológia bevezetése a szolgáltatási díjak 
emelkedését vonja maga után.  
 
Sipos László képviselő: fájdalmas olyan döntést hozni, mely a lakosságnak többletterhet 
jelent. 1990. óta képviselő, az elmúlt időszakban többször kellett hasonló döntéseket 
hoznia  
a testületnek (adóemelés). Megítélése szerint is e feszített költségvetési keretek között ez 
elkerülhetetlen. Elsődlegesnek ítéli az iskola/óvoda működésének biztosítását, mely jelenti 
a falu megtartó erejét is. Az önkormányzati támogatás mértékének növelésére nem lát 
lehetőséget, hiszen így is minimális tartalék áll rendelkezésre a költségvetésben. A hitel 
felvételét el kell kerülnie a testületnek.  
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, 4 igen, 
3nem szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
3/2011.(II. ...) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező köz- 
       szolgáltatásról szóló 12/2001.(X.25.) önkormányzati rendelet  
       módosítására megalkotja a 3/2011. (II.15.) önkormányzati 
       rendeletet, a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal. 
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
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8./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési 
     rendeletének megalkotására 
     Előadó: Sipos Balázs 
                   polgármester                (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester szóbeli kiegészítése és a feltett kérdésekre adott válaszai: 
A képviselőtestület elé beterjesztett, 2010. november 23-án elfogadott költségvetési 
koncepcióban foglaltakat figyelembe véve és ahhoz igazodva készült Kéthely település 
Önkormányzatának költségvetési rendelet tervezete. 
A 2010. év államháztartási hiánya rányomta bélyegét 2011. évi költségvetésre is és 
ösztönözte az állami intézményeket gazdálkodásuk áttekintésére, kiadásaik 
csökkentésére, ésszerű, takarékos költségvetés készítésére. 
Központi forrásból származó bevételeink már a koncepcióban is említett vállalkozók 
kommunális adójának eltörlése (-700 e Ft), a szociális alapszolgáltatások (-700 e Ft) és a 
közoktatás alapfokú művészetoktatási normatíváinak (-3500 e Ft) új számítási rendszere 
miatt csökkennek.  
Az idei évtől önkormányzatunk bevételeit csökkenti a képviselőtestület által 19/2009. 
(XII.17.) helyi adóról szóló rendelet módosítása, ugyanakkor a helyi vállalkozóknak, 
akiknek számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot 
adómentességet biztosít.  
A kis és középvállalkozók e tekintetben helyi szinten és a vállalkozók kommunális 
adójának eltörlésével, kisebb terhekkel számolhatnak 2011. évben. 
Saját bevételeink növelésére irányuló elképzelések kidolgozásra kerültek, ingatlanok 
bérleti díjának emelése az infláció mértékével, szolgáltatási díjak emelése az üzemanyag 
és egyéb dologi kiadások figyelembe vételével. 
A koncepcióban már novemberben kitértem arra, hogy a lakosság kritikus anyagi helyzete 
ellenére saját bevételeink további növelésére lesz szükség, ami adó és/vagy 
szemétszállítási díj módosításával/emelésével érhető el.  
A rendkívüli testületi ülésen elhangzott érvek alapján úgy láttam, hogy a szemétszállítás 
díjának módosítása vált indokolttá a törvénynek való megfelelés (64/2008. Korm. rendelet 
és 2009. évi közigazgatási hivatal által tett észrevétel) és gazdasági szempontokat 
figyelembe véve is. 
Az ésszerű takarékosság követelményének érvényesítése céljából felülvizsgáltuk az 
egyes kiadások alakulását, rangsoroltuk a feladatokat, annak érdekében, hogy a 
rendelkezésre álló források a megfelelő helyekre koncentrálódjanak. 
Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását véve alapul terveztünk. Véleményem 
szerint az oktatási intézmények működéséhez és szociális ellátáshoz az anyagi fedezetet 
biztosí- 
tanunk kell. Fontos szempontként szerepel még a falukép szinten tartása és javítása, az 
önkormányzati ingatlanok megóvása, felújítása, értékeink megőrzése és növelése. A 
képviselő-testület által támogatott kerékpárút projekt anyagi fedezetének biztosítása, mely 
hosszú távon Kéthely település számára előnyt jelenthet.  
Az előző testület által elfogadott kb. 700 e Ft értékű kutyachip beültetésére szánt összeg 
nem került betervezésre, nem kötelez bennünket a törvény erre. 
Az egyes táblák részletezése pár szóval: 
1. sz melléklet felhalmozási bevételek: kerékpártároló pályázati támogatás a mai nap  
érkezett meg 4.292 e Ft összegben számlánkra. 
2/a sz. melléklet iskola tervezett kiadások: alapbér+pótlék tervezésénél az igazgatói állás 
betöltése a pályázatban kiírtak szerint valósulhat meg, éppen ezért erre az álláshelyre 
történő munkabér csak időarányosan lett megtervezve, 1 fő szaktanár munkabére a 
betöltetlen álláshelyre betervezésre került 
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2/b sz. melléklet óvoda kiadásai: 1 dolgozó távozik, de az alaplétszámhoz szükséges az ő 
pótlása, 1 fő felvétele, a törvény által előírt fizetési kötelezettség miatt 2 fő munkabérét 
kellet  
8 hónapos időszakra betervezni, ezért van az előző évhez képest alapbér emelkedés, 
felme-rülhet túlórafizetés is, amíg az állást be nem töltik. 
2/E Községgazdálkodás: kiadvány-reklám faluújság itt került betervezésre. 
2/F. sz. melléklet Egészségügy: 98-as korosztály részére a méhnyak-rák elleni oltóanyag 
költsége betervezésre került. 
2/G Segélyezés: súlyosbodó körülmények, a rászorultság szükségszerűvé tette bizonyos 
területeken a tervszámok emelését (rendszeres szociális segély, lakásfenntartási 
támogatás, rendkívüli nevelési segély, szociális kölcsön) 
2/H Közművelődés: 3 fő közalkalmazott illetménye (művelődési ház-vezető, könyvtáros, 
takarító – eddig 8 órában, az idei évtől 6 órában látja el feladatát, ezért látható itt némi 
csökkenés), kiküldetés (Asszonykórus, Sakkszakkörösök, Baglas-hegyi hagyományőrző 
egyesület, közművelődés utazási költségeinek fedezetére). 
2/I Önkormányzati igazgatás: végkielégítés, jutalom, biztosítási  díj fizetési kötelezettségek 
nem lesznek (3.471 e Ft), alpolgármester nincsen külön díjazva, nem kap magas költség-
átalányt ezzel kb. 2.529 e Ft marad meg ezen a területen). Fölösleges internetes 
hirdetéseket lemondtuk, van élő honlapunk, reprezentációban az előző képviselő testület 
által 2010. VI. hó 24-én elfogadott emlékplakett került betervezésre. 
2/J Támogatások, átadott pénzek: kötelező tagdíjak és támogatások az önkormányzat 
anyagi helyzetének figyelembe vételével kerültek betervezésre. 
2/M Ivóvíz, szemétszállítás: Ady E. utcai nyomáskiegyenlítő költsége, szemétszállítás 
január, február hónapra eső, tavalyi áron kiszámlázott díja. 
3. sz. melléklet Felújítások: pályázati lehetőséggel iskola tornatermének burkolata 
felújítható,  lámpatestek bővítése előző testület döntése, új ajánlat 40 e Ft/lámpatest 
(Kossuth-Rákóczi köz- sarok, Vár utca, Dózsa Gy. utca biztonságosság szempontjából 
fontos lenne). Iskolai bojler kilyukadt, komplett csere szükséges, ivóvízhálózat a DRV által 
elküldött javaslat alapján közvetlenül a zavartalan ivóvízellátást biztosító 
vezetékrendszerre vonatkozóan. 
4. sz. melléklet Beruházások: tavalyi döntés, fogászat vízszűrő és reduktor cseréje, IK / 
szoc. szolg. mosogató tálca (ÁNTSZ, könnyebb munkavégzés). 
 
Képviselői kérdésre részletesen ismertette a közfoglalkoztatás tervezett formáját, utalva a 
megváltozott támogatási feltételekre. A normatíva pótfelmérés keretében igényelt többlet- 
támogatást  az  önkormányzat meg fogja kapni. A koncessziós díj tervezett mértéke csak 
valóban tervszám, több tényezőtől függ: függ az éves mennyiségi adatokból, illetve az 
állami támogatás mértékétől is. A gyermekjóléti szolgáltatási hozzájárulási díj új elemként 
került bele  
a költségvetésbe, mely a gesztor önkormányzat működési engedélynek megfelelő kötelező 
létszámnorma biztosítása miatti többletköltségből adódik. E területen tervei szerint a 
következő évben változtatni kíván. A gesztor önkormányzat az eddigi napi 2 óra helyett, 
napi 4 órában kívánja a feladatellátást biztosítani községünkben. 
A kerékpárúttal kapcsolatban szándéknyilatkozatot tett önkormányzatunk, információi 
szerint a pályázat március 15-ig kerül benyújtásra. A költségek csökkentése érdekében 
tárgyalásokat kíván folytatni a társönkormányzattal. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sipos László pénzügyi bizottság elnöke: hozzászólásban írásban csatolva. 
 
Fekete Csaba alpolgármester: hozzászólásában kiemelte, hogy a községben a 
közművelődés területén elindult egy kedvező folyamat, ugyan a költségvetés csupán 11 
millió Ft keretet tartalmaz e terület finanszírozására. A támogatásokat illetően elmondta, 
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hogy ha a testület a javaslatnak megfelelően fogadja el azok mértékeit, akkor a támogatott 
biztos lehet benne, hogy azt meg is fogja kapni. 
 
Dr. Gonda Péter képviselő a szavazás előtt a testület üléséről véglet eltávozott. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, 5 igen és 
1 nem szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
4/2011.(II. ...) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta Kéthely Község Önkormányzatának 2011. évi  
       költségvétéséről szóló előterjesztést, melynek elfogadására 
       megalkotja a 4/2011.(II….) önkormányzati rendeletet a 
       tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal. 
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
24/2011.(II. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       egyetért azzal, hogy a község állandó lakos, 1998. évben 
       született leánygyermekei méhnyakrák elleni védőoltásban 
       részesüljenek, az érintett korosztály szüleinek előzetes 
       hozzájárulását követően. 
       A testület az oltás költségéhez 40.275 Ft/fő támogatást 
       nyújt a községi önkormányzat 2011. évi költségvetése 
       egészségügyi ágazata működési kiadásai terhére, míg 
       a szülőkre 13.425 Ft/fő költség jut. 
 
      A testület elrendeli az oltást vállaló szülőkkel a védőoltás 
      költségviselésére vonatkozó megállapodás megkötését. 
 
      Határidő: értelem szerint 
 
      Felelős: Nagy Gáborné 
                    körjegyző 
 
 
Sipos Balázs polgármester további napirend hiányában a testület soros nyilvános ülését 
bezárta.   
   

k.m.f. 
 
 

 
Nagy Gáborné         Sipos Balázs 
körjegyző                                                                polgármester 


