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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. március 22-én  
a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. 
 
JELEN VANNAK:   Sipos Balázs polgármester 
                       Dr. Gonda Péter, Fekete Csaba,  
                                Dr. Magyar Lívia, Sipos László képviselők 
 
                                Nagy Gáborné körjegyző  
 
Tanácskozási joggal jelen vannak:  
- 2.) napirend tárgyalásánál támogatott szervezetek képviselői: 
  Dávidné Vidák Tünde Kéthelyért Egyesület titkára, Harangozó Imre ÖTE elnök,  
  Nikula András SE elnök, Kocsis Lajos Satronik Kkt. képviselője 
- 3.) napirend tárgyalásánál Tanai Adrienn a Szociális Szolgáltató Központ vezetője, 
- 4.) napirend tárgyalásánál Mika Lajosné a Játék-Világ Közalapítvány képviselője 
- 5.)-6.) napirendek tárgyalásánál Sümegi Tamásné általános iskola mb. igazgatója.  
 
Sipos Balázs polgármester üdvözli a testület soros nyilvános ülésén megjelenteket,  
megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel azon a testület megválasztott 
7 tagja közöl 5 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitja.  
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Bódis Józsefné és Dávid Tamás képviselők a testület  
üléséről való távolmaradásukat előzetesen bejelentették, munkahelyi elfoglaltságukra 
való tekintettel. 
 
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, melyet a testületi tagok 
egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadtak. 
 
N a p i r e n d: 
 
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
        
2./ Önkormányzati támogatásban részesített szervezetek beszámoltatása 
 
3./ Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról 
 
4./ Beszámoló az önkormányzat által alapított közalapítványok tevékenységéről 
      
5./ Előterjesztés a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 
     átszervezéséhez 
      
6./ Előterjesztés a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 
     maximális létszámának túllépésének engedélyezéséhez 

 
  7./ Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt.-vel kötendő bérleti szerződésének elfogadására 

     
8./ Előterjesztés az Önkormányzatok szociális feladatok ellátását biztosító mikrokörzeti  
     társulás társulási megállapodása módosítására 
        

  9./ Állami vagyon ingyenes átruházásának kérése 
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10./ Előterjesztés  a Marcali Kistérség Többcélú Társulási megállapodás módosítására 
      

  11./ Pénzügyi támogatási kérelmek elbírálása 
      
12./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázathoz önkormányzati     
       önerő megállapítása 
 
13./ Kéthely Község Önkormányzata Sportfejlesztési Koncepciójának elfogadása 
 

        
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, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
27/2011.(III. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
       szóló beszámolót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,  
       változatlan tartalommal elfogad. 
 
 
2./ Önkormányzati támogatásban részesített szervezetek beszámoltatása 
     Előadó: támogatott szervezetek képviselői 
                                        (írásbeli előterjesztések csatolva) 
 
A napirend keretében a Kéthelyért Egyesület, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Sport-
egyesület, valamint a Satronik Kkt. (Kábel TV) beszámolója hangzott el. 
A testületi ülésen ismertetésre került továbbá a Marcali Tűzvédelmi Közalapítvány 
eszközbeszerzéseihez 2010. évre nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 
beszámoló is. 
 
A Kéthelyért Egyesület képviseletében Dávidné Vidák Tünde az egyesület titkára adott  
számot az egyesület tevékenységéről: 
 
Dávidné Vidák Tünde szóbeli kiegészítése: szóban is röviden összefoglalta az egyesület 
2010. évben végzett tevékenységét, részletezve az év során megvalósított programjaikról. 
Szólt az egyesület 2011. évre tervezett feladatairól, külön kiemelve a „falumúzeum” 
létesítésének tervét, melyre a község lakói körében is igény mutatkozik. 
Végezetül megköszönte a testület anyagi és erkölcsi támogatását, s mindazok 
tevékenységét, akik hozzájárultak az egyesület munkájához. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sipos Balázs polgármester: az egyesület képviselőjével le fognak ülni a tervezett 
falumúzeum részére helység biztosítása ügyében.  
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Dr. Gonda Péter képviselő: hasznos az egyesület munkája, támogatandó, javasolja 
beszámolójuk elfogadását. 
 
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviseletében Harangozó Imre elnök számolt be: 
 
Harangozó Imre ÖTE elnök szóbeli kiegészítése: az elmúlt önkormányzati vezetéssel  
is jó volt egyesületük munkakapcsolata, reméli az új polgármesterrel is hasonlóan fog 
alakulni. Az egyesület helyt állt a májusi viharkárok eltakarításában, s számos kisebb 
káreseményeknél is, melyeket a beszámolójába nem foglalt bele.  
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sipos Balázs polgármester: a költségvetés tervezésénél úgy gondolta, hogy az egyesület 
munkájára szükség van a településen, ezért az egyesület önkormányzati támogatási 
mértéke nem került csökkentésre az előző évihez képest. Kéri az egyesület képviselőjét, 
hogy az idei évben is nyújtsanak segítséget az átereszek kitisztításában. 
 
A Sportegyesület képviseletében Nikula András SE elnök számolt be: 
 
Nikula András SE elnök szóbeli kiegészítése: a tervezettnél előbb sikerült a sportpálya 
körüli felújítási/karbantartási feladatokat elvégezni, így többek között megújultak a pálya 
körüli padok. A közeljövőben letátót szeretnének elhelyezni a pálya környékén, mely akár 
a meccsek alkalmával, de más rendezvények során is javítani fogja a nézők elhelyezési 
körülményeit. Végezetül megköszönte a testület egyesületüket támogató tevékenységét.  
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: javasolja az egyesület beszámolójának elfogadását. A sport 
támogatandó dolog, az egészségmegőrzést szolgálja. 
 
A Satronik Kkt. képviseletében Kocsis Lajos ügyvezető számolt be. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
28/2011.(III. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a községi önkormányzat pénzügyi támogatásában 
       részesített szervezetek beszámolóit a részükre nyújtott támogatás 
       rendeltetésszerű felhasználásáról, mely beszámolókat a testület 
       változatlan tartalommal, egyhangúlag elfogadott. 
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3./ Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról 
     Előadó: Tanai Adrienn 
                   intézményvezető                 (előterjesztés írásban csatolva)       
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
29/2011.(III.22.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

megtárgyalta a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról 
szóló beszámolót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, 
változatlan tartalommal elfogad. 
 

 
4./ Beszámoló az önkormányzat által alapított közalapítványok tevékenységéről      
       Előadó: Mika Lajosné 
                    kuratóriumi elnök            (írásbeli előterjesztések csatolva)            
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, meghozta az alábbi határozatát: 
 
30/2011.(III. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta az általa alapított közalapítványok 
       tevékenységéről szóló beszámolókat, melyeket az 
       előterjesztéseknek megfelelően, változatlan tartalommal  
       elfogad. 
 
5.) Előterjesztés a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 
     átszervezéséhez 
      Előadó: Sipos Balázs 
                    polgármester             (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: a művészetoktatási iskola átszervezésének szükségessége 
már a költségvetés készítésekor is felvetődött. Takarékos, ésszerű gazdálkodásra kell 
törekednie községi önkormányzatnak. Az intézmény vezetőivel előzetesen egyeztetve,  
e takarékossági/kihasználtsági szempontokat is figyelembe véve, az intézmény művészeti 
tagozatán elkerülhetetlen az átszervezés, mely a zenei tanszak megszűntetését jelentené.  
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Fekete Csaba alpolgármester: nagyon sajnálatosnak tartja, hogy ennyire lecsökkent a 
zenei tagozaton a tanulók létszáma. Annak ellenére, hogy az állami normatíva e tagszak 
vonatkozásában a legmagasabb mértékű, a fajlagos költségek itt a legmagasabbak, 
nyilván az alacsony létszám következtében. Az átszervezés véleménye szerint is 
elkerülhetetlen. 
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Sümegi Tamásné mb. igazgató: előzetesen egyeztetést folytattak az engedélyező 
szervezettel az átszervezésről. Álláspontjuk szerint az átszervezés nem gátolja a két 
tanszak további működését, viszont a nélkül veszélyeztetné. A zenei tanszak indulásakor 
1994 évben, néhai Hurja Lajos tanár úrra lett építve. Ő rendelkezett megfelelő 
képesítéssel. A jelenlegi alkalmazott képesítése egyrészt nem megfelelő, illetve 
szintetizátor képesítésű tanárt nem sikerült felkutatni, e szakra jelenleg képzés sem 
folyik. A művészeti tagozat 2007. évtől minősített formában működött tovább, mely 
minősítés a normatíva-igénylés szempontjából volt szükséges. Sajnos mára a zenei 
tanszakon a létszám jelentősen lecsökkent, jelenleg 11 fő beírt tanuló van. Az 
átszervezés létszámleépítést nem jelentene, hiszen az itt tanító jelenleg 1 fő kollega  
már jelenleg is nyugdíj mellett dolgozni, s ősztől szeretné megszűntetné tevékenységét.  
Az átszervezést követően a művészeti oktatás 2 tanszakkal biztonságosan működhet 
tovább. Az átszervezés 2011. szeptemberében induló működést érintené, az idei tanév  
jelen formájában fog befejeződni. A működési engedély módosításának kb. 30 e Ft  
díjfizetési vonzata lesz. 
Képviselői kérdésre válaszul elmondta, hogy a zenei tanszak helyett más tanszak indítását, 
vagy másik hangszerre való váltást nem tervezik, egyrészt a lecsökkent össztanulólétszám 
miatt, másrészt a kötelező új minősítési eljárásra tekintettel.  
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 

 31/2011.(III. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a fenntartásában működő Széchenyi István 

         Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola átszervezésével 
         kapcsolatos előterjesztést, mellyel a testület egyetért. 
         A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy az átszer- 
         vezéssel kapcsolatosan az alábbi feladatokat végezze el: 
         - a közoktatási törvény alapján az intézmény alkalmazotti közös- 
           ségének, a diákönkormányzatnak és a szülői szervezetnek a 
           véleményét kérje ki; 
         - oktatási szakértő véleményét kérje ki; 
           (az Oktatási Hivatal által kijelölt szakértő véleményét szerezze be); 

- a Somogy megyei Önkormányzat véleményét kérje ki; 
- az átszervezés végrehajtásáról szóló végső döntés meghozatala  
  végett az előterjesztést legkésőbb a képviselőtestület május havi 
  ülésére terjessze be. 
 
Határidő: 2011. május 31. 
 
Felelős: Sipos Balázs 
              polgármester 
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6./ Előterjesztés a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 
     maximális létszámának túllépésének engedélyezéséhez      
     Előadó: Nagy Gáborné 
                  körjegyző    (írásbeli előterjesztés csatolva)        
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
32/2011.(III. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a fenntartásában működő Széchenyi István 
       Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 1. osztálya 
       maximális létszáma túllépésének engedélyezésére irányuló  
       előterjesztést, mellyel a testület egyetért, s a közoktatásról 
       szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c.) 
       pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2010/2011. oktatási 
       évre engedélyezi az intézményben a közoktatási törvényben 
       meghatározott maximális osztálylétszám 20 % + 10 %-os létszám- 
       emelését az 1. osztály vonatkozásában, az 1. osztály maximális 
       létszámát 30 főben meghatározva. 
 
 

7./ Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt.-vel kötendő bérleti szerződésének elfogadására 
   Előadó: Sipos Balázs 
                polgármester           (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: a bérlővel az eredeti szerződés 2001. szeptemberében lett 
megkötve 10 éves időtartamra. A hatályos szerződés szerint az idei évre 521 e Ft + ÁFA 
bérleti díjat lenne köteles fizetni a bérlő. A szerződés módosítása ez év szeptemberében 
lenne esedékes, de a bérlő kérésére előbbre hoztuk az ebben való testületi döntés kérését. 
Az új bérleti szerződés újabb 10 évre szólna, s a bérleti díj vonatkozásában is emelést 
tartalmaz. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Dr. Magyar Lívia képviselő: a szerződés időtartamának határozott voltára tekintettel, 
indítványozza a tervezet 8.2 pontjának törlését. A bérlő részéről javasolt bérleti szerződés- 
tervezet szerint határozott időre szól ismét, melyet rendes felmondással nem lehet fel-
mondani, illetve  a tervezetben szereplő 6 hónapos felmondási idő egyoldalú, csak a bérlő 
részére biztosított. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Dr. Magyar Lívia képviselő 
módosító indítványát egyhangúlag elfogadta.  
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
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33/2011.(III. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

             megtárgyalta a Magyar Telekom Nyrt-vel az önkormányzat 
             tulajdonában álló 78/9. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti 
             szerződést, melyet az előterjesztésnek és az elfogadott 
             módosítási javaslatnak megfelelően elfogad. 
 
              A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a 
              bérleti szerződés aláírására. 
 
              Határidő: 2011. március 31. 
 
              Felelős: Sipos Balázs 
                            polgármester 
 
 

8./ Előterjesztés az Önkormányzatok szociális feladatok ellátását biztosító mikrokörzeti  
     társulás társulási megállapodása módosítására 
     Előadó: Nagy Gáborné 
                   körjegyző              (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
34/2011.(III. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta az Önkormányzatok szociális feladatok  
       ellátását biztosító mikrokörzeti társulás társulási meg- 
       állapodása módosítás tervezetét, melyet az előterjesz- 
       tésnek megfelelően, változatlan tartalommal jóváhagy. 
 
       A testület felhatalmazza a polgármestert a módosított 
       társulási megállapodás aláírására a képviselőtestület 
       nevében. 
 

              Határidő: 2011. március 31. 
 
              Felelős: Sipos Balázs 
                            polgármester 

 
 

9./ Állami vagyon ingyenes átruházásának kérése 
   Előadó: Sipos Balázs 
                 polgármester            (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: az előző testület az elmúlt évben már hozott döntést  
ez ügyben, de az MNV kéri testületünket, hogy a korábbi döntést erősítse meg. 
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Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
35/2011.(III. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő meg- 
       keresését, melynek eleget téve az állami vagyon ingyenes  
       átruházásának igénylésére irányuló kérését tartalmazó 
       48/2010.(IV.15.) számú határozatát változatlanul fenntartja, 
       az abban foglalt döntést megerősíti. 
 
       A képviselőtestület ismételten kinyilatkoztatja, hogy a 
       Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelé- 
       sében lévő ESB 16-os hídelemek ingyenes átruházására 
       irányuló igénybejelentését fenntartja, a helyi önkormányza- 
       tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
       (helyi közutak fenntartása) megfogalmazott kötelező feladat- 
       ellátására való hivatkozással. 
       
       A képviselőtestület kinyilatkoztatja továbbá, hogy a tulajdonba adás 
       érdekében felmerülő költségek megtérítését vállalja. 
 
       A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 
       vagyonigénylési ügyében a képviselőtestület nevében és képvi- 
       seletében eljárjon. 
 

              Határidő: 2011. március 31. 
 
              Felelős: Sipos Balázs 
                            polgármester 

 
 

10./ Előterjesztés  a Marcali Kistérség Többcélú Társulási megállapodás módosítására 
       Előadó: Sipos Balázs 

                  polgármester        (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
 
Sipos Balázs polgármester: tájékoztatta képviselőtársait, hogy a módosítást a társulási 
tanács is tárgyalta. A módosítás jogszabályváltozások átvezetését tartalmazza a hatályos 
társulási megállapodáson, illetve szervezési intézkedést tartalmaz annyiban, hogy a  
Marcali 1. számú háziorvosi körzet fenntartása bekerült a társulás által fenntartott intézmény 
működési körébe.  
   
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
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36/2011.(III. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Marcali Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
       Megállapodásának módosítását, melyet az előterjesztésnek 
       megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 
     
       A testület felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás 
       aláírására a községi önkormányzat képviseletében. 
 
       Határidő: értelem szerint 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                     polgármester 
 
 
11./ Pénzügyi támogatási kérelmek elbírálása 
 
11.1./ Pénzügyi támogatás nyújtása a 2011. évi amatőr kettes fogathajtó verseny     
          megrendezéséhez 

            Előadó: Sipos Balázs 
                       polgármester                (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: szóban is ismertette a főszervező Posza Zoltán pénzügyi 
támogatási kérelmét. A korábbi években az önkormányzat a verseny megrendezéséhez  
250 e Ft/év támogatást nyújtott, sajnos az idei költségvetési évben ekkora mértékű  
támogatás nyújtására nem lát lehetőséget. A nyújtandó támogatás mértékére 80 e Ft-ot  
jelöl meg. 
Véleménye szerint az ilyen jellegű rendezvényekhez egységes mértékű támogatást  
nyújtson a testület. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Dr. Magyar Lívia képviselő: a fogathajtó versenyhez 250 e Ft támogatás nyújtását 
javasolja. Javaslatát azzal indokolja, hogy településünkön e rendezvény az egyik 
legnagyobb látogatottságú, továbbá e rendezvény alkalmas Kéthely hírnevének az 
országban való elterjesztésének szolgálatára. 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: 150 e Ft egyszeri támogatás nyújtását indítványozza. 
 
Sipos László képviselő: nehéz helyzetben van a testület, hiszen az elmúlt években 
érkezett megkeresésekre mindig tudott támogatást nyújtani. Viszont jelen anyagi 
helyzetben erre nincs lehetősége, jól meg kell gondolni, hogy mely kérelmet tud 
támogatni.  
Jelen kérelem támogatása ügyében egyetért a polgármester javaslatával. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Dr. Magyar Lívia és Dr. Gonda 
Péter képviselők módosító indítványait 1 igen és 4 nem szavazattal elutasította. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, 3 igen  
2 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
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37/2011.(III. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a 2011. évi amatőr kettes fogathajtó 
       versenyhez nyújtandó támogatási kérelmet, mely alapján 
       a fogathajtó verseny megrendezéséhez egyszeri 80 e Ft 
       támogatást nyújt a községi önkormányzat 2011. évi költ- 
       ségvetésének támogatási kerete terhére. 
 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetését 
       biztosítsa. 
 

             Határidő: 2011. április 30. 
 
             Felelős: Sipos Balázs 
                           polgármester 
 

 
11.2./ Pénzügyi támogatás nyújtása a Medicopter Alapítvány részére 

            Előadó: Sipos Balázs 
                       polgármester      (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: ismertette az alapítvány pénzügyi támogatási kérelmét. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: az alapítvány a község lakosságának életvédelme érdekében is 
évente 4-5 alkalommal tevékenykedik, ezért számukra 10 e Ft egyszeri támogatás nyújtását 
kezdeményezi. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
38/2011.(III. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Medicopter Alapítvány pénzügyi támogatási 
       kérelmét, mely alapján a testület a szervezet részére egyszeri 
       10 e Ft támogatást nyújt a községi önkormányzat 2011. évi 
       költségvetésének támogatási kerete terhére. 
 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás átutalását 
       biztosítsa. 
 

             Határidő: 2011. március 31. 
 
             Felelős: Sipos Balázs 
                           polgármester 
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12./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázathoz önkormányzati     
       önerő megállapítása 
       Előadó: Sipos Balázs 

                  polgármester       (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: ismertette a testülettel, hogy a belügyminiszter 7/2011.(III.9.) 
számú rendeletével pályázatot írt ki az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejleszté- 
sekhez támogatás elnyerésére. Önkormányzatunk nevében két pályázatot tervezünk 
benyújtani: az egyiket az általános iskola tornatermének sportpadló burkolata fejújítása 
céljából, a másikat a szociális szolgáltató központ vizesblokkjának (mosogató, akadály-
mentes WC, tusoló) kialakítása végett. 
A tornaterem 1987. évben készült, az elmúlt 24 évben a burkolata teljesen elhasználódott. 
A tornaterem padozatának felújítása ügyében több kivitelező céggel tárgyalásokat folyta-
tunk. A becsült bekerülési költség kb. 7,5- 8 millió Ft körül lenne. 
A szociális területen a tervezett beruházás kb. 1 millió Ft-ba kerülne.  
A pályázat 80 % támogatás igénylésére nyújt lehetőséget, 20 % önkormányzati önerő 
biztosítása mellett. A pályázat az igényelt támogatás 10 %-a erejéig eszközbeszerzést is 
támogat. 
Községi önkormányzatunk 2011. évi költségvetésében az önkormányzati önerő fedezete 
a felhalmozási kiadások között megtervezésre került. 
A pályázatot 2011. április 1-ig lehet benyújtani, a rendeletben előírt mellékletekkel 
elektronikusan és papír alapon is. Döntés 2011. május 31-ig várható, az elnyert 
támogatás 2012. június 30-ig használható fel, 2011. december 31-ig szóló kötelezett-
ségvállalás mellett. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Fekete Csaba alpolgármester: támogatja a pályázatok benyújtását. 
 
Sipos László képviselő: szintén egyetért a javasolt pályázatok benyújtásával. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
39/2011.(III. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       2011. március 22-én tartott ülésén úgy határozott, hogy 
       a Belügyminiszter által 2011. évre meghirdetett önkor- 
       mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
       (iskolai tornaterem sportpadló burkolatának felújítására)  
       pályázatot nyújt be. 
 
       A pályázat megvalósulási helye: Kéthely, Magyari u. 30. 
 
       A fejlesztés forrásösszetétele. 
       Támogatásból igényelt összeg:  6.318.800 Ft 
       Saját forrás:     1.579.700 Ft 
       Összesen:     7.898.500 Ft 
 
        A képviselőtestület a pályázat megvalósításához szükséges 
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        saját forrás összegét a községi önkormányzat 2011. évi 
        költségvetéséről szóló 4/2011.(II.15.) számú költségvetési 
        rendeletének felújítási kerete terhére biztosítja. 
        A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
       Határidő: 2011. április 1. 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                     polgármester 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
40/2011.(III. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       2011. március 22-én tartott ülésén úgy határozott, hogy 
       a Belügyminiszter által 2011. évre meghirdetett önkor- 
       mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
       (szociális szolgáltató központ vizesblokkjának felújítására)  
       pályázatot nyújt be. 
 
       A pályázat megvalósulási helye: Kéthely, Hunyadi u. 10. 
 
       A fejlesztés forrásösszetétele. 
       Támogatásból igényelt összeg:   1.062.960 Ft 
       Saját forrás:         265.740 Ft  
       Összesen:      1.328.700 Ft 
 
        A képviselőtestület a pályázat megvalósításához szükséges 
        saját forrás összegét a községi önkormányzat 2011. évi 
        költségvetéséről szóló 4/2011.(II.15.) számú költségvetési 
        rendeletének beruházási kerete terhére biztosítja. 
        A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
       Határidő: 2011. április 1. 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                     polgármester 
 

13./ Kéthely Község Önkormányzata Sportfejlesztési Koncepciójának elfogadása 
       Előadó: Sipos Balázs 

                  polgármester        (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
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41/2011.(III. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta Kéthely Község Önkormányzatának 
       sportfejlesztési koncepcióját, melyet az előterjesztésnek  
       megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 
 
 
Sipos Balázs polgármester további napirend hiányában a testület soros nyilvános ülését 
bezárta.    
 
 
                                        k.m.f. 
 
 
 
Nagy Gáborné         Sipos Balázs 
körjegyző                                                                polgármester 


