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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. április 27-én  
a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. 
 
JELEN VANNAK:   Sipos Balázs polgármester 
                       Fekete Csaba alpolgármester,  
                                Bódis Józsefné, Dr. Gonda Péter,  

                     Sipos László képviselők 
 
                                Nagy Gáborné körjegyző  
 
Tanácskozási joggal jelen vannak a 2.) napirend tárgyalásánál: Magyar Tiborné óvodavezető, 
Sümegi Tamásné általános iskola mb. igazgató, Tanai Adrienn a Szociális Szolgáltató 
Központ vezetője, Nagy Imréné gazdasági vezető, 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 5 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitja.  
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Dávid Tamás és Dr. Magyar Lívia 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, valamint a képviselő-   
     testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott  
     döntésekről 
     
2./ Előterjesztés a 2010. évi zárszámadási rendelete megalkotására 
 
3./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése 
     módosítására 
 
4./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának gazdasági programjára 
        

  5./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
       Szabályzata felülvizsgálatára 

 
6./ Előterjesztés az állattartásról szóló 7/2000.(IV.25.) önkormányzati rendelet  
     módosítására 

 
  7./ Mozgáskorlátozottak Marcali Körzeti Csoportja pénzügyi támogatási kérelmének   
       elbírálása 
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1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-   
     testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott  
     döntésekről 
     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: 
 
44/2011.(IV. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,  
       valamint a képviselőtestület által a polgármesterre átruházott  
       hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről szóló  
       beszámolót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, változatlan 
       tartalommal elfogad. 
 
 
2./ Előterjesztés a 2010. évi zárszámadási rendelete megalkotására 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester szóbeli kiegészítése: örökölt állapot a 2010. évi költségvetés, 
abban gyökeres változás a választást követően nem volt kivitelezhető. Cél a kifizetések, 
kiadások csökkentése, minimalizálása, és a kintlévőségek behajtása, a bevételi terv  
teljesítése volt.  
Bevételünk 8,5%-kal magasabban realizálódott a tervezettnél, ami a gépjárműadó többlet-
bevételéből és az előző évi szja elszámolásnak, elnyert támogatásoknak (6/3) volt 
köszönhető. Helyi adó bevételünk összességében 94%-ban, egyéb saját bevételeink 97%-
ban teljesültek, ez jónak mondható. 
Kamatbevételeink elmaradtak az elvárttól (71%), de ez a tétel is nehezen tervezhető, a 
beruházások és felújításokhoz nyert támogatásra hónapokat kellett várni, a pénz nem nálunk, 
más szerveknél kamatozott.  
Működési célú pénzmaradványunk is jelentős, 7.096 e Ft, ami az önkormányzati intézmények 
takarékos gazdálkodásnak tudható be. 
Felhalmozási pénzmaradványunk előző évről 23.460 e Ft, mely alapul szolgálhat 2011. évben 
intézményeink biztos működéséhez és az esetleges pályázati lehetőségek önrészének 
biztosításához. 
 

H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sipos László a pénzügyi bizottság elnöke: hozzászólása írásban csatolva. 
 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
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5/2011.(IV….) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

          megtárgyalta a Kéthely Község Önkormányzatának 2010. 
          évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóvá- 
          hagyásáról szóló előterjesztést, melynek elfogadására meg- 
          alkotja a 5/2011.(IV….) önkormányzati rendeletet a tervezetnek 
          megfelelően, változatlan tartalommal. 
          (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 

 
3./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése 
     módosítására 
     Előadó: Sipos Balázs 
                   polgármester                 (előterjesztés írásban csatolva)       
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
6/2011.(IV….) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

          a Kéthely Község Önkormányzatának 2011. évi költség- 
          vetését megállapító 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet 
          módosítására megalkotja a 6/2011.(IV…) számú önkormányzati 
          rendeletet a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal. 
          (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 

 
 
4./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának gazdasági programjára 
     Előadó: Sipos Balázs 
                   polgármester            (írásbeli előterjesztés csatolva)   
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sipos László képviselő: részletes, átfogó, a falu életére mindenben kitérő gazdasági 
programot tárgyalhat a testület, melynek megvalósításához jó egészséget, és biztos  
anyagi forrásokat kíván.       
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, meghozta az alábbi határozatát: 
 
45/2011.(IV. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a községi önkormányzat 2011-2014. évekre 

             szóló gazdasági programját, melyet az előterjesztésnek  
             megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 
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5.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
     Szabályzata felülvizsgálatára 

   Előadó: Nagy Gáborné 
                körjegyző             (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Fekete Csaba alpolgármester: a tervezetet változatlan tartalommal javasolja elfogadni. 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: az SZMSZ módosítását az előterjesztésnek megfelelően, 
változatlan tartalommal elfogadja, a korábbi tervezetekhez képest jelen tervezet nyugvó- 
pontra helyezi a vitás kérdéseket, az átruházott hatáskörök szabályozását is támogatja. 
 
Sipos Balázs polgármester: az újonnan javasolt bizottsági szervezet személyi összetételére 
vonatkozó egyeztetések folyamatban vannak, döntésre a testület soron következő ülésére 
fogja terjeszteni javaslatát. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
7/2011.(IV….) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a Kéthely Község Önkormányzatának Szervezeti és  
       Működési Szabályzatáról szóló 6/1999.(IV.29.) számú 
       önkormányzati rendelet módosítására megalkotja az 
       7/2011.(IV….) önkormányzati rendeletet a tervezetnek 
       megfelelően, változatlan tartalommal. 
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
 
6./ Előterjesztés az állattartásról szóló 7/2000.(IV.25.) önkormányzati rendelet  
     módosítására     
     Előadó: Nagy Gáborné 
                  körjegyző    (írásbeli előterjesztés csatolva)        
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
8/2011.(IV….) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       az állattartás szabályairól szóló 7/2000.(IV.25.) számú 
       önkormányzati rendelet módosítására megalkotja az 
       8/2011.(IV….) önkormányzati rendeletet a tervezetnek 
       megfelelően, változatlan tartalommal. 
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
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7./ Mozgáskorlátozottak Marcali Körzeti Csoportja pénzügyi támogatási kérelmének   
     elbírálása 

   Előadó: Sipos Balázs 
                polgármester           (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: a szervezet részére pénzügyi támogatás nyújtását nem javasolja, 
e kérdésben is az az elv vezérli, hogy a helyben működő szervezeteket támogassa elsősorban 
a testület. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
46/2011.(IV. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

         megtárgyalta a Mozgáskorlátozottak Marcali Körzeti Csoportja 
         pénzügyi támogatási kérelmét, mely alapján a testület a  
         szervezet részére pénzügyi támogatást nem kíván nyújtani. 

 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről értesítse 
       a kérelmező szervezetet. 
 

             Határidő: 2011. május 5. 
 
             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 


