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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. május 24-én  
a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. 
 
JELEN VANNAK:  Sipos Balázs polgármester 
                       Fekete Csaba alpolgármester,  
                                Bódis Józsefné, Dr. Gonda Péter,  
                                Dr. Magyar Lívia, Sipos László képviselők 
 
                                Nagy Gáborné körjegyző  
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
- a 2.) napirend tárgyalásánál: Mika Lajosné óvoda gyermekvédelmi felelőse,  
          Bojtor Lászlóné családgondozó 
                                                 Németh Lajosné iskola ifjúságvédelmi felelőse 
                                                 Harangozó Józsefné gyámügyi intéző 
- a 3.) napirend tárgyalásánál: Sümegi Tamásné általános iskola mb. igazgatója.   

 
 Bogdán János a cigány kisebbségi önkormányzat elnöke. 
 
Sipos Balázs polgármester üdvözli a testület soros nyilvános ülésén megjelenteket,  
megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel azon a testület megválasztott 
7 tagja közöl 6 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitja.  
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Dávid Tamás képviselő a testület üléséről való távol- 
maradását előzetesen bejelentette, munkahelyi elfoglaltságára való tekintettel. 
 
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, melyet a testületi tagok 
egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadtak. 
 
N a p i r e n d: 
 
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
     
2./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

                     
3./ Előterjesztés a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola  
     átszervezéséhez 
      
4./ A szociális bizottság képviselő tagjának megválasztása 
                  
5./ Marcali Város Önkormányzat Kórház-Rendelőintézet (Gyermekosztály) pénzügyi  
     támogatási kérelmének elbírálása 
 
6./ Pénzügyi támogatási kérelem elbírálása az „Erdélyi Ízek Napja” rendezvény 
     megtartásához 
      

  7./ Szociális nyári gyermekétkeztetés megszervezése pályázathoz önkormányzati  
       önerő megállapítása 
 
  8./ IKSZT működtetésére igénybe vehető támogatásról döntés    
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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, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
50/2011.(V. 24.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
       szóló beszámolót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,  
       változatlan tartalommal elfogad. 
 
 
2./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
     Előadó: Nagy Gáborné 
                  körjegyző                (írásbeli előterjesztések csatolva) 
 
Nagy Gáborné körjegyző: a napirend tárgyalásához készített beszámolók kapcsán  
a képviselőtestület átfogó képet kap e területen végzett munkáról, hiszen a hivatali 
beszámolón túl az intézményi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról is készült beszámoló, 
illetve a gyermekjóléti szolgálat és a marcali bölcsőde is összeállította beszámolóját. 
A beszámolók értékelése kapcsán megállapítható, hogy községünkben összességében 
átlagos tevékenység folyik, kirívó esemény e területen nem történt. 
A tanév kezdetekor bevezetett igazolatlan mulasztások visszaszorítására irányuló 
intézkedések megtételére községünkben is szükség volt; zömmel végzéssel zárult az eljárás,  
egy esetben kellett a tanulót védelembe venni és iskoláztatási támogatását eseti gondnok 
kezeihez folyósíttatni. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: számára részletes, alapos a beszámoló. Megítélése szerint e 
területen dolgozó szakembereknek egyre több dolga lesz, hiszen a gyerekek nem mindig 
olyan körülmények közé születnek, illetve nem olyan körülmények között nőhetnek fel, 
mely számukra minden tekintetben ideális. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
51/2011.(V.24.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

          megtárgyalta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
          2010. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést, melyet az 
          előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 
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3./ Előterjesztés a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola  
     átszervezéséhez 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                 (előterjesztés írásban csatolva)       
 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
52/2011.(V.24.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

megtárgyalta a fenntartásában működő Széchenyi István 
Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola átszervezésével 
kapcsolatos előterjesztést, mely alapján a testület – figyelemmel 
az intézményben működő szervezetek és szakértői véleményekre 
– a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola  
zenei tanszakát a 2011/2012. oktatási évtől megszűnteti. 
 
A képviselőtestület egyúttal az intézmény egységes szerkezetű 
alapító okiratát, valamint az alapító okirat módosító okiratát,  
a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal jóváhagyja. 
 

             Határidő: 2011. május 31. 
 
             Felelős: Sipos Balázs 

                     polgármester 
 

 
4./ A szociális bizottság képviselő tagjának megválasztása 
     Előadó: Sipos Balázs 
                   polgármester      
 
Sipos Balázs polgármester: a hatályos SZMSZ értelmében a szociális bizottság 3 fő  
képviselő és 1 fő nem képviselő taggal működik. A bizottságnak eddig 2 fő képviselő 
és 1 fő nem képviselő tagját választotta meg a testület, jelen ülésen a harmadik képviselő 
megválasztására kerülne sor. A szociális bizottság képviselő tagja tisztségre felkért 
Dr. Magyar Lívia képviselő előzetesen írásban hozzájárult jelöléséhez, a jelölését     
e tisztségre elfogadta, továbbá írásos nyilatkozatában hozzájárult, hogy megválasz- 
tása a testület nyilvános ülésén történjen.   
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Dr. Magyar Lívia képviselő: bejelentette személyes érintettségét, továbbá, hogy a 
döntéshozatalban nem kíván részt venni. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita  
és ellenszavazat nélkül, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 
határozatát: 
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53/2011.(V. 24.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

             Dr. Magyar Lívia képviselőt a szociális bizottság képviselő 
             tagjának megválasztotta. 
 
 

5.) Marcali Város Önkormányzat Kórház-Rendelőintézet (Gyermekosztály) pénzügyi  
     támogatási kérelmének elbírálása 
     Előadó: Sipos Balázs 
                   polgármester             (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Dr. Gonda Péter képviselő:  a gyermekosztályon kialakítandó sószoba létesítéséhez  
egyszeri 20 e Ft pénzügyi támogatás nyújtását indítványozza. Községünkből is több 
kisgyermek szenved légúti betegségben, akik sószoba által kínált ellátást igénybe tudják 
venni a jövőben. 
  
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
54/2011.(V.24.) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

         megtárgyalta a Marcali Város Önkormányzat Kórház- 
         Rendelőintézet (Gyermekosztály) pénzügyi támogatási  

       kérelmét, mely alapján a testület a sószoba kialakításához 
       egyszeri 20 e Ft támogatást nyújt a községi önkormányzat  
       2011. évi költségvetésének egyéb támogatási kerete terhére. 
 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás átutalását 
       biztosítsa. 
 
       Határidő: 2011. május 31. 

 
             Felelős: Sipos Balázs 

                     polgármester 
 
 
6./ Pénzügyi támogatási kérelem elbírálása az „Erdélyi Ízek Napja” rendezvény 
     megtartásához 
     Előadó: Sipos Balázs 
                   polgármester     
 
Sipos Balázs polgármester: a kérelem a mai nap érkezett; immár hagyományosan 
megrendezendő helyi programhoz. Figyelembe véve a testület eddigi ez irányú döntéseit, 
e rendezvényhez egyszeri 80 e Ft pénzügyi támogatás nyújtását javasolja. 
      
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
 
 
 



 
 

5 

 
55/2011.(V.24.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

         megtárgyalta a Bartis László főrendező pénzügyi támogatási  
         kérelmét, mely alapján a testület az „Erdélyi Ízek Napja” helyi  
         rendezvényhez egyszeri 80 e Ft támogatást nyújt a községi  
         önkormányzat 2011. évi költségvetésének egyéb támogatási  
         kerete terhére. 

 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás átutalását 
       biztosítsa. 
 
       Határidő: 2011. július 31. 

 
             Felelős: Sipos Balázs 

                     polgármester 
 

 
7./ Szociális nyári gyermekétkeztetés megszervezése pályázathoz önkormányzati  
     önerő megállapítása 

   Előadó: Sipos Balázs 
                polgármester            
 
Sipos Balázs polgármester: a pályázati feltételek jelentősen változtak az eddigi évekhez 
képest. Az új szabályozás értelmében önkormányzatunk nem minősül hátrányos helyzetűnek, 
ezért annyi gyermek szociális nyári étkeztetésére nyújthat be támogatási igényt, amennyi 
gyermeknek önerőből is biztosítja azt. A gyermekjóléti szolgálat munkatársa az intézményi 
gyermekvédelmi felelősökkel együttműködve felmérte az igényt, mely alapján összesen  
10 fő gyermek étkeztetése szükséges a nyári szünetben. A pályázati feltételeket teljesítő 
önkormányzat részére a miniszter legalább az önkormányzat által a pályázatában megjelölt 
támogatási igény 32 %-ának megfelelő összegű támogatást állapít meg. A programban 53 
étkezési napot vállaltunk, az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi 
összege legfeljebb 370 Ft. A fentiek alapján minimum 98 e Ft, maximum 165 e Ft 
önkormányzati önerő szükséges a szociális nyári gyermekétkeztetés megszervezé- 
séhez, a községi önkormányzat 2011. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
56/2011.(V. 24.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       úgy határozott, hogy a Nemzeti Erőforrás Miniszter által  
       2011. évre meghirdetett szociális nyári gyermekétkeztetés 
       támogatására pályázatot nyújt be. 
 
       Támogatásból igényelt összeg:   98.050 Ft 
       Saját forrás:  
       I. alternatíva esetén     98.050 Ft  
      II. alternatíva esetén                      164.724 Ft 
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        A képviselőtestület a pályázat megvalósításához szükséges 
        saját forrás összegét a községi önkormányzat 2011. évi 
        költségvetéséről szóló 4/2011.(II.15.) számú költségvetési 
        rendeletének általános tartalékkerete terhére biztosítja. 
        A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
       Határidő: értelem szerint 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                     polgármester 
 
8./ IKSZT működtetésére igénybe vehető támogatásról döntés 
   Előadó: Sipos Balázs 
                polgármester            (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: az önkormányzat által 2009. évben benyújtott IKSZT pályázat 
nyertes lett, melyről az MVH 2011. márciusában határozattal értesített bennünket.  
Az értesítést követően elvégeztettük a korabeli költségvetés átköltségezését, mivel  
azóta kb. 2 év telt el. 
Annak eredményét kiadtuk a képviselők részére, illetve az előterjesztés azt is bemutatja,  
hogy az önkormányzatot mekkora mértékű önerő biztosítása terheli, ha élni kíván e pályázati 
lehetőséggel (ÁFA, sikerdíj, költségnövekedés, közbeszerzés költsége, stb.). A pályázat 
keretében elnyert nettó összeg 30.416 e Ft, melyből 27 millió Ft a kivitelezés és 
eszközbeszerzés költsége, a fennmaradó támogatási részt munkabérre és járulékaira kell 
fordítanunk az elkövetkezendő 3 év alatt. 
A pályázati feltételek nagyon szigorúak, csak azok a munkanemek végezhetőek el, melyek 
megtervezésre/jóváhagyásra kerültek. Áttekintve az épület jelenlegi műszaki állapotát a 
pályázati támogatásból megvalósítható beruházás nem oldja meg az épület valamennyi 
meglévő problémáját; nem szerepel a pályázatban tetőfelújítás, csak szükséges javítási 
munkálatok, nem szerepel a pályázatban az épült fűtési rendszerének rekonstrukciója, 
továbbá hőszigetelés, nyílászáró csere sem. Ugyanakkor, ha nem kerül, akár részlegesen 
is felújításra az épület, akkor hamarosan be kell zárni. 
Összességében az IKSZT pályázaton elnyert támogatás felhasználása 17 millió Ft 
önkormányzati önerőt igényel. A költségvetés tervezésekor e tétellel nem számolhatott a 
testület, hiszen a döntés a költségvetés elfogadását követően vált ismerté. 
Úgy ítéli meg, hogy a községi önkormányzat szűkös költségvetéséből e beruházás 
megvalósításához nem áll a testületnek megfelelő anyagi forrás rendelkezésére. 
Döntési alternatívák vannak: 
- a sikerdíjat, kb. 2,5 millió Ft-ot ki kell fizetni 
- pályázati támogatásról le lehet mondani 
- hitel felvételét mellőzni kell 
- önkormányzati vagyontárgy értékesítéséből az önerőt egy részét elő lehet teremteni. 
A testület döntése meghozatala nem sürgős, kb. fél év áll rendelkezésre, addig megfelelő 
alternatívát kell kidolgozni, esetleg további pályázati lehetőségeket felkutatni.  
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Fekete Csaba alpolgármester: megítélése szerint a művelődési ház épületének felújítása 
aktuális, anélkül, valóban rövidesen be kell zárni, legalábbis egy részét. Szerinte csak akkor 
érdemes az épületre költeni, ha általa legalább olyan értéket tud teremteni a testület, ami közel 
újabb 40 évet kibír.  
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Bízik benne, hogy a közeljövőben lesznek hasonló pályázatok, vagy civil szervezetek is tudnak 
pályázni, mely által teljesebb körű felújítást tudna az épületen a testült elvégeztetni. 
Az IKSZT-ével megvalósuló felújítás „tavaszi nagytakarítását” jelentené csak az épületnek. 
Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy más elkötelezettségei is vannak a testületnek, lásd 
kerékpárút, illetve újabb feladatot és költséget jelent a hatályos rendezési terv módosítása is. 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: véleménye szerint, ha e pályázati lehetőséggel nem fog élni a 
testület, akkor az épületet rövid időn belül le kell zárnia. Nem versenyeztetné a kerékpárút 
megvalósítását a művelődési ház felújításával, tekintettel arra is, hogy a művelődési ház 
esetében elnyert pályázatról van szó, míg a kerékpárút pályázat elbírálásra vár, illetve a 
kerékpárúttal kapcsolatos önkormányzatunkra háruló költségek még változhatnak is a 
társönkormányzattal folytatandó egyeztetés során. 
A művelődési ház valóban rossz konstrukciójú épület, az elnyert pályázati pénzzel csak 
kicsit csiszolni lehet a hibákat, de ha a testület ennyit sem tesz, véleménye szerint tisztán 
önerőből sohasem tudja a pályázatban foglalt műszaki szintig sem felújítani az épületet. 
 
Dr. Magyar Lívia képviselő: felveti azon lehetőséget, hogy az elnyert támogatást együtt-
működési megállapodás keretében civil szervezetnek adja át az önkormányzat, ha lehet- 
séges, illetve annak is utána kellene nézni, hogy az egyes tételek között utólag van-e mód 
átcsoportosításra. Szívesen venné a lakosság véleményét is, hiszen jelen korunkban 
számtalan példa van a civil összefogásra egy cél megvalósítása érdekében. 
 
Sipos László képviselő: a művelődési ház felújítási problémáját meg kell oldani, de minden-
képpen mérlegelnie kell a testületnek, hogy az elnyert pályázat mire ad lehetőséget, mit tud 
abból megvalósítani a testület, s a megvalósított eredmény szolgálja-e a művelődési ház 
rendbetételét olyan szempontból, hogy a további felújítási munkálatokat nem hátráltatja. 
Véleménye szerint első feladat lenne a tetőzet rendbetétele, hiszen a beázások miatt 
folyamatosan romlik az állaga. Sajnos az IKSZT-s pályázat erre nem ad lehetőséget. 
Közösen kell keresni a lehetőséget a megoldásra, figyelemmel arra, hogy a testületnek 
jelen gazdasági helyzetben mire van pénze. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
57/2011.(V. 24.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

             megtárgyalta az IKSZT működtetésére igénybe vehető 
             támogatással kapcsolatos előterjesztést, mely alapján 
             a testület ügy döntött, hogy a pályázati támogatás el- 
             fogadásáról és a felújítás megvalósításáról - további  
             egyeztetéseket követően - a későbbiekben megtartandó 
             testületi ülésén fog határozni. 

 
      Határidő: értelem szerint 
 
      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 


