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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. június 21-én  
a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. 
 
JELEN VANNAK:  Sipos Balázs polgármester 
                       Fekete Csaba alpolgármester,  
                                Bódis Józsefné, Dávid Tamás,  
                                Dr. Magyar Lívia, Sipos László képviselők 
 
                                Nagy Gáborné körjegyző  
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: a 2.) napirend tárgyalásánál: Horváth Zsolt r.ftzls, 
Árvai Gábor r.zls, körzeti megbízott rendőrök és Tury Ottó r.őrnagy KMB. Alosztályvezető 
 
Lakosság részéről: 1 fő 
         
Sipos Balázs polgármester üdvözli a testület soros nyilvános ülésén megjelenteket,  
megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel azon a testület megválasztott 
7 tagja közöl 6 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitja.  
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Dr. Gonda Péter 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 Kéthely község közbiztonságának helyzetéről 

        
  3./ Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások 
       tevékenységéről 
 

4./ Pénzügyi támogatási kérelem elbírálása a „Baglas-hegyi Fesztivál” rendezvény 
     megtartásához 
 

      
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: 
 
58/2011.(VI. 21.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
       szóló beszámolót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,  
       változatlan tartalommal elfogad. 
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2./ Beszámoló Kéthely község közbiztonságának helyzetéről 
     Előadó: KMB-s rendőrök 
                                     (írásbeli előterjesztések csatolva) 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sipos Balázs polgármester: a beszámoló tartalmával egyetért; örömteli, hogy a 
településen 2 fő KMB-s rendőr teljesít szolgálatot. Véleménye szerint is a beszámolóban 
felvetett problémát idővel orvosolni szükséges. Megítélése szerint a KMB-s rendőröknek 
még többet kellene a területen tartózkodnia, de sajnos a munkájuk végzéséhez előírt 
adminisztrációs kötelezettség sok időjüket ettől elvesz. Ha ezen sikerülne a jövőben 
javítani, akkor a puszta jelenlétükkel is a visszatartó hatás érhető el az esetleges 
bűncselekmények elkövetésétől. A beszámolóban leírtak helytállóak, valóban érezhető 
volt az utóbbi időben némi csökkenés a szabálysértések/bűncselekmények elkövetése 
területén. Szoros munkakapcsolatban áll a KMB-s rendőrökkel. 
 
Fekete Csaba alpolgármester: értékes eredménynek ítéli a bűncselekmények számnak 
csökkenését, melyben a képviselőtestület anyagi segítségével idővel még tovább lehet 
lépni, mely által biztonságosabbá válhat a Kéthely és környezete.  
Az eddigi eredmények elérésére nyilván a lakosság közreműködése is hatással volt, 
de mindenképpen köszönet illeti a KMB-sek munkáját is. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
59/2011.(VI. 21.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta Kéthely község közbiztonságának helyzetéről 
       szóló beszámolót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, 
       változatlan tartalommal elfogad. 
 
 
3./ Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások tevékenységéről 
   Előadó: Sipos Balázs 
                 polgármester                 (előterjesztés írásban csatolva)    
   
Sipos Balázs polgármester szóbeli kiegészítése: bizonyos kötelező önkormányzati feladatok 
ellátása gazdasági és település nagyság szerint és szempontok alapján csak így biztosítható. 
Szükségszerűvé válik társulások létrehozása, az e fajta önkormányzati együttműködés 
megvalósítása. Önkormányzatunk jelenleg 10 ilyen céllal létrejött társulás tagja, 4 esetben 
gesztorként. A társulások neve jól tükrözi létrejöttük célját és az elvégzendő feladatokat.  
A jogszabályi változások miatt a régi és újonnan választott képviselők szinte mindegyike a 
társulások megállapodásaival korábban már találkozhatott, megismerkedhetett, ezért 
részleteiben csak egyet - kettőt emelnék ki. 
Mecsek – Dráva Önkormányzati Társulás, Somogy-Tolna-Baranya hulladékgazdálkodási 
problémájának megoldása céljából alakult, az idei évben elindulnak a rekultivációs 
tevékenységek, ami közvetlenül bennünket nem érint, viszont Marcalit és a „Saubermacher” 
Kft-t, melynek tulajdonosai vagyunk igen. Bízunk benne, hogy ebből esetleg profitálhatunk. 
Pozitívum, hogy a korábbi évekkel ellentétben e társulás esetében az éves tagdíj mértéke 
nem emelkedett, hanem 21 %-kal csökkent. 
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A többi társulás esetében is minimális emelkedések figyelhetők meg a hozzájárulások 
tekintetében, ami az önkormányzatok pénzügyi helyzetéből, hatékonyabb, takarékosabb 
gazdálkodásból adódhatnak. 
Gyermekjóléti feladatok ellátása Mesztegnyő gesztorságával működő társulás által kerül 
megoldásra. Felmerült esetleg saját szociális feladatok ellátását biztosító mikrokörzeti 
társulásunkon belül megoldani e feladatot, de az előre látható törvényi és jogszabályi 
változások tükrében inkább a kivárás javasolt. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
60/2011.(VI. 21.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta az önkormányzat részvételével működő 
       társulások tevékenységéről szóló beszámolót, melyet az 

 előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 
 
 
4./ Pénzügyi támogatási kérelem elbírálása a „Baglas-hegyi Fesztivál” rendezvény 
     megtartásához 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                   (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: az immár hagyományosan megrendezendő helyi programhoz- 
figyelembe véve a testület eddigi ez irányú döntéseit - egyszeri 80 e Ft pénzügyi támogatás 
nyújtását javasolja. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Dávid Tamás képviselő: támogatja a kérés teljesítését, megítélése szerint színvonalas 
rendezvényről van szó, mely évről-évre javul. Minden korosztálynak szerveznek programot. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát: 
 
61/2011.(VI. 21.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete       

         megtárgyalta a Peti Gréta főrendező pénzügyi támogatási  
         kérelmét, mely alapján a testület az „Baglas-hegyi Fesztivál” 
         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 kifizetését 
       biztosítsa. 
 
       Határidő: 2011. július 05. 

 
             Felelős: Sipos Balázs 

                     polgármester 
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A képviselőtestülettől Bula János helyi lakos kért és kapott hozzászólási lehetőséget. 
Hozzászólásában a hulladékszállítás új rendszerével kapcsolatban felveti, hogy a lakos- 
ságnak miért kell kifizetnie a 52-szeri szállítás díját, ha minden héten nem is rakja ki 
edényzetét. Véleménye szerint a lakosságnak nem előnyös az új szolgáltatási szerződés. 
A szomszédos településen, Somogyszentpálon nem az a rendszer működik, a faluból minden 
szemetet, korlátozás nélkül elszállít a szolgáltató. 
Felveti továbbá, hogy a testületi ülések időpontját változtassa meg a testület, többen 
szeretnének eljönni a nyilvános ülésre, de munkahelyi elfoglaltságuk miatt nem tudnak a 
jelen ülésezési időpont miatt. 
 
Sipos Balázs polgármester válaszul elmondta, hogy a szolgáltatási szerződés nem került 
módosításra, a testület a vonatkozó rendeletét módosította úgy, hogy a jövőben nem az 
önkormányzat fizeti meg a szolgáltató felé a díjat, hanem azt közvetlenül a lakosság. 
A hatályos szerződés 2012. év végéig szól. A testület évente a szolgáltató díjkalkulációja 
alapján megállapítja az egységnyi szolgáltatási díjtételeket, mely az idei évben is így történt. 
A lakosság részéről a szolgáltatás igénybevétele kötelező, ezt jogszabály mondja ki, az 
ingatlantulajdonosok az ürítendő edényméretet választhatják meg szabadon. Sajnos a jövőben 
csak a szolgáltatóval kötött szerződésükben foglalt űrmértéknek megfelelő edényzetet fogja a 
szolgáltató üríteni, a többlethulladék elszállítása a szolgáltató által biztosított zsákban, külön 
díjfizetés mellett történhet. E változásról az ingatlantulajdonosokat széles körben tájékoz-
tatásra kerültek. 
A testület maga határozza meg üléseinek időpontját, melyet a munkaterv is tartalmaz. A jelen 
ülésezési időpont a képviselőknek megfelelő, lakossági fórum szervezésére évente sor kerül. 
 
 
Sipos Balázs polgármester további napirend hiányában a testület soros nyilvános ülését 
bezárta.             
                        
         

k.m.f. 
  
 

Nagy Gáborné         Sipos Balázs 
körjegyző                                                                polgármester 


