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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. szeptember 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: Sümegi Tamásné mb. iskolaigazgató, Magyar 
Tiborné óvodavezető, Peti Gréta közművelődési szakember és Kovács Lajosné 
könyvtáros. 
 
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 5 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitja.  
Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Dr. Gelencsér-Magyar Lívia és Dávid Tamás 
képviselők a testületi ülésről való távolmaradásukat előzetesen bejelentették. 
 
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./ Beszámoló az óvoda munkájáról 
 
3./ Beszámoló az iskola munkájáról 
      
4./ Beszámoló a művelődési ház és a könyvtár tevékenységéről 
 
5./ Oktatási/nevelési intézmények alapító okiratainak módosítása 
      
6./ Előterjesztés a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási 
     Iskola gazdasági vezetői feladatai ellátásának biztosításához 
 
7./ Előterjesztés az önkormányzat alapított Hóvirág Közalapítvány kuratóriumába 
     és ellenőrző bizottságába új tagok választásához 
 
8./ Előterjesztés a Marcali Hatósági-Igazgatási Társulás Társulási Megállapodása 
     módosításához 
 
9./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 
     fordulójához való csatlakozásról döntés 
             
10./ Pénzügyi támogatási kérelmekről 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, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
71/2011.(IX. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
       szóló beszámolót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,  
       változatlan tartalommal elfogad. 
 
 
2./ Beszámoló az óvoda munkájáról 
     Előadó: Magyar Tiborné 
                  óvodavezető        (írásbeli előterjesztések csatolva) 
 
Magyar Tiborné óvodavezető szóbeli kiegészítése: szóban is részletesen kifejtette 
az óvoda elmúlt évi tevékenységének legfontosabb területeit; szólt az év során az 
intézmény költségvetéséből beszerzett eszközökről, felszerelési tárgyakról, a működési 
feltételeiről (létszám, annak megoszlása), a helyi továbbképzésekről, személyi és tárgyi 
feltételekről. Ismertette az óvodai rendezvényeket, óvodai kirándulásokat. 
Szóbeli kiegészítésében továbbá kiemelte az intézmény nevelési évre vonatkozó kiemelt 
pedagógiai feladatait, céljait, az intézmény kialakított kapcsolatrendszerét. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sipos Balázs polgármester: úgy gondolja, hogy részletes mindenre kiterjedő beszámolót 
készített az intézményvezető. Dicséretesnek ítéli az intézmény munkáját, hiszen 
színvonalas munkájának köszönhetően a gyermeklétszám stabil, inkább emelkedő. 
Megítélés szerint valamennyi dolgozó az eredményes működés érdekében minden tőle 
telhetőt megtesz, beleértve a szülőket is, de e megállapítás a fenntartóról is elmondható. 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: megköszöni a beszámoló és gratulál az eredményes 
munkához s a kiváló együttműködéshez az intézmény partnereivel. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
72/2011.(IX. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta az óvoda munkájáról szóló beszámolót,  
       melyet az előterjesztésnek megfelelően, változatlan  
       tartalommal elfogad. 
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3./ Beszámoló az iskola munkájáról 
     Előadó: Sümegi Tamásné 
                  mb. igazgató                (előterjesztés írásban csatolva)    
 
Sümegi Tamásné mb. igazgató szóbeli kiegészítése: ismertette az intézményi tanulói 
létszámok alakulását, a személyi feltételekben bekövetkezett változásokat. Külön  
kiemelte az intézményi hiányzások visszaszorítása érdekében eszközölt intézkedéseket. 
Szólt az intézményi alapdokumentumok módosításáról/pontosításáról, melyeknél a 
szülői igényeket is figyelembe vették. Részletesen ismertette a tanév során megtartott 
rendezvényeket, szaktantárgyi versenyeket, a művészeti oktatás keretében folyt tevé-
kenységet. Végezetül szólt az intézményi értékelési rendszerről és az intézményi 
pályázatokról, az elvégzett karbantartási, felújítási feladatokról. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sipos Balázs polgármester: sikerült a táncszakkört beindítani, 14 fő volt általános iskolai 
diák jelentkezett a néptánc szakkörre. A megbízási szerződés szeptember közepétől az  
év végéig szól. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
73/2011.(IX. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta az iskola munkájáról szóló beszámolót,  
       melyet az előterjesztésnek megfelelően, változatlan  
       tartalommal elfogad. 
 
 
4./ Beszámoló a művelődési ház és a könyvtár tevékenységéről 
     Előadó: Peti Gréta közművelődési szakember 
                  Kovács Lajosné könyvtáros                   (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Peti Gréta közművelődési szakember szóbeli kiegészítése: munkája során azt tartja 
szem előtt, hogy a művelődési házban minden hónapban legyen rendezvény. 
Hozzászólásában külön kiemelte a Hímző szakkör 35 éves évfordulója, a szeptember 
tartott Tájséta rendezvényüket, valamint az Integrált színházi előadást. 
 
Kovács Lajosné könyvtáros szóbeli kiegészítése: részletesen szólt a könyvtár szakmai 
tevékenységéről, nyújtott szolgáltatásairól (internet használat, dokumentumkölcsönzés). 
Ismertette az állomány számítógépes feldolgozottságának helyzetét. Tájékoztatatta a 
képviselőket az általa eredményesen elvégzett OKJ tanfolyamról, mely által segéd-
könyvtárosi, felsőfokú szakképzettséget szerzett, továbbá foglalkoztatási időkeretének 
növekedése következtében a nyitvatartási időt is meg tudta hosszabbítani.  
Röviden vázolta az év során a könyvtárban megtartott rendezvényeket, a könyvtár-
használat statisztikai adatait. Külön kiemelte a könyvtár 2011. évi célkitűzéseit.  
Felveti a könyvtárhasználattal kapcsolatban a könyvtár kölcsönzési és kártérítési 
szabályok megfogalmazásának szükségességét. 
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H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sipos Balázs polgármester: megköszöni a beszámolókat, hiszen azok tartalma magáért 
beszélnek. Szép munka folyt 2010. évben, mely a 2011. évről is elmondható. Jelzi, hogy 
a jövő évi beszámoltatást az év elejére szeretné ütemeztetni. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
74/2011.(IX. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
              Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
              megtárgyalta a művelődési ház és a könyvtár munkájáról  
              szóló beszámolót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,  
              változatlan tartalommal elfogad. 
 
5./ Oktatási/nevelési intézmények alapító okiratainak módosítása 
     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: 
 
75/2011.(IX. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a fenntartásában működő oktatási/nevelési 
       intézmények alapító okiratának módosítását tartalmazó 
       előterjesztést, mely alapján a testület az intézmények 
       egységes szerkezetű alapító okiratát, valamint az 
       alapító okiratot módosító okiratát, a tervezetnek meg- 
       felelően, változatlan tartalommal jóváhagyja. 
 
       Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
       Felelős: Nagy Gáborné 
                     körjegyző 
 
6./ Előterjesztés a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási 
     Iskola gazdasági vezetői feladatai ellátásának biztosításához 
     Előadó: Nagy Gáborné 
                  körjegyző                   (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sipos Balázs polgármester: iskolánk sorsát nagyban be fogja folyásolni a készülő 
közoktatási törvény, valamint a jövő évi költségvetési törvény. Ha a pedagógus bérek 
átkerülnek állami finanszírozásba, s az önkormányzatoknál a dologi kiadások maradnak, 
akkor ésszerű lehet a jövőben az intézményt beintegrálni a körjegyzőséghez.  Jelenleg 
még bizonytalan a helyzet, a vonatkozó jogszabályok megalkotásra kerülnek kell várnia a 
testületnek, csak utána hozhat felelős döntést.   
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Addig is az intézmény-vezetővel együtt megpróbálták a hatékony, ésszerű és gazdaságos 
megoldást megtalálni, melyet tartalmaz az előterjesztés. A jövőben arra fog törekedni, 
hogy az iskola önkormányzati fenntartású maradjon. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
76/2011.(IX. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészet- 
       oktatási Iskola gazdasági vezetői feladatok ellátására                    
       irányuló előterjesztést megtárgyalta, mely alapján a 
       testület tudomásul veszi, hogy az intézmény gazdasági 
       vezetői feladatok ellátására a körjegyzőség, mint önállóan 
       működő és gazdálkodó költségvetési szervénél, a jog- 
       szabályokban foglalt képesítésű személy kerüljön kijelölésre 
       2011. december 31-ig. 
       2012. január 1-ével a gazdasági vezetői feladatok ellátására a 
       következő elvi döntést hozza: 

- jogszabályváltozás következtében az iskola állami fenntartásba kerül; 
- az iskola marad önkormányzati fenntartásban, de a képviselő- 
     testület szervezési intézkedést hajt végre, beszervezi a körjegyzőség alá. 
- az intézmény jelenleg hatályos alapító okirata szerinti működési formában 

kiírásra kerül a gazdasági vezetői álláshely. 
 

Határidő: azonnal 
 
Felelős: Nagy Gáborné 
              körjegyző 

 
7./ Előterjesztés az önkormányzat alapított Hóvirág Közalapítvány kuratóriumába 
     és ellenőrző bizottságába új tagok választásához 
     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: 
 
77/2011.(IX. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta az általa alapított Hóvirág Közalapítvány 
       kuratóriumi és ellenőrző bizottsági tagjai személyében 
       bekövetkezett változásokról szóló előterjesztést, mely 
       alapján a következő döntést hozza: 
      A Hóvirág Közalapítvány kuratóriumának új tagjává 
      Mándli Sándorné 8713 Kéthely, Vár u. 12. szám alatti 
      lakost, a közalapítvány ellenőrző bizottságának új 
      elnökévé Déginé Budai Anikó 8700 Marcali, Táncsics u. 
      81. szám alatti lakost, megválasztja. 
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      A képviselőtestület elrendeli a közalapítvány alapító 
      okiratában a fenti személyi változások átvezetését, s az 
      egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldését 
      a Somogy megyei Cégbíróságnak a személyi változások 
      átvezetése végett. 
 
      Határidő: 2011. október 15. 
 
      Felelős: Nagy Gáborné 
                    körjegyző 
 
8./ Előterjesztés a Marcali Hatósági-Igazgatási Társulás Társulási Megállapodása 
     módosításához 
     Előadó: Nagy Gáborné 
                  körjegyző                   (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: nem ért egyet, hogy a társulási feladatellátásból a pénzügyi 
végrehajtás kikerüljön. Az előterjesztésből az derül ki, hogy a be nem fizetett hulladék-
szállítási díjhátralék behajtása a város gondja, ezért nem érti e problémát miért vetíti a 
város a kistérségre. Véleménye szerint a bővülő feladatellátáshoz a létszámot kellene 
növelni, nem pedig a feladatellátást megszűntetni. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
78/2011.(IX. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Marcali Hatósági-Igazgatási Társulás  
       Társulási Megállapodása módosítására irányuló elő- 
       terjesztést, melyben foglalt kezdeményezést a testület 
       nem fogad el. 
       A képviselőtestület nem ért egyet, hogy társulás feladatai 
       közül a pénzügyi végrehajtás hatályon kívül helyezésre  
       kerüljön. 
       A testület kinyilatkoztatja, hogy a társulás alakulásakor 
       közös feladatellátást határoztak el a megállapodásban 
       feltűntetett ügykörökben, s a várhatóan jelentkező 
       városi jegyzői többletfeladatok nem indokolják a pénz- 
       ügyi végrehajtási feladatellátás megszűntetését, illetve 
       annak személyi feltételeinek megteremtésére kellene  
       törekedni.        
 
      A testület felkéri a polgármestert, hogy elutasító döntéséről 
      tájékoztassa Marcali Város Polgármesterét.  
 

Határidő: azonnal 
 
Felelős: Sipos Balász 
              polgármester        
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9./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 
     fordulójához való csatlakozásról döntés 
     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: 
 
79/2011.(IX. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
       Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról szóló előterjesztést, 
       mely alapján a testület úgy döntött, hogy csatlakozni kíván a 
       hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási 
       tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
       Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
       2012. évi fordulójához. 
 
      A testület felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi fordulóhoz 
      való önkormányzati részvételről szóló nyilatkozatot határidőre 
      történő megküldéséről gondoskodjon a Közigazgatási és  
      Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő felé. 
 
      Határidő: 2011. október 14. 
 
      Felelős: Sipos Balázs 
                    polgármester 
 
10./ Pénzügyi támogatási kérelmekről döntés 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester     
 
10.1 Kéthely Község Cigány Kisebbségi Önkormányzatának pénzügyi támogatási       
        kérelmének elbírálása   
        Előadó: Sipos Balázs 
                     polgármester       
 
Sipos Balázs polgármester: ismertette a testülettel a kisebbségi önkormányzat kérelmét, 
melyben előadják, hogy 2011. október 8-án Hagyományőrző Napot kívánnak rendezni a 
helyi művelődési házban. A rendezvény keretében hagyományos mesterségek bemu-
tatására (kosárfonás, seprűkészítés, gyöngyfűzés), képkiállításra, trambula zenei 
bemutatóra és oktatásra kerül sor, illetve a nap végén hagyományőrző bál zárja a 
rendezvények sorát. A hagyományőrző nap teljes költségvetése 240 e Ft, melyhez  
100 e Ft támogatást kérnek. Javasolja a testületnek, hogy hasonlóan a községi 
rendezvényekhez, e rendezvényhez is egyszeri 80 e Ft pénzügyi támogatást nyújtson, 
utólagos elszámolás mellett. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján  
vita és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát: 
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80/2011.(IX. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Kéthely Község Cigány Kisebbségi 
       Önkormányzatának pénzügyi támogatási kérelmét, 
       mely alapján a testület a „Hagyományőrző Nap” 
       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. október 5. 

 
Felelős: Sipos Balázs 
              polgármester 

 
10.2 Kéthelyi Sportegyesület pénzügyi támogatási kérelmének elbírálása   
        Előadó: Sipos Balázs 
                     polgármester              (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: a testület augusztusi ülésén döntésével a mai napra 
halasztotta a sportegyesület támogatási kérelmének elbírálását, egyrészt teljes  
részvételre számítva, ami sajnos a mai napon sem történt meg, másrészt részletes 
kimutatást kérve az egyesülettől működési kiadásairól. A felhívásra az egyesület 
vezetősége a képviselők részére is megküldött levelet juttatta el. Levelükben közlik a 
testülettel, hogy 2011. február 18-i dátummal már elkészítették beszámolójukat az  
előző évről. Kifejtette, hogy a testület augusztusban azért fogalmazta meg kérését új 
kimutatás készítésére, hogy a kért többlettámogatás nyújtási kérés elbírálására azok 
ismeretében tér vissza, illetve, ha az egyesület magasabb osztályba kerül a bajnok-
ságba, vagy ha valamilyen változás következik be az egyesület életében. A női kézilabda 
csapat visszalépett a bajnokságban való szerepléstől. Sajnos az egyesület a testület 
kérésének nem tett eleget, nem nyújtotta be a kért kimutatást. A testület 3 millió Ft évi 
támogatást nyújt az egyesület működéséhez, szerinte elvárható lett volna, hogy erről 
elszámoljon. Javasolja a testületnek, hogy továbbra se hozzon a támogatás nyújtásáról 
döntést, a következő testületi ülésre ismételten kérjen az egyesület kiadásairól 
kimutatást,  és csak annak ismeretében nyújtson további támogatást az egyesület 
részére. 300 e Ft többlet-támogatás nyújtására soha senkinek nem tett előzetesen 
ígéretet, ahogy levelükben fogalmaznak. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Fekete Csaba alpolgármester: sajnos azon képviselőtársa, aki az elmúlt ülésen 
javasolta a tételes kimutatást kérését, nincs jelen, akkor is és most is e mellett áll ki. 
Az egyesületnek éreznie kell, hogy az önkormányzat kiemelten kezeli támogatásukat, 
hiszen alaptámogatásuk mértéke is kiemelt. Korábban kijelentést tett, hogy a kért 600 e 
Ft támogatási igényből 300 e Ft támogatás nyújtását indokoltnak tart, az elmúlt 7 év 
azonos összegű támogatási mértékeinek költségkiigazítása miatt is. Sajnos azóta a 
kézilabda szakosztály megszűnt, ezért is fontos, hogy az egyesület kimutassa többlet- 
költségeit. Az egyesületre szükség van, pénzügyi okok miatt nem szűnhet meg. 
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Dr. Gonda Péter képviselő: indítványozza, hogy a testület konkréten határozza meg, 
hogy milyen időszakra és milyen adatokat kér döntése meghozatalához. 
 
Bódis József a sportegyesület vezetőségének tagja kért és kapott a testülettől 
hozzászólási lehetőséget: az augusztusi ülésen információi szerint nem született döntés 
arról, hogy a testület a felmerülő kiadásokról tételes kimutatást kér. 
Hozzászólásában részletesen vázolta az egyesület kiadásait (ÁFA fizetési kötelezettség, 
bírói díjak, tagdíjak, sportorvosi költségek).  
 
Sipos László képviselő: szerinte azzal, hogy az elmúlt hét év alatt mennyi önkormányzati 
támogatás maradt el, ezzel most ne foglalkozzon a testület. Szerinte az elmúlt 
időszakban lett volna rá mód és lehetőség az egyesület részéről ennek kérésére. 
Nem érti az egyesület ellenállását a felmerülő kiadások bemutatására vonatkozóan. 
A 3 millió Ft önkormányzati támogatással, mely a kéthelyi adózók pénze, el kell számolni. 
E kérést a testület valamennyi támogatott civilszervezet felé megtette, megjegyzi, hogy a 
civilszervezetek támogatása nem is kötelező feladata a testületnek. 
A testület a jövőben is támogatni kívánja az egyesületet, legalább az elmúlt év szintjén,  
illetve a többlettámogatás nyújtása kérdésében még nem döntöttek. Szerinte az egyesület 
gazdálkodásában még van tartalék. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján  
4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát: 
 
81/2011.(IX. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Kéthelyi Sportegyesület pénzügyi támo- 
       gatási kérelmét, mely alapján a testület úgy döntött, 
       hogy az egyesület támogatási kérelmének elbírálását 
       a 2011. október havi ülésére halasztja. 
       A képviselőtestület ismételten elrendeli, hogy az egyesület elnöke 
       pénzügyi kimutatás készítésére kerüljön felkérésre, az egyesület  
       2010-2011. évi kiadásairól 2011. augusztus 31-ig bezárólag teljesített működési  
       kiadásairól teljes körű, míg 2011. szeptember 1-től 2011. decem- 
       ber 31-ig tervszámokkal. 
 
       Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
       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 


