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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 25-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-Gelencsér Lívia, 
                               Sipos László képviselők 
 
                               Nagy Gáborné körjegyző  
 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak a 2./ napirend tárgyalásánál: Árvainé Horváth 
Marianna védőnő és Dr. Wórum Marianna fogorvos képviseletében Horváthné Deák 
Margit fogászati asszisztens. 
 
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 esetleges késésüket/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, valamint a képviselő-  
     testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott    
     döntésekről  
 

  2./ Egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatók beszámoltatása tevékenységükről 
 
  3./ Előterjesztés a Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesülethez való csatlakozáshoz 
      
  4./ Előterjesztés a folyékony hulladék összegyűjtésére és ártalmatlanítás céljára  
       történő elszállításra szóló közszolgáltatásra kötendő együttműködési megállapodás 
       elfogadására 

  5./ Pénzügyi támogatási kérelmekről döntés 
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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: 
 
 
84/2011.(X. 25.) 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./ Egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatók beszámoltatása tevékenységükről 
     Előadó: Árvainé Horváth Marianna védőnő 
                  Dr. Wórum Marianna fogorvos 
                  Dr. Gonda Péter háziorvos                    (írásbeli előterjesztések csatolva) 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sipos Balázs polgármester: úgy gondolja, hogy az önkormányzat kapcsolata a védőnővel 
jó, a védőnőnek a faluban élő emberekkel szintén, panasz munkájával kapcsolatban nem 
érkezett. Úgy ítéli meg, hogy feladatának teljes mértékben eleget tesz, melyet a szak-
felügyeletet ellátó szerv is megerősít megküldött véleményében. 
A mai ülésen képviselteti magát a fogorvos, a mai napon telefonon történt megbeszélésük 
során kiemelte a beépített vízszűrő berendezés hatékonyságát, mely működését követően  
az eszközökben nem volt meghibásodás. A vállalkozás önköltségen fogkő eltávolító eszközt 
szerzett be, mellyel az ellátás színvonalát emelte. Jelenleg eszközbeszerzési igényük nincs. 
Szintén jó munkájukról a lakossági visszajelzés. A szakfelügyeletet ellátó ÁNTSZ javasolja a 
beszámolójuk elfogadását a testületnek, azzal a kiegészítéssel, hogy a jövőben beszámoló-
jukat statisztikai adatokkal kiegészítve tegyék meg. 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: véleménye szerint minőségi munkát végez a védőnő, jó 
a kapcsolata a lakossággal és az alapellátással. 
A fogorvosi szolgálattal kapcsolatban kifejtette, hogy lelkiismeretesen dolgoznak, a 
gyermekvállalással kapcsolatos helyettesítést is gördülékenyen oldották meg. 
 
Fekete Csaba alpolgármester: elismeréssel szólt a háziorvosi szolgálat munkájáról. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
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85/2011.(X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatók 
       tevékenységéről szóló beszámolókat, melyeket az előterjesz- 
       téseknek megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 
 
 
3./ Előterjesztés a Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesülethez való csatlakozáshoz 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                (előterjesztés írásban csatolva)    
 
Sipos Balázs polgármester: 2011. december 31-ével jogszabályi változás következtében 
a Leader csoportok eddigi tevékenységüket a  jelenlegi szervezeti formában nem végez-
hetik, kizárólag egyesületi formában működő szervezetek kaphatnak a jövőben támo-
gatást. A Balatongyöngye Egyesület e célból szerveződik. Önkormányzatunk a Leader-
nek is tagja volt, bár tagságából nem profitált. Bízik benne, hogy ezen egyesületi formában 
való működés az önkormányzat számára is előnyös lesz. A tagdíj 10 Ft/fő/év lesz. 
Úgy gondolja, hogy tagság esetén lehet beleszólása a testületnek a programok kialakí-
tásába, vagy azok megvalósításába, illetve el tudja érni az önkormányzat, hogy bizonyos  
fejlesztések valósuljanak  meg a településen. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Fekete Csaba alpolgármester: információi szerint a kormány a jövőben a civilszervezetek 
támogatására fogja helyezni a hangsúlyt, a támogatások is rajtuk keresztül fognak rea-
lizálódni. Javasolja az egyesülethez való csatlakozást. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
86/2011.(X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesülethez 
       való csatlakozásról szóló előterjesztést, mely alapján úgy döntött, 
       hogy a szervezethez csatlakozni kíván. 
 
      A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló  
      döntéséről értesítse az egyesület elnökét. 
 
      Határidő: 2011. október 31. 
 
      Felelős: Sipos Balázs 
                    polgármester 
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4./ Előterjesztés a folyékony hulladék összegyűjtésére és ártalmatlanítás céljára  
     történő elszállítására szóló közszolgáltatásra kötendő együttműködési meg- 
     állapodás elfogadására 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                (írásbeli előterjesztés csatolva) 

 
Sipos Balázs polgármester: ismertette az együttműködés előzményeit, a jelenlegi eljárás 
folyamatát. A folyékony hulladékkezelés kötelező önkormányzati feladat, melynek meg- 
szervezését a marcali önkormányzat községi önkormányzatunk nevében is ellátja. 
Indítványozza az együttműködési megállapodás megkötését a társönkormányzattal e 
feladatellátásra. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Fekete Csaba alpolgármester: véleménye szerint is ezen együttműködés keretében e 
kötelező önkormányzati feladat biztosítva lesz. E területen eddig is együttműködött a két 
önkormányzat, támogatja a további együttműködést. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
 
87/2011.(X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a folyékony hulladék összegyűjtésére és ártalmatlanítás 
       céljára történő elszállításra szóló közszolgáltatásra kötendő együtt- 
       működési megállapodás tervezetét, melyet az előterjesztésnek megfelelően,  
       változatlan tartalommal elfogad. 
 
      A testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás  
      aláírására a községi önkormányzat képviseletében. 
 
      Határidő: értelem szerint 
 
      Felelős: Sipos Balázs 
                    polgármester 
 
5./ Pénzügyi támogatási kérelmekről döntés 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester     
 
5.1 Kéthelyi Asszonykórus pénzügyi támogatási kérelmének elbírálása   
      Előadó: Sipos Balázs 
                    polgármester             (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: tájékoztatja a testület tagjait, hogy az önkormányzat a 
faluban évente szervez vasgyűjtést, az abból befolyó pénz az önkormányzat saját 
bevétele. Az idei évben is sikeres volt a gyűjtés, 663 e Ft bevétel képződött, az elmúlt 
őszi gyűjtéssel együtt közel 800 e Ft. Ennek felhasználásáról – a nagyságrendjére való 
tekintettel is – a képviselőtestület döntsön. E többletbevétel fedezetet nyújthat egyedi 
kérelmek fedezetére is, mint pl. az asszonykórusé. 
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A kórus összesen 68 e Ft támogatást kér rendezvényeihez. A kórus a közelmúltban 
Nagylókon vett részt megmérettetésen, ahol ezüst minősítést értek el, öregbítve a falu 
hírnevét. Javasolja, hogy a kért támogatást ítélje meg a testület, a fenti többlet saját- 
bevétele terhére.  
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sipos László képviselő: egyetért az asszonykórus támogatásával, öregbítik Kéthely  
község hírnevét, továbbá tekintettel arra, hogy sajátbevétel szerzésre is törekednek, 
pl. bál szervezése. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján  
vita és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
88/2011.(X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Kéthelyi Asszonykórus pénzügyi támogatási 
       kérelmét, mely alapján a testület a csoport részére egyszeri  
       68 e Ft támogatást nyújt a községi önkormányzat 2011. évi  
       költségvetésének többlet-sajátbevétele kerete terhére. 
 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetését  
       biztosítsa. 
 
       Határidő: 2011. november 5. 

 
Felelős: Sipos Balázs 
              polgármester 
 

 
5.2 Kéthelyi Sportegyesület pénzügyi támogatási kérelmének elbírálása   
        Előadó: Sipos Balázs 
                     polgármester              (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: a testület szeptember havi ülésén döntésével a mai napra 
halasztotta a sportegyesület támogatási kérelmének elbírálását, melyhez részletes 
kimutatást kért az egyesülettől működési kiadásairól. Az egyesület a testület kérésének 
maradéktalanul eleget tett, a kért kimutatások a képviselők rendelkezésére állnak. 
Azokat átnézve s értékelve, megállapítható, hogy a korábbi kijelentések egyes kiadási 
nemekre nem helytállóak, pl. az indulási költségekre vonatkozóan, melyek a SLASZ 
honlapján mindenki által ellenőrizhető. A testületi tagok részére összefoglaló táblázatot 
készített az egyesület által szolgáltatott és a SLASZ által közzétett költségekről, mely 
alapján megállapítható, hogy további önkormányzati támogatás nélkül sem veszélyez-tetett 
az egyesület működése, tekintettel a női kézilabda szakosztály tevékenységének 
szüneteltetésére is, illetve az utazási költségek területen is lát megtakarítási lehetőséget, 
jobb szervezéssel. Az NCA elnyert támogatás működési kiadások finanszírozására kell 
fordítani.Az egyesület jegybevételét megítélése szerint alultervezte. A helyi mérkőzéseket 
tapasztalatai alapján többen látogatják. Indítványozza a testületnek, hogy az egyesület 3 
millió Ft alaptámogatását megtartva, további támogatási igényét utasítsa el. 
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H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Fekete Csaba alpolgármester: véleménye szerint az önkormányzat már azzal is 
többlettámogatást nyújt az egyesületnek, ha meghagyja a költségvetésben jóvá- 
hagyott 3 millió Ft támogatási mértéket, tekintettel a kézilabda szakosztály tevé- 
kenységének szüneteltetésére, mely költségmegtakarítást fog eredményezni. 
Számításai szerint a 3 millió Ft-ból 800 e Ft támogatási rész esne a kézilabdásokra, 
míg 2,2 millió Ft a focistákra. A jövő évi költségvetés készítésekor át kell gondolni az 
egyesület támogatását, ha marad a jelenlegi tevékenység, akkor 2,8 millió Ft 
támogatás elégségesnek fog mutatkozni, mellyel már 600 e Ft többlettámogatást fog 
kapni az egyesület az eddigi évek támogatási szintjéhez képest. Átnézve az egyesület 
által készített kimutatásokat, az üdítőre fordított kiadásokat magasnak ítéli. 
 
Dr. Magyar-Gelencsér Lívia képviselő a testület ülésére megérkezett. 
 
Sipos László képviselő: döbbenetét fejezi ki és sértésnek veszi, hogy ilyen fontos 
napirend tárgyalására az egyesület elnöke, vagy gazdasági vezetője nem jött el. 
Az egyesület kimutatása nem nyújt valós képet számára az egyesület gazdálkodásáról, 
hiszen nem hiszi el, illetve tudja, hogy személyi jellegű kifizetések is történnek (pl. edzői 
díj), melyek a kimutatásban nem kerültek feltűntetésre. Megítélése szerint a polgármester 
által készített kimutatás valós. Szerinte is van tartalék az egyesület költségvetésében, 
pl. szállítási díjak területén, tiszteletdíjak csökkentése, stb. Az idei költségvetési év 
mindenkitől takarékos gazdálkodást vár el. 
 
Bódis József a sportegyesület vezetőségének tagja kért és kapott a testülettől 
hozzászólási lehetőséget: sajnos az egyesület szponzori bevételei jelentősen 
lecsökkentek, növelésére nem lát lehetőséget. Megköszöni Fekete Csaba alpol- 
gármester pénzügyi felajánlását, mellyel csökkentették is az önkormányzattól kért eredeti 
támogatási összeget. Hozzászólásában elmondta továbbá, hogy önerőből a sportpálya 
területén több felújítást, fejlesztést végeztek el, mellyel kímélték a tulajdonos önkormány-
zat kiadásait. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester azon módosító 
javaslatát, hogy a sportegyesület a költségvetésben jóváhagyott 3 millió Ft támogatáson 
felül ne kapjon további 200 e Ft támogatást 2 igen 3 nem 1 tartózkodás mellett 
elutasította. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján  
3 igen 2 nem 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 részére többlettámogatást nem nyújt. 
 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy elutasító döntéséről 
       tájékoztassa a kérelmező egyesületet. 
 
       Határidő: 2011. október 31. 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                     polgármester 
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Sipos Balázs polgármester további napirend hiányában a testület soros nyilvános ülését 
bezárta.             
                        
         

k.m.f. 
  
 

Nagy Gáborné         Sipos Balázs 
körjegyző                                                                polgármester 


