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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. november 29-én  
a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. 
 
JELEN VANNAK:  Sipos Balázs polgármester 
                               Fekete Csaba alpolgármester  
                               Bódis Józsefné, Dávid Tamás, 
                               Dr. Gonda Péter, Sipos László  
                               képviselők 
 
                               Nagy Gáborné körjegyző  
 
Tanácskozási joggal jelen vannak a 2./-3./  napirendek tárgyalásánál: Sümegi Tamásné 
mb. igazgató, Magyar Tiborné óvodavezető, Szukics Adrienn a Szociális Szolgáltató 
Központ vezetője, Tanai Istvánné a körjegyzőség pénzügyi főmunkatársa. 
      
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 képviselőtestületet, hogy Dr. Gelencsér-Magyar Lívia képviselő a testületi 
ülésről való esetleges késését/távolmaradását előzetesen bejelentette. 
 
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./ Előterjesztés a községi önkormányzat 2011. évi költségvetésének három- 
     negyedéves helyzetéről  
 
3./ Előterjesztés a községi önkormányzat 2012. évi költségvetésének koncepciójára 
      
4./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése 
     módosítására 
 
5./ 2011. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása      
 
6./ Pénzügyi támogatási kérelemről döntés  
    
7./ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának óvodai neveléssel kapcsolatos 
     hozzájárulás fizetési felhívásáról döntés 
     
8./ Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló    
     6/2006. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására 
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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: 
 
90/2011.(XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

     megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
     szóló beszámolót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,  
     változatlan tartalommal elfogad. 
 

 
2./ Előterjesztés a községi önkormányzat 2011. évi költségvetésének három- 
     negyedéves helyzetéről 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                           (írásbeli előterjesztés csatolva )  
 

Sipos Balázs polgármester szóbeli kiegészítése: saját bevételeink időarányosnál jobban 
teljesültek (82,7%), aminek egyik oka az iparűzési adó és a gépjárműadó területén 
származó többletbevétel (ezek nehezebben tervezhetők is, nagyobb a mozgástér, mint a 
telek- és az építményadó esetében). Szerencsére pozitív irányban történt ez. Új 
vállalkozó, nagyobb iparűzési adóösszeg befizetésével ehhez nagyban hozzájárult. 
Kamatbevételeink az éves terv körül járnak. Központi költségvetésből származó 
bevételeink időarányosak. Felhalmozási célú pénzmaradványunk 15.065 e Ft. 
Felhalmozási bevételünk 34.753 e Ft. 2011. évi költségvetés háromnegyedévi bevétele 
293.125 e Ft. 
Az oktatás területén munkabérre, járulékra az előirányzat 71% lett kb. felhasználva, de 
ez magába foglalja az igazgató munkabérét (fél évre be lett tervezve + 1 fő be nem töltött 
pedagógus munkabérét), itt év végén pénzmaradványnak kell lennie. 
Dologi kiadások területén megtakarítás mutatkozik, ezt még a fűtés befolyásolhatja év 
végéig. Körjegyzőség kiadása időarányos, szociális ágazat szintén. Községgazdálkodási 
feladatkörben a kampánymunkák befejeződtek, levél eltakarítás és hóeltakarítás, egyéb 
karbantartási és kisebb felújítási feladatok vannak még hátra, lejárnak november 30-val a 
közfoglalkoztatási szerződések és ezt a feladatot 4 állandó emberünk látja majd el. 
Az egészségügyben is a tervezettnek megfelelően alakultak a kiadások. 
Közművelődésnél a tavalyi év hasonló időszakához képest megtakarítás mutatkozik, 
nagyobb kiadás e területen sem várható már a téli időszak, fűtési szezon lehet befolyással  
a dologi kiadások tekintetében. Önkormányzati igazgatás szintén időarányos. 
Támogatások, átadott pénzek teljesítése időarányos, vaspénz terhére történt az óvoda 
és iskola alapítványainak támogatás nyújtása. 
Mezőőri szolgálat kiadásai szintén időarányosan teljesültek. Új munkarend, további 
feladatok, ezzel talán növelhetjük a hatékonyságot, a közbiztonságot, biztosíthatjuk 
településünk közrendjét. Végezetül szólt az elvégzett beruházási/felújítási feladatokról. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sipos László a pénzügyi bizottság elnöke: hozzászólása írásban csatolva. 
 
 



 
 

3 

Sümegi Tamásné mb. igazgató: részletesen ismertette az intézmény személyi juttatása 
összetevőinek alakulását, azok okait(nyugdíjazás, táppénzes állomány, művészeti 
átszervezés, gazdasági vezetői feladatok ellátása, üres állások). 
 
Magyar Tiborné óvodavezető: az óvodai kerítés fémszerkezetét társadalmi munkában a 
szülők felújították, az alapzat felújítása továbbra sem megoldott, az ősszel elvégzett 
javítás nem megfelelő. 
 
Sipos Balázs polgármester: a kerítés alapzatának szakszerű kijavítását a tavasszal 
elvégeztetjük. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
91/2011.(XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a községi önkormányzat 2011. évi költségvetése 
       háromnegyedéves gazdálkodása helyzetéről szóló tájékoztatót, 
       melyet az előterjesztéseknek megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 
 
 
3./ Előterjesztés a községi önkormányzat 2012. évi költségvetésének koncepciójára 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                (írásbeli előterjesztés csatolva)    
 
Sipos Balázs polgármester szóbeli kiegészítése: a benyújtott 2012. évi költségvetési 
törvényjavaslat tükrében, az önkormányzatok finanszírozása a 2011. évi szinthez hasonló. 
A világgazdasági helyzet, az eurozóna válsága ezt még átszabhatja, ezért a koncepció 
készítésekor legfőbb szempontok az óvatosság, a kivárás, felkészülés a feladatalapú 
finanszírozásra voltak.  
A koncepció készültekor számos tervezet került még a parlament elé, és bizonyos 
dolgokban, például az ÁFA kérdése, már döntés is született mértéke januártól 27%. 
Bizonyos hírek szerint elveszíthetjük iparűzési adónk 20 %-át, a gépjárműadót és az szja 
8%-át, ezek a III. negyedéves számok és 2012. évi szja rész ismeretében kb. 24-25 m Ft. 
2012. évben is az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása kell, hogy célként lebegjen 
előttünk, lehetőségeinkhez mért stabil alap képzése, felkészülés az új önkormányzati, 
közoktatási, közigazgatási rendszerre. 
Ez saját bevételeink növelését szükségszerűsíti, jelen körülmények között ez adó 
emelésével (építmény és telekadó), adókedvezmény eltörlésével (iparűzési adó 2,5 m Ft 
nettó árbevételig mentesség), új bevételi forrás keresésével érhető el (pl. idegenforgalmi 
adó). Az iparűzési adó 20%-nak elvitele átszabhatja az eddigi állami kompenzáció 
mértékét is, hisz ha elvisz, nem biztos, hogy még egyszer visszaad belőle. 
Ingatlanok bérbeadásából származó bevételeink egyre bizonytalanabb, ezért a bérleti 
díjak emelése még az infláció mértékével sem javasolt, hosszabb távú bérleti szerződés 
esetén az üzlet kialakításában segíthetünk, a tartós beépített használati cikkek tekin-
tetében, ezzel talán javíthatunk a kiadhatóságon. 
Az oktatási rendszer finanszírozásának változása, oktatási társulási hozzájárulás 
fizetését szükségszerűsíti Somogyszentpál vonatkozásában, jelenleg a 157 tanulóból 55 
somogyszentpáli jár Kéthelyre. 
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Az elmúlt év bizonyította, hogy voltak még jelentős tartalékok a költségvetésben, ilyen 
mértékű és hatékonyságú költségcsökkentés 2012-ben már nem realizálható.  
Előző napirendnél említettem, minden területen ésszerű és takarékos gazdálkodás folyt. 
A közoktatási rendszer átalakítása az iskola és óvoda gazdasági vezető állás betöltését 
megkérdőjelezi, e feladat önkormányzaton belüli ellátásának megszervezését követel-
heti. 
Költségeink további csökkentése, csak beruházással érhető el, a meglévő energia-
rendszerek korszerűsítésével (pl. intézményi fűtés, közvilágítás, vízvezeték hálózat –  
egy-egy vezetékszakasz javítása összességében többe kerül, mint egy új szakasz 
kiépítése – önellátás üzemi konyha) 
E beruházások tekintetében is a minimális önrésszel megvalósíthatóak és hosszú távon 
nagy hatékonyságúak részesíthetők előnyben. 
Ilyen jellegű beruházás lehet az iskola, óvoda, művelődési ház, szociális szolgáltató 
fűtésrendszerének korszerűsítése, amihez önkormányzati területekről az elmúlt 1 év alatt 
kb. 1 évre elegendő fa mennyisége gyűlt össze. A Start munkaprogrammal összekötve e 
folyamat hosszútávon fenntartható.  
Éves gázszámlánk az összes intézmény vonatkozásában kb. 10 m Ft, a megtakarítás a 
beruházás költségeit fedezhetné, 5 év távlatában kiadásainkat jelentősen csökkenthetné. 
Feladatok a 2012. évi költségvetés előkészítésével kapcsolatban: 

- Saját bevétel növelésére irányuló elképzelések kidolgozása (adókalkuláció az 
egyes adónemek vonatkozásában, a folyamatos adó törvényváltozás és 
törvényalkotás függvényében)  

- Önkormányzat intézményi rendszerének, iskola óvoda gazdasági vezetői 
feladatellátásának törvény által kötelezően előírt feltételeinek felülvizsgálata, 
ésszerű, hosszú távú konstrukció kidolgozása – intézményi hozzájárulás 
mértékének meghatározása, intézményi társulási rendszerünk erősítése, új 
kapcsoltok kialakítása 

- Az egyes intézmények energiafelhasználásának felülvizsgálata 
- Lejáró, kötelezettség nélküli szolgáltatói szerződések felülvizsgálata, új 

szerződések kötése, kiadások szinten tartását, esetleg csökkentését szem előtt 
tartva  

- A 2012. évi költségvetés tervszámainak teljes körű kialakítása, a tervezési évre 
áthúzódó pénzügyi műveletek (kiadások) figyelembe vételével 

- A koncepcióban jóváhagyottak alapján a költségvetési tervezet képviselőtestület 
elé terjesztése  

 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sipos László a pénzügyi bizottság elnöke: hozzászólása írásban csatolva. 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: jelentős jogszabályi változások várhatóak, melyek az 
önkormányzat működését jelentősen befolyásolják. Kieső bevételeink pótlását helyi 
adórendszerünk újraszabályozásával kellene biztosítani, mely adóemelést, vagy új 
adónem bevezetését jelentheti. 
 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
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92/2011.(XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a községi önkormányzat 2012. évi költségve- 
       tésének koncepciójáról szóló előterjesztést, melyet az elő- 
       terjesztéseknek megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 
 
 
4./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése 
     módosítására 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                (írásbeli előterjesztés csatolva) 

 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
11/2011.(XI…..) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a Kéthely Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetését  
       megállapító 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására  
       megalkotja a 11/2011.(XI. …) önkormányzati rendeletet, a tervezetnek  
       megfelelően,  változatlan tartalommal. 
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
 
 
5./ 2011. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása      
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester     
 
Sipos Balázs polgármester: két időpontot javasol a testületi tagjainak december 7-ét  
és 14-ét, a közmeghallgatás helyszínéül a helyi művelődési házat. 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
93/2011.(XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a 2011. évi közmeghallgatás időpontját 2011. december  
       7-én 18 órára tűzi ki. 
       A közmeghallgatás szervezésével és lebonyolításával 
       kapcsolatos szervezési feladatokat az előterjesztésnek 
       megfelelően elfogadja a testület. 
 
      Határidő: 2011. december 7. 
 
      Felelős: Sipos Balázs 
                    polgármester 
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6./ Pénzügyi támogatási kérelemről döntés 
      

6.1 Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület pénzügyi támogatási     
      kérelmének elbírálása   
      Előadó: Sipos Balázs 
                   polgármester             (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: a szervezet részére egyszeri 35 e Ft pénzügyi támogatás 
nyújtását javasolja a községi önkormányzat 2011. évi költségvetésének egyéb támoga-
tási kerete terhére. A megjelentetéshez nyújtott támogatáson felül vállalhatjuk a könyv 
helyi bemutatásával felmerülő költségeket is. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Fekete Csaba alpolgármester: rég nem volt kéthellyel kapcsolatban ilyen szellemi 
termék. A kiadvány megjelentetéséhez önkormányzati támogatás nyújtását támogatja. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján  
vita és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
94/2011.(XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Marcali és Környéke Hagyományőrző 
       Ipartestület pénzügyi támogatási kérelmét, mely alapján  
       a testület a szervezet részére helytörténeti kiadvány  
       megjelentetéséhez egyszeri 35 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. december 5. 

 
Felelős: Sipos Balázs 
              polgármester 
 
 

7./ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának óvodai neveléssel kapcsolatos 
     hozzájárulás fizetési felhívásáról döntés 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester              (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: úgy gondolja, hogy önkormányzatunknak is van egy jól 
működő óvodája, az elmúlt időszakban az igénybevétel miatt a létszámot is emelnie 
kellett a testületnek. Nem támogatja a kérés teljesítését, helyben a feladatellátásra  
lehetőség adott.  
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján 5 igen 
szavazat és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát: 
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95/2011.(XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Balatonmáriafürdői Önkormányzat óvodai 
       neveléssel kapcsolatos megkeresését, mely alapján a 
       testület úgy döntött, hogy a társönkormányzat óvodájába 
       járó kéthelyi gyermekek után hozzájárulási díjat nem 
       kíván fizetni a fenntartó önkormányzat részére. 
 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse 
       az önkormányzat polgármesterét.           
 
       Határidő: 2011. december 5. 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                     polgármester 
 
8./ Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló    
     6/2006. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására 
     Előadó: Nagy Gáborné 
                  körjegyző             (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
12/2011.(XI…..) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a pénzben és természetben nyújtandó szociális ellátásokról szóló  
       6/2006.(III.31.) önkormányzati rendelet módosítására megalkotja 
       a 12/2011.(VIII…) önkormányzati rendeletet a tervezetnek megfelelően,  
       változatlan tartalommal. 
      (Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
 
Egyéb 
 
Sipos Balázs polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy a szilárd hulladék 
szolgáltatási díjról ebben az évben már nem fognak tárgyalni, egyrészt a hulladék-
gazdálkodási törvényt sem fogadta el az országgyűlés, másrészt a testület ez év 
februárjában fogadta el az új díjtételeket 1 évre vonatkozóan, az új díjak 2012. 
márciusától lépnek életbe.  
 
Sipos Balázs polgármester további napirend hiányában a testület soros nyilvános ülését 
bezárta.                                       

k.m.f.  
 
 

Nagy Gáborné         Sipos Balázs 
körjegyző                                                                polgármester 


