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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 13-án  
a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. 
 
JELEN VANNAK:  Sipos Balázs polgármester 
                               Fekete Csaba alpolgármester  
                               Sipos László képviselők 
 
                               Nagy Gáborné körjegyző  
      
Sipos Balázs polgármester üdvözli a testület soros nyilvános ülésén megjelenteket,  
megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel azon a testület megválasztott 
7 tagja közöl 4 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitja.  
Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Bódis Józsefné, Dávid Tamás és Dr. Gonda Péter 
képviselők a testületi ülésről való távolmaradásukat előzetesen bejelentették. 
 
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, melyet a testületi tagok 
egyhangúlag, 4 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 meg- 
     hozott döntésekről 

 
  2./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. 
       évi munkatervére  
 
  3./ Előterjesztés a 2012. évi ivóvízdíj mértékének megállapítására 
      
  4./ Előterjesztés a 2012. évi szennyvízdíj mértékének megállapítására 
 
  5./ Javaslat a 2012. évi helyiségbérleti díjakra      
 
  6./ Előterjesztés a kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatás igénybevételéről 
       szóló 5/1998.(VII.16.) önkormányzati rendelet módosítására  
    
  7./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, 
       valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 4/2002.(III.15.) 
       önkormányzati rendelet módosítására     

  8./ Előterjesztés a temetői kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására 
 
  9./ Közvilágítás villamos energia ellátásra irányuló szolgáltatói ajánlatok megvitatása 

    10./ Előterjesztés a helyi adókról szóló 18/2003.(XII.31.) önkormányzati rendelet 
       módosítására 

 
  11./ Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 19/2009.(XII.17.) önkormányzati  

       rendelet módosítására 
 

  12./ Előterjesztés a temetői díjtételek felülvizsgálatára 
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 13./ Előterjesztés az önkormányzat által alapított Hóvirág Közalapítvány alapító  
        okiratának módosítására 
 
14./ Pénzügyi támogatási kérelmekről döntés 
 

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a 
képviselőtestület által a polgármesterre átruházott hatáskörben, a 
polgármester által meghozott döntésekről 

  Előadó: Sipos Balázs 
               polgármester               (írásbeli előterjesztés csatolva ) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
101/2011.(XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

     megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 
     valamint a képviselőtestület által a polgármesterre átruházott  
     hatáskörben, a polgármester által meghozott döntésekről 
     szóló beszámolót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,  
     változatlan tartalommal elfogad. 
 

2./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. 
     évi munkatervére  
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                           (írásbeli előterjesztés csatolva )  
 
Sipos Balázs polgármester szóbeli kiegészítése: a munkaterv a elmúlt év gyakorlatának 
megfelelően került összeállításra. A munkaterv 11 ülést tartalmaz, júliusban nem lenne 
soros ülés, 2 alkalommal lenne a körjegyzőség működését érintően együttes ülés. 
A javaslat az évi közmeghallgatás tartásával is számol. Az idei évben a mai napig 11 
soros és 3 rendkívüli ülést tartott a testület. 
 

H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sipos László képviselő: indítványozza, hogy a képviselőtestületi ülések kezdési 
időpontját 18 órában határozza meg a testület, a jelenlegi 14 órai kezdés több 
képviselőnek munkájával ütközik, mely gyakori hiányzást okoz. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
102/2011.(XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a képviselőtestület 2012. évi munkatervéről 
       szóló előterjesztést, melyet az előterjesztéseknek megfelelően,  
       változatlan tartalommal elfogad. 
 
       A képviselőtestület a testületi ülések kezdési időpontját 18 
       órában határozza meg. 
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3./ Előterjesztés a 2012. évi ivóvízdíj mértékének megállapítására 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                (írásbeli előterjesztés csatolva)    
 
Sipos Balázs polgármester szóbeli kiegészítése: a szolgáltatótól a jövő évre vonatkozóan 
egy ajánlat érkezett, melyben figyelembe vették, hogy az önkormányzatunk a koncessziós 
díj nagy részét visszaforgatta a víziközmű-rendszerre. A díj meghatározásán felül a meg 
nem ítélt állami támogatásból adódó kiesés kompenzálásáról is kell döntenie a testületnek, 
melyre az a javaslata, hogy az elmúlt évhez hasonlóan az a koncessziós díjból történjen, 
ne hárítsa át a testület a lakosságra. A jövő évi díjemelés mértéke 18 Ft/ÁFA, melynek oka  
kötelező bérkompenzáció, üzemanyag, villamos áram áremelkedés. 
Képviselői kérdésre válaszul elmondta, hogy testületünk az egytényezős díjjavaslatot 
tárgyalja. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
13/2011.(XII. ...) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       az ivóvízdíj megállapításáról szóló 7/1994.(III.30.) 
       önkormányzati rendelet módosítására megalkotja a 
       13/2011.(XII…) önkormányzati rendeletet a tervezetnek  
       megfelelően, változatlan tartalommal.  
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
4./ Előterjesztés a 2012. évi szennyvízdíj mértékének megállapítására 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                (írásbeli előterjesztés csatolva) 

 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
14/2011.(XII…..) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       az előterjesztés alapján a szennyvízcsatorna szolgáltatás 
       2012. évi díjáról szóló 14/2011.(XII…) önkormányzati 
       rendeletet a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal 
       megalkotja.  
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
103/2011.(XII.13.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       kinyilatkoztatja, hogy a meg nem ítélt állami támogatásból 
       adódó kiesést nem kívánja a lakossági fogyasztói díjban 
       érvényesíttetni, a testület egyetért azzal, hogy a kompenzáció 
       a koncessziós díjból történjen. 
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       A testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú 
       megállapodás aláírására a képviselőtestület nevében. 
 
       Határidő: értelem szerint 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                     polgármester 
 
 
5./ Javaslat a 2012. évi helyiségbérleti díjakra      
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: a koncepció tárgyalása során e területen emelést nem 
indítványozott, hiszen egyre nehezebb az önkormányzati helyiségek bérbeadása. 
Ugyanakkor az eddigi kedvezmény nyújtását fenntartani javasolja, ÁFA mértékének 
megfelelően, tehát 25 %-ról, 27 %-ra. 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
104/2011.(XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a tulajdonában álló nem lakás céljára 
       céljára szolgáló helyiségek bérleti díjára vonatkozó elő- 
       terjesztést, melyet az előterjesztésnek megfelelően, 
       változatlan tartalommal elfogad. 
 
       A képviselőtestület a tulajdonában álló helyiségek bérleti 
       díját, határozott időre, 2012. január 1. napjától 2012. 
       december 31. napjáig 27 %-kal csökkenti a lakossági 
       szolgáltató, a kereskedelmi és az ipari kategóriába tartozó 
       helyiségek vonatkozásában. 
       A testület elrendeli, hogy a díjcsökkentési döntése az adott 
       bérlő vonatkozásában csak akkor érvényesíthető, ha az 
       érintett bérlőnek lejárt határidejű bérleti díjtartozása nem áll 
       fenn. 
 
       A testület felhatalmazza polgármestert az érintett bérleti  
      szerződések módosítására. 
 
      Határidő: 2012. január 31. 
 
      Felelős: Sipos Balázs 
                    polgármester 
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 6./ Előterjesztés a kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatás igénybevételéről 
      szóló 5/1998.(VII.16.) önkormányzati rendelet módosítására  
      Előadó: Sipos Balázs 
                   polgármester                (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
15/2011.(XII. ...) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatás igénybevételéről  
       szóló 5/1998.(VII.16.) önkormányzati rendelet módosítására   
       megalkotja a 15/2011.(XII…) önkormányzati rendeletet  
       a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal.  
      (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
  
7./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek     
     bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló  
     4/2002.(III.15.) önkormányzati rendelet módosítására     
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
16/2011.(XII. ...) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek  
       bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
       szabályokról szóló 4/2002.(III.15.) önkormányzati rendelet  
       módosítására megalkotja a 16/2011.(XII…) önkormányzati 
       rendeletet a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal.  
      (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 

8./ Előterjesztés a temetői kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                (írásbeli előterjesztés csatolva) 

 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
105/2011.(XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a temetői kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
       módosításának tervezetét, melyet a tervezetnek megfelelően, 
       változatlan tartalommal elfogad. 
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       A testület felkéri a polgármestert, hogy a közszolgáltatási 
       szerződés módosítását a testület képviseletében írja alá. 
 
      Határidő: 2011. december 15. 
 
      Felelős: Sipos Balázs 
                    polgármester 

 
9./ Közvilágítás villamos energia ellátásra irányuló szolgáltatói ajánlatok     
     megvitatása 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester szóbeli kiegészítése: indítványozza a testületnek, hogy a 
jelenlegi szolgáltatóval, a Fényhozam Kft-vel kössön szerződést. Megítélése szerint  
az új szolgáltató jól végezte munkáját, e területen megtakarítás is jelentkezett. 

 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
106/2011.(XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a közvilágítási villamos energia ellátásra 
       irányuló szolgáltatói ajánlatokat, mely alapján a testület 
       úgy döntött, hogy a Fényhozam Kft-vel köt 2012. január 

1. napjától, egy évre, 2012. december 31. napjáig szerződést 
a közvilágítás villamos energia ellátására, a hálózat karban 
tartásával együtt. 
 

      A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az új villamos 
      energia ellátásra irányuló szerződés aláírására. 
 
      Határidő: azonnal 
 
      Felelős: Sipos Balázs 
                    polgármester 
 
10./ Előterjesztés a helyi adókról szóló 18/2003.(XII.31.) önkormányzati rendelet 
       módosítására 
       Előadó: Nagy Gáborné 
                     körjegyző                     (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
 
11./ Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 19/2009.(XII.17.) önkormányzati  
       rendelet módosítására 
       Előadó: Nagy Gáborné 
                     körjegyző                     (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
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17/2011.(XII. ...) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a helyi iparűzési adóról szóló 19/2009.(XII.17.) önkormányzati  
       rendelet módosítására megalkotja a 17/2011.(XII…)  
       önkormányzati rendeletet a tervezetnek megfelelően,  
       változatlan tartalommal.  
      (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 

   

 

12./ Előterjesztés a temetői díjtételek felülvizsgálatára 
       Előadó: Nagy Gáborné 

                   körjegyző                     (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
107/2011.(XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a községi köztemető temetői díjtételei 
       felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, mely alapján a 
       a testület a temetői díjtételeket felülvizsgálta, melyeket 
       változatlanul hatályában tart. 

 
13./ Előterjesztés az önkormányzat által alapított Hóvirág Közalapítvány alapító  
       okiratának módosítására 
       Előadó: Nagy Gáborné 

                   körjegyző                     (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
108/2011.(XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta az általa alapított Hóvirág Közalapítvány 
       alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést, mely  
       alapján a testület a közalapítvány egységes szerkezetű alapító  
       okiratát, a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal   
       jóváhagyja. 
     
      A képviselőtestület elrendeli a közalapítvány egységes szerkezetbe 
      foglalt alapító okirat megküldését a Somogy megyei Cégbíróságnak. 
 
      Határidő: 2011. december 21. 
 
      Felelős: Nagy Gáborné 
                    körjegyző 
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14./ Pénzügyi támogatási kérelemről döntés 
      

14.1 Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Szülői    
        Szervezetének 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 
 

 

 
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.  
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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 


