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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. január 24-én  
a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. 
 
JELEN VANNAK:  Sipos Balázs polgármester 
                               Fekete Csaba alpolgármester  
                               Bódis Józsefné, Dr. Gonda Péter, 
                               Dr. Gelencsér-Magyar Lívia, Németh Lajos, 
                               Sipos László képviselők 
 
                               Nagy Gáborné körjegyző  
 
Tanácskozási joggal jelen van: Tanai Istvánné pénzügyi főmunkatárs, valamint 
a 3./ napirend tárgyalásánál Peti Gréta közművelődési szervező és Kovács Lajosné 
könyvtáros. 
      
Sipos Balázs polgármester üdvözli a testület soros nyilvános ülésén megjelenteket,  
megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel azon a testület megválasztott 
7 tagja közöl valamennyi képviselő jelen van, az ülést megnyitja.  
Sipos Balázs polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Dávid Tamás képviselő 
lemondása miatt megüresedett képviselői helyre Németh Lajos kerül. 
Németh Lajos a mai testületi ülésen a képviselőtestület előtt a törvényben előírt esküt 
letette, melyről esküokmány is készült. 
 
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, melyet a testületi tagok 
egyhangúlag, 7 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 Önkormányzatának 2011. évi költségvetése 

  módosítására  
 
3./ Beszámoló a művelődési ház és a könyvtár tevékenységéről 
 

  4./ Balatonújlak Község Önkormányzatának óvodai ellátásra vonatkozó 
       megkereséséről döntés 
 
  5./ Előterjesztés a gyepmesteri feladatok ellátására irányuló vállalkozási szerződés 
        megkötésére 
 
  6./ Sakkszakkör pénzügyi támogatási kérelmének elbírálása 

    
  7./ Kerékpárút hálózat fejlesztésre vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás  
       jóváhagyása 
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  8./ A 2011. évre kiírt iskolatej programhoz való csatlakozásról döntés 
 
  9./ Előterjesztés a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola             
       gazdasági vezetői feladatai ellátásának biztosításához 
 
10./ Előterjesztés az 1999. évben született leányok méhnyakrák elleni védőoltásához 

 
  11./ Egyéb 
 

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-
testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben, a polgármester által meg-
hozott döntésekről 

  Előadó: Sipos Balázs 
               polgármester               (írásbeli előterjesztés csatolva ) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
2/2012.(I. 24.) 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   
     költségvetése módosítására  
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                           (írásbeli előterjesztés csatolva )  
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
1/2012.(I. ….) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       Kéthely Községi Önkormányzatának 2011. évi költség- 
       vetéséről szóló 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet  
       módosítására megalkotja az 1/2012.(I…) önkormányzati  
       rendeletet a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal.  
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
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3./ Beszámoló a művelődési ház és a könyvtár tevékenységéről 

       Előadó: Peti Gréta közművelődési szervező 
                    Kovács Lajosné könyvtáros 

                (írásbeli előterjesztések csatolva)    
 
Peti Gréta közművelődési szervező szóbeli kiegészítése: beszámolóban tételesen leírt 
2011-es évi tevékenységeinkhez, annyit szeretne még hozzá tenni, hogy hosszú 
eseménydús évet mondhat magukénak, azt gondolja, mindig arra törekedte munkájuk 
során, hogy bárminemű hasznos, értékes kezdeményezés támogatva legyen, és 
lehetőséget biztosítsanak kikapcsolódásra, feltöltődésre. 
Az idei év a helyi kezdeményezésekben, támogatásokban, segítségnyújtásokban is 
bővelkedett. Ezúton szeretné megköszönni mindazoknak, akik idejükhöz, lehető-
ségeikhez mérten támogatták a falu kulturális életét, illetve akik programjaikon, 
rendezvényeiken részt vettek. 
2011-es évet nem kevés pénzmaradvánnyal zárták, ezen összeg átcsoportosítását kéri 
a képviselőtestülettől, hisz ilyen formában nem tudja kellőképpen hasznosítani. Szeretné, 
ha a színházterem valamilyen kisebb felújításon esne át, mint legalább színpadi rész 
festése, függöny csere, beázás elhárítása. Ha ez sikerülne, akkor a kihasználtságát is 
növelni lehetne és a maradványpénz fellépőkre, művelődésre való átcsoportosítása által 
kisebb színházi, illetve irodalmi estek szervezését tartaná még fontosnak a meg lévő 
programok mellett. 
Amit még fontosnak tart a közeljövőt tekintve az a kultúrházhoz tartozó hátsó udvar 
rendezése. (parkosítás, padok, szalonnasütő). Tehát egy közösségi pihenőhelyet, amit 
bárki bármikor igénybe vehetne. 
 
Kovács Lajosné könyvtáros szóbeli kiegészítése: örül a januári beszámoltatásnak, mivel 
így teljes évről tud számot adni a testületnek, az intézményi statisztikák is költségvetési 
évhez kapcsolódnak. A 2011-es év az önkéntesség és a jubileumok éve volt a könyv-
tárban. Számos olyan rendezvényük volt, amely valamely jubileumhoz kapcsolódott. 
A fellépők, támogatók és a szervezők önkéntes, közvetlen felajánlásával jöttek létre ezek  
a programok, melyekről elmondható, hogy felejthetetlen élményt nyújtottak a megjelen-
teknek, illetve felvételről a helyi televízió nézőinek is. Igény van a településen az ilyen 
jellegű rendezvényekre, jók a visszajelzések, sőt még a környező településekről is. 
Megköszöni Balla Mária és még sok támogató, közreműködő segítségét a programok 
megvalósításában. Szólt az év során beszerzett eszközökről, illetve arról a tapasztalatról, 
ami az első osztályosoknak szervezett könyvtárórát kíséri, miszerint a gyerekek után 
egyre több szülő is ellátogat a könyvtárba, néhányan közülük be is iratkozik.  
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K : 
 
Sipos Balázs polgármester: a mai nap folyamán egyeztetett Peti Grétával a jövő évi 
költségvetéssel kapcsolatban. Nem látja akadályát, hogy azon kért feladatokat, melyek 
ésszerűek, az idei évben megvalósítsa az önkormányzat. A konkrét feladatok a költség- 
vetési előterjesztésben részletezésre kerülnek, az esetleges 2011. évi maradványt vissza 
tervezzük.  
A jövőben e terület beszámolóit január hónapra fogják ütemezni. Tapasztalatból is 
elmondhatja a művelődési intézmények egyre fokozottabb igénybevételét (asszonykórus, 
könyvtár, zenekari próba, zumbások, sakk szakkör), örül a kulturális élet fellendülésének. 
Az intézményt egy fő takarítja, munkaköri leírása szerint az egész épületet, művelődési 
házat, könyvtárat is. Valóban érkeztek munkájára negatív jelzések, melyeket rövid időn 
belül meg kíván oldani. 
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Dr. Gonda Péter képviselő: megköszöni a művelődési házban végzett munkát, mely 
nagyon kreatív, ügyes, a beszámoló jól összefoglalja az elvégzett munkát. A könyvtári 
munkát szintén megköszöni, s a takarítással kapcsolatos jelzést veti fel. 
 
Németh Lajos képviselő: mindkét beszámoló azt tartalmazza, hogy a településen van 
érdeklődés a közművelődés iránt, még ha a számok nagyobb részvételt is mutathatnának, 
pl. egy városi intézménnyel összehasonlítva. Úgy gondolja, hogy e területen szűk munka- 
időben foglalkoztatottak mindent lehetőséget megragadnak annak érdekében, hogy 
minden látogató megtalálja az érdeklődésének megfelelő foglalkozást az intézményben. 
Ezt a munkát jól tükrözik a beszámolók is. Ezek miatt is sajnálatát fejezi, hogy a testület 
azt IKSZT pályázat megvalósításáról lemondott, hiszen a támogatás felhasználásával a 
beszámolókban is jelzett hiányosságok egy része megszűntethető lett volna. Bízik benne, 
hogy a felvetett hiányosságok egy részét az idei költségvetési évben orvosolni tudja a 
testület. Megköszöni a részletes beszámolókat, az elvégzett munkát, további eredményes 
tevékenységet kíván az e területen dolgozóknak. 
 
Fekete Csaba alpolgármester: kiemeli a művelődési ház beszámolójának azon részletet, 
mely a kulturált társas együttlétre vonatkozó megállapítást tartalmazza. A felállított mérce 
egyben elvárás is a jövőre nézve az érintett munkavállalók részére, bízik benne, hogy az 
idei évben is ugyanennyi és ilyen színvonalas programok lesznek. Szintén megköszöni az 
érintettek munkáját.  
 
Sipos László képviselő: nem volt kétséges a testület számára Peti Gréta alkalmazásával, 
hogy jelentős előrelépés történik e területen. Az eltelt időszak ezt bizonyította, különösen a 
2011-es év emelkedik ki. Örömtelinek ítéli, hogy a számos program mellett pénzügyi meg- 
takarítást is sikerült elérni. A további feladatokhoz jó munkát kíván. 
Megítélése szerint is a könyvtárban az elmúlt év mozgalmas és színes volt, személy 
szerint is több rendezvényen vett részt, melyekről jó visszajelzések voltak. 
Reméli, hogy a könyvtárban a dokumentumok számítógépre vitele megoldódik, mellyel 
könnyebbé válhat a könyvtáros munkája.  
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
3/2012.(I. 24.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a művelődési ház és a könyvtár munkájáról  
       szóló beszámolót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,  
       változatlan tartalommal elfogad. 
 
 
4./ Balatonújlak Község Önkormányzatának óvodai ellátásra vonatkozó 
     megkereséséről döntés 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: javasolja, hogy a megkeresésre elvi döntést hozzon a testület, 
a társönkormányzat elfogadó nyilatkozatát követően, társulási megállapodásban fejtenék ki 
a részletes szabályokat. A testületi döntés meghozatalához összehasonlító számításokat 
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végeztek az óvodai költségeket illetően. 2012. évre vonatkozóan várhatóan 210 e Ft/fő/év 
kiadás merül fel. Ugyanakkor a társulás létrejötte csökkentené a korábbi önkormányzati 
önerőt, ezért támogatja, hogy a testület fogadja a balatonújlaki óvodásokat, hosszú távon 
előnyösnek ítéli az együttműködést. 120 e Ft/év/fő hozzájárulás megfizetését javasol 
megállapítani.  A jogszabályi változások még várhatóan lesznek e területet érintően (járások 
kialakítása, jövő évi költségvetési törvény, Ötv. szabályozása, stb.), akkor majd a létrejött 
társulási megállapodást a hatályos szabályokhoz fogják igazítani. 
 

H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K : 
 
Németh Lajos képviselő: nem ismerve a köznevelési törvény csoportlétszám határokra 
vonatkozó szabályozását, felveti, hogy a döntés meghozatalakor azzal is számoljanak,  
hogy az új gyerekekkel esetleg túllépnénk e határt, csoportbontásnak viszont jelentős 
többletköltsége lenne. Ha ez nem következik be, akkor mindenképpen támogatja a 
szerveződést e területen Balatonújlak Község Önkormányzatával, melyet anyagi 
szempontból is előnyösnek ítél. Ismeretei szerint a várható jogszabályok jobban fogják 
rendezni a két önkormányzat közötti pénzügyi elszámolásokat, követelések behajtását. 
 
Fekete Csaba alpolgármester: a jövőre nézve az óvodáknak kiemelt szerepe lesz a 
települések életében, hiszen a jogszabályok is az óvodai nevelést kötelező feladatként 
határozzák meg az önkormányzatok számára. 
 
Sipos László képviselő: örömmel olvasta a társönkormányzat megkeresését, sajnálja,  
hogy ez előbb nem valósult meg. Független az ide átjövő gyermekek számától, minden-
képpen előnyösnek ítéli az együttműködést. A körjegyzőség mellett az ez irányú közeledést 
is fontosnak tartja. Előreláthatólag az óvodába járó gyerekek általános iskolai tanulmá-
nyaikat is itt fogják majd folytatni. 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
4/2011.(I.24.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       kinyilatkoztatja, hogy - figyelemmel a két település eddigi  
       több területet érintő szoros együttműködésére – fogadja 
       intézményébe a balatonújlaki óvodás korú gyermekeket, 
       2012. szeptember 1. napjától.  
       E feladatellátásra társulási megállapodás megkötését  
       indítványozza Balatonújlak Község Önkormányzatával.  
       Az önkormányzatuk részéről fizetendő hozzájárulás mér- 
       tékét 2012. évre 120 e Ft/év/fő összegben határozta meg  
       a testület. 
       A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről 
       tájékoztassa Balatonújlak Község Önkormányzatának  
       Képviselőtestületét. 
  
       Határidő: 2012. január 30. 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                     polgármester 
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5./ Előterjesztés a gyepmesteri feladatok ellátására irányuló vállalkozási szerződés 
     megkötésére 
    Előadó: Sipos Balázs 
                 polgármester                (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: e szerződésre szükség van, amely az eddigi szerződé-
sekhez képest több költséget igényel, kevesebb szolgáltatás nyújtása mellett. 
Az előzetes egyeztetések hatására alakult ki a tervezetben szereplő 35 e Ft+ÁFA 
szolgáltatási díj, 25 db eb befogására, melyre csak a hivatal kijelölt munkatársának 
előzetes értesítését követően kerülhet sor. E fölötti befogás esetén a szerződés 
mellékletében szereplő vállalkozási díjat kell fizetnie önkormányzatunknak. 
 

H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K : 
 
Dr. Gelencsér Lívia képviselő: a keretszám kikötése visszaélésre adhat okot, 
illetve minél több eb befogására és elszállítására ösztönözheti a vállalkozót. 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: a keretszám feletti eb elszállításának költségét, 
40 e Ft/db nagyon soknak ítéli, figyelemmel annak tartalmára (oltás, chippelés,  
tartás, ártalmatlanítás, stb.) 
 
Németh Lajos képviselő: indítványozza a tervezet 2./ pontjának elhagyását, mivel a 
járőrözések során befogott ebek száma nem kontrolálható megfelelően, illetve az a 
költségeket is megemelheti minkét fél részére. Javasolja továbbá, hogy a 35 e Ft/hó 
+ÁFA átalánydíj helyett 30 e Ft/hó +ÁFA átalánydíjat ajánljanak fel a vállalkozónak. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Németh Lajos polgármester 
módosító indítványait egyhangúlag elfogadta. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 

 
5/2012.(I. 24.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Makai István vállalkozó gyepmesteri 
       feladatok ellátására irányuló ajánlatát, melyet a testület 
       az elfogadott módosítási javaslatokkal együtt, elfogad. 
       A testület a feladatellátásra irányuló szerződést határozott 
       időre, 2012. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig 
       köti meg. 
 
       A testület felhatalmazza polgármestert, hogy a vállalkozói  
       a szerződést a képviselőtestület képviseletében írja alá. 
 
      Határidő: 2012. január 31. 
 
      Felelős: Sipos Balázs 
                    polgármester 



 
 

7 

 
 
 6./ Sakkszakkör pénzügyi támogatási kérelmének elbírálása 
      Előadó: Sipos Balázs 
                   polgármester                (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: támogatja a kérés teljesítését, a kért összeg nyújtását. 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
6/2012.(I.24.) számú önkormányzati határozatát: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a sakkszakkör pénzügyi támogatási kérését, 
       mely alapján a testület úgy döntött, hogy a szakkör részére  
       egyszeri 20 e Ft pénzügyi támogatást nyújt a sakkbajnokság 
       megrendezéséhez a községi önkormányzat 2012. évi 
       költségvetésének egyéb támogatási kerete terhére. 
 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetését 
       biztosítsa. 
 
       Határidő: 2012. január 31. 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                     polgármester 
 
 
7./ Kerékpárút hálózat fejlesztésre vonatkozó konzorciumi együttműködési  
     megállapodás jóváhagyása 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: a pályázat támogatási mértéke változott, így összege is, 
a korábbi 90 %-os támogatási mértékről 100 %-ra nőtt. A benyújtott 241.159 e Ft 
támogatási igénnyel szemben 234.306 e Ft támogatást ítéltek meg, 6.853 e Ft nem 
támogatható vagy nem elszámolható költségként megjelölve. A különbség abból 
adódik, hogy a Marcali és Kéthely 2-2 településhatáráról a belterületre benyúló 
kerékpárút részből csak egy 250 m-es szakasz megépítését támogatják, a három 
szakasz megépítési költségét a pályázóknak kell viselnie. A belterületi szakaszok 
összesen 736 m, melyből Marcali területére jutó 302 m, míg Kéthely területén 434 m 
lenne. Elkészült a saját forrás felosztása is, mely szerint Kéthelyre 2.139 e Ft (31 %) 
jutna. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a teljes saját forrás 
összegét, azaz 6.853 e Ft-ot a 2012. évi költségvetésében biztosítani fogja, önkor-
mányzatunkra eső részt csak 2013. éves költségvetési évben igényelné, mivel a 
beruházás is 2013. évben fog megvalósulni. Úgy gondolja, hogy Marcali ajánlata 
korrekt, javasolja a testületnek a konzorciumi együttműködési megállapodás válto- 
zatlan tartalommal való elfogadását. A teljes programot Marcali, mint konzorciumi 
vezető bonyolítaná le, 5 évig a konzorcium biztosítaná a létesítmény karbantartását  
is, s csak ezt követően adná át önkormányzatunknak a rá eső kerékpárszakaszt 
tulajdonba. 
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H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K : 
 
Németh Lajos képviselő: nagyon örül, hogy a kerékpárút eljutott abba a stádiumba,  
hogy végre meg is fog valósulni. Kedvezőnek ítéli, hogy megváltozott a támogatási  
arány, hiszen a korábbi számítások szerint az önkormányzatunkra jutó önrész 
több mint 10 millió Ft lett volna, így megtakarítást érhető el. A szerződésben foglaltak 
alapján úgy ítéli meg, hogy teljes mértékben megbízhat testületünk a társönkormány-
zatban, a javasolt költségmegosztás korrekt. 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
7/2012.(I.24.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Bize-Marcali-Kéthely-Balatonújlaki legágazó 
       közötti kerékpárút építésére irányuló konzorciumi együtt- 
       működési megállapodást, melyet a testület változatlan 
       tartalommal elfogad. 
 
       A képviselőtestület kinyilatkoztatja, hogy a pályázat megvaló- 
       sításához a rá eső költségrészt, 2.138.808 Ft-ot a községi 
       önkormányzat  2013. évi költségvetésében biztosítani fogja. 
 
       A képviselőtestület a kerékpárút megvalósítására irányuló 
       konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására  
       felhatalmazza a polgármestert. 
 
       Határidő: értelem szerint 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                     polgármester 
 
 
8./ A 2011. évre kiírt iskolatej programhoz való csatlakozásról döntés 
    Előadó: Nagy Gáborné 
                  körjegyző 
 
Nagy Gáborné körjegyző: a vidékfejlesztési miniszter 116/2011.(XII.14.) számú 
rendeletével kihirdette a 2012. évre vonatkozó iskolatej program szabályozását. 
A rendelet értelmében 2012. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig szólóan 
lehet támogatást lehívni. A rendelet feltételrendszere az előző évek szabályozásának 
összességében megfelel, rendeletünket a 4. számú mellékletbe soroltak; az iskolások 
esetén a támogatás mértéke a bruttó beszerzési ár 100 %-a, míg az óvodások 
esetében a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték 50 %-a.  
Önkormányzatunknak az elmúlt évben 466 e Ft önerőt kellett biztosítania a program 
éves működtetéséhez. 

 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
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8/2012.(I.24.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a 2012. évre vonatkozó iskolatej programra 
       vonatkozó előterjesztést, mely alapján úgy döntött, hogy 
       a programhoz 2012. január 1. napjával csatlakozni kíván. 
       A képviselőtestület az iskolatej ellátáshoz szükséges önkor- 
       mányzati önerőt a 2012. évi költségvetésében biztosítani 
       fogja. 
 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évre vonatkozó 
       szállítási szerződést a képviselőtestület képviseletében aláírja. 
 
      Határidő: 2012. január 31. 
 
      Felelős: Sipos Balázs 
                    polgármester 
 

9./ 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 : 
 
Németh Lajos képviselő: egyetért az előterjesztéssel, valóban e területen jelentős 
jogszabályi változás várható, különösen az oktatási intézmények állami fenntartását 
érintve. Támogatja a gazdasági vezetői feladatellátás biztosítását az eddigi megoldással.  
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
9/2012.(I.24.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási 
       Iskola gazdasági vezetői feladatok ellátására irányuló elő- 
       terjesztést megtárgyalta, mely alapján a testület tudomásul veszi, 
       hogy az intézményi gazdasági vezetői feladatok ellátására 
       a körjegyzőség, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
       szervénél, a jogszabályokban foglalt képesítésű személy kerüljön kijelölésre 
       2012. december 31-ig. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Nagy Gáborné 
              körjegyző 
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10./ Előterjesztés az 1999. évben született leányok méhnyakrák elleni védőoltásához 
       Előadó: Nagy Gáborné 
                     körjegyző                     (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 

H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K : 
 
Fekete Csaba alpolgármester: támogatja a program további folytatását, az idei évben  
60 e Ft megtakarítás érhető el. 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: szintén támogatja a védőoltás nyújtását, a környék települései 
közül Kéthely példát mutat e programjával. 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
10/2012.(I.24.) számú önkormányzati határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  
egyet ért azzal, hogy a község állandó lakos, 1999. évben 
született leánygyermekei méhnyakrák elleni védőoltásban 
részesüljenek, az érintett korosztály szüleinek előzetes  
hozzájárulását követően. 
 
A testület az oltás költségéhez 35.775,- Ft/fő támogatást  
nyújt a községi önkormányzat 2012. évi költségvetése  
egészségügyi ágazata működési kiadásai terhére, míg a  
szülőkre 11.925,- Ft/fő költség jut. 
 
A testület elrendeli az oltást vállaló szülőkkel a védőoltás 
költségviselésére vonatkozó megállapodás megkötését. 
 
Határidő: értelem szerint 
 
Felelős: Nagy Gáborné 
              körjegyző 
 
 
11./ Egyéb 
 
Németh Lajos képviselő: a 2012.01.18-i nyilvános üléssel kapcsolatban felveti, hogy 
értelmezésében az ülés tartásának már nem volt értelme. Az MVH-tól kapott állás-
foglalás értelmében az IKSZT pályázat esetén az első kifizetési kérelem benyújtásának 
határideje az értesítéstől számított 9 hónapon belüli időpont, mely 2011. december 19-én 
lejárt. A kifizetési kérelem benyújtási határidőit a 112/2009.(VII.29.) FVM rendelet 
szabályozza, melyet részletesen ismertetett, mely szerint önkormányzatunk legkésőbb 
2011. októberi időpontra nyújthatott volna be kifizetési kérelmet. Mivel a pályázat 
ügyében nem volt testületi döntés; a polgármester saját döntésének tekintette a pályázat 
sorsát, így kifizetési kérelem benyújtására sem került sor a jelzett időpontig. Ez az jelenti, 
hogy e pályázati lehetőség elveszett a határidő csúszása következtében. Információi 
szerint összefoglaló testületi előterjesztés sem készült a pályázat megvalósításával  
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kapcsolatban. 
Nagy Gáborné körjegyző: a pályázattal kapcsolatosan állásfoglalást kértünk az irányító 
hatóságtól, illetve telefonon is egyeztettünk. Telefonon azt a tájékoztatást kaptuk, ha  
utólag 2012. január 31-ig igazoljuk a közbeszerzési eljárás megindítását, illetve be- 
csatolunk egy beszerzési számlát, akkor kérelmünket befogadják. Valóban írásos állás- 
foglalásukban erre nem tértek ki. 
 
Sipos Balázs polgármester: a pályázatot nem döntötte el egyszemélyben. Véleménye 
továbbra is e pályázatról az, hogy annak megvalósítása ésszerűtlen, jelentős többlet- 
költséget rótt volna az önkormányzatra. A közbeszerzési kötelezettség miatt látta 
indokoltnak a rendkívüli ülés összehívását. 
 
Fekete Csaba alpolgármester: véleménye szerint képviselőtársainak az egész év 
rendelkezésére állt, hogy a pályázatról információkat kérjen, kezdeményezhette volna  
ez ügyben a testület ülésének összehívását. A május ülésen napirenden szerepelt e 
téma, akkor minden képviselő állást foglalt róla, elmondta érveit. A rendkívüli ülésen  
való alacsony részvételi arány a körülmények rossz egybeesésének a következménye. 
A pályázat benyújtása indokolt volt, de szerinte a pályázat rossz felépítésű. 
 
 
Sipos Balázs polgármester további napirend hiányában a testület soros nyilvános ülését 
bezárta.     
                                   

k.m.f.  
 
 

Nagy Gáborné         Sipos Balázs 
körjegyző                                                                polgármester 


