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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. február 13-án  
a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. 
 
JELEN VANNAK:  Sipos Balázs polgármester 
                               Fekete Csaba alpolgármester  
                               Dr. Gelencsér-Magyar Lívia, Németh Lajos, 
                               Sipos László képviselők 
 
                               Nagy Gáborné körjegyző  
 
Lakosság részéről: 5 fő 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak a 2./ napirend tárgyalásánál: Tanai Istvánné pénzügyi 
főmunkatárs, Sümegi Tamásné mb. igazgató, Magyar Tiborné óvodavezető, Hosszúné 
Tóth Rita intézményvezető-helyettes. 
      
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.  
Sipos Balázs polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Bódis Józsefné és Dr. 
Gonda Péter képviselők testületi ülésről való távolmaradásukat előzetesen jelezték munka- 
helyi elfoglaltságukra tekintettel. 
 
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./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési 

  rendeletének megalkotására  
 
3./ Szociális Bizottság képviselő tagjának megválasztása 
 

  4./ Siketek és Nagyothallók Somogy megyei Szervezete pénzügyi támogatási 
       kérelmének elbírálása 
 
  5./ Könyvtárak informatikai, valamint a fogyatékossággal élők számára biztosítandó          
       speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztése pályázat         
       benyújtásáról döntés (TIOP - 1.2.3/11/1) 
 
  6./ Előterjesztés a közvilágítás korszerűsítésére irányuló ajánlat megvitatására 
 

  7./ Előterjesztés a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola       
       igazgatói pályázat kiírásához 
   
  8./ Egyebek 
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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: 
 
12/2012.(II. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

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

2./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. évi   
     költségvetési rendeletének megalkotására  
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                           (írásbeli előterjesztés csatolva )  
 

Sipos Balázs polgármester szóbeli kiegészítése: az elmúlt év során intézményi 
rendszerünk zavartalanul működött, a falukép szinten volt tartva, bizonyos területeken 
javult, elkészült a tornaterem sportburkolata, és helyi összefogással készültek hegyi utak, 
árkok, és többletbevételre tehettünk szert a vasgyűjtés kapcsán. 
Stabil alapot teremtve és bizakodóan vághattunk neki 2012. évi költségvetésünknek, 
melynek további célja az intézményi rendszer zavartalan, ésszerű és takarékos gazdál-
kodásának biztosítása.  
2012. évre vonatkozóan kiadásaink csökkentése jelentős és látványos mértékben már 
nem kivitelezhető, a fogyasztás minimalizálása ellenére emelkednek az árak (üzemanyag, 
gáz, víz, villamos energia), és az ÁFA mértékének változása is jelentősen befolyásolja 
dologi kiadásainkat, ezek csökkentése csak beruházással, technológiai fejlesztéssel 
érhető el, mint például a közvilágítás korszerűsítése, óvoda, közintézmények, fűtésének 
korszerűsítése. Ehhez a telepünkön található önkormányzati területekről kitermelt fa biztos 
alapul szolgálhat, továbbá szükségszerű még önkormányzati épületeink felújítása és hő-
veszteségének csökkentése (nyílászárók cseréjével) a hatékonyság szempontjából. 
2012. évi költségvetésünk e tények és számadatok tükrében került kialakításra és a 
beruházások és felújítások is ennek megfelelően, ugyanakkor kedvező kiírásra váró és 
kiírásra került pályázatok figyelembe vételével. 
Településünk jövője és további fejlődése szempontjából fontos, a megvalósuló kerék-
párút és egyéb vállalkozói és egyéni igények vonatkozásában talán szükségszerű is, 
településrendezési tervünk felülvizsgálata, és aktualizálása, a fejlesztési igényekhez való 
hangolása. Hosszú távon ez bevételi forrás (helyi adó), ugyanakkor megélhetési 
lehetőség (munkahelyteremtés) biztosítását is szolgálhatja. 
A felsoroltak tükrében került kialakításra költségvetésünk, közel 19 m Ft beruházás és 
felújítás tervezésével, ugyanakkor ezzel párhuzamosan közel 14 m Ft tartalék képzésével. 
Az ágazati kiadásokat értékelve kiemelte az iskolai pályázati lehetőséget, szólt a start 
munkaprogram keretében tervezett foglalkoztatásról, a cafatéria rendszer változásáról. 
A dologi kiadások tervszámának kialakításáról az előző év tényadatát tekintette 
bázisnak, mely nem minden területen tartható (közüzemi díjak, ÁFA). 
Az iskola többletkiadások oka az igazgatói pályázat kiírása, s az étkeztetés rendszerének 
átalakítása, mely a bevételi oldalon is átrendeződik.  
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A közművelődésnél megtervezésre kerültek a kért épület karbantartási kiadások, a 
honlapkezelés költsége. A kézimunka szakkör működésére nem tartalmaz előirányzatot 
a tervezet, de a vaspénz terhére kaphatnak támogatást rendezvényeikhez. 
Végezetül részletesen indokolta a tervezett felújítási/beruházási feladatokat. 
 
Képviselői kérdésekre az alábbiakat adja elő: a közvilágítási karbantartási díjak vissza-
álltak a korábbi, 2010. évi szintre. 98 e Ft/hó + ÁFA a díj, éves szinten 1,5 millió Ft. 
A tervezett 3,4 millió Ft pedig az áramdíját tartalmazza, mely jelenleg 16,40 Ft/KW, illetve 
a rendszerhasználati díjat is. Beruházási költséget e tervszámok már nem tartalmaznak. 
A tervezett közvilágítási korszerűsítés a várható megtakarításból lenne fedezve. 
A sportegyesület idei tervszáma az egyesület által elmúlt évben benyújtott pénzügyi 
elszámolásán alapul, miszerint 2,2 millió Ft-ot költöttek a labdarúgó szakosztályra,  
ehhez kértek és kaptak 600 e Ft többlettámogatást.  
Az óvodai fűtéskorszerűsítéshez munkaügyi központon keresztül pályázati úton 
támogatást lehet nyerni, mely a foglalkoztatást is kezeli. Szerinte egy önkormányzati 
közintézménynek más fűtési móddal is kellene rendelkeznie, mint a gázfűtés, hiszen  
ha valamilyen probléma adódna a településen, nem lenne hol elhelyezni az embereket. 
Részletesen ismertette a könyvtár/művelődési házat érintő tervezett TIOP pályázat 
tartalmát, kiemelve a tetőszerkezetet érintő részeket. A községgazdálkodási ágazat 
tartalmaz előirányzatot a helyi utak/járdák felújítására. Az állami szerepvállalás, nemcsak 
bevétel kiesést fog okozni, a kiadás is kevesebb lesz. A jelenlegi gazdasági helyzetet 
ismerve és a hírek szerint az állam nem minden esetben nyújt az önkormányzatoknak 
segítséget (lásd ÖNHIKI). Szerinte a költségvetést úgy kell megtervezni, hogy pályázat 
nélkül is stabil gazdálkodást eredményezzen. Egyébként költségvetésünk működési 
hiánnyal kerülne elfogadásra, ami magába foglalja az ÖNHIKI igénybevételének a 
lehetőségét. Az SZJA kiegészítés rendszere is a feladatalapú támogatási rendszer 
kialakításával valószínű átalakul. Az épületállomány felújítása nem elodázható, jelen 
műszaki állapotban 
nem kiadható a legtöbb helyiség. Az elmúlt évben minimális volt a feladatelmaradás, 
illetve többletfeladatok is megoldásra kerültek (lásd. temetői utak, árokrendszer). 
Az egyéb támogatási keret növelését nem támogatja, hiszen az idei évben is várhatóan 
lesz többletbevétele az önkormányzatnak (pl. vaspénz), melyet e célra fel lehet hasz-
nálni, illetve a tartalék terhére is hozhat támogatási döntést a testület. 
A mezőőrök üzemanyag hozzájárulása havi 4 e Ft/fő összeggel megemelésre került. 
A visszaadott pályázattal kapcsolatban sikerdíjat eddig nem kellett fizetni, arra előirány-
zatot sem képeztünk, ha felmerül, a tartalékkeret terhére ki lehet fizetni. 
Az intézményi nyílászáró cseréjére tervei szerint 2013-ban pályázati úton kíván forrást 
rendelni. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sipos László a pénzügyi bizottság elnöke: hozzászólása írásban csatolva. 
 
Szecsődi Árpádné kért és kapott a testülettől hozzászólási lehetőséget: 
kéri a képviselőket, hogy a kézimunka szakkör működését biztosítsák, s részére szak-
körvezetői díjat állapítsanak meg. Már az elmúlt évben is nehezményezte, hogy a szak-
kör működéséhez nem nyújtott támogatást a testület. Közel 60 éve folyamatosan végzi 
tevékenységét, a támogatás hiányában szakmája lenézését látja. Népi iparművész 
minősítéssel rendelkezik, munkáját országos szinten is elismerték. Az elmúlt években 
vidéken is tartott szakkört, igény volt rá. Elfogadhatatlannak tartja, hogy a művelődési 
házban működő más szakkörök tevékenységét biztosítja a testület.  
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Szerinte e terület értékes, a népi iparművészet hazánk értékei közé tartozik, az EU-nak 
része a magyar népművészet.  
 
Sipos László képviselő: a kézimunka szakkör vezetőjének tevékenysége elismerésre 
méltó, de tudomásul kell venni, hogy a faluban nagyon sokan végeztek/nek térítés-
mentesen munkát a közösségért, társadalmi munkában. Nem támogatja a kézimunka 
szakkör pénzügyi támogatását. A költségvetést jónak ítéli, sok mindenre kiterjed, jelentős 
tartalékkal bír, azonban csak egy terv, melyet az év folyamatai befolyásolhatnak.  
A mezőőrök tevékenységét kifogásolja. Indítványozza, hogy a sportegyesület terv- 
számát 300 e Ft-tal csökkentse a testület. 
 
Nagy Gáborné körjegyző: a kézimunka szakkör működéséhez 246 e Ft személyi juttatás 
és járulék, valamint némi dologi kiadás szükséges éves szinten. 
 
Dr. Magyar-Gelencsér Lívia képviselő: a művelődési házban működő 4 szakkör közül 
jelenleg 3 kap támogatást, ezért javasolja a kézimunka szakkör kiadásainak biztosítását 
is. A testület minden területen azt az elvet követte eddig, hogy az azonos tevékeny-
ségeket egyformán támogatott, ezért vagy mindenki kapjon támogatást, vagy senki. 
 
Németh Lajos képviselő: a költségvetési tervezet jól szerkesztett előterjesztés, mely 
alkalmas arra, hogy gondolatokat ébresszen és megerősítsen dolgokat, kérdésekre 
válaszokat adjon. A polgármester szóbeli kiegészítésében vázolta az önkormányzat 
gazdálkodását meghatározó tényezőket. Az előterjesztés nagyon jól mutatja, hogy a 
községünkben élők jövedelme az elmúlt években visszaesett, hiszen csökken az SZJA 
bevétele is az önkormányzatnak. Ebből adódik, hogy az önkormányzat a lakosságra 
további terheket nem tud róni a jövőben. Sőt az állami szerepvállalás megjelenése a 
feladatellátásban sem hoz jelentős megtakarítást az önkormányzatnak. 
Véleménye szerint az önkormányzatnak a lehetőséget a külső források megteremtésére 
fel kellene tartani, gondol itt az önhikis pályázati lehetőségre, mely pályázati feltételeknek 
alapvetően megfelel az önkormányzat, a költségvetést így kellene alakítani most, vagy a 
pályázat megjelenése után. Szerinte reálisan látnia kell a testületnek, hogy épület-
állományára költeni kell, bár azok hasznosítása egyre nehezebb. 
Az elmúlt évben voltak kiadáscsökkentő döntések, melyeknek hatása jelentkezik a pénz- 
maradványban. Összességében az önkormányzati bevételek nem növelhetőek 
véleménye szerint.  
Kiadásokat értékelve elmondta, a tervszámok biztosítják az intézmények zavartalan 
működését, az iskola kapcsán kiemeli, hogy szükségesnek ítéli az év során a kiadásokat 
átnézni, csökkenteni, az ismert állami átvétel okán.  
Szintén támogatja a kézimunka szakkör működésének további támogatását, több taggal 
működnek, mint az elmúlt időszakban. 
Sportegyesület támogatását javasolja 200 e Ft-tal megnövelni. 
Javasolja továbbá az egyéb támogatási keretnek 450 e Ft-tal való megnövelését, e célra 
összesen 700 e Ft-ot biztosítani, hiszen az év során, az elmúlt éveknek megfelelően, 
több szervezet fordulhat támogatásért. 
Felújítási/beruházási tervszámokat értékelve elmondta, hogy a tervezett óvodai fűtés- 
korszerűsítéssel nem ért egyet, a fatüzelést nem tartja korszerű megoldásnak, más alter-
natív megoldást kellene találni. Szerinte előbb az óvodai épület hőszigetelését szükséges 
megoldani; kicserélni a régi nyílászárókat. Az iskolánál tervezett felújításokat támogatja. 
Egyetért a tervezett egyéb kisebb felújításokkal, valamint a rendezési terv felülvizsgá-
latával is. Kéri a képviselőtestületet, hogy módosító javaslatait fogadja el, a felújításokat 
érintő pontosításaival együtt. Kéri továbbá, hogy az önhikis pályázatnak megfelelő költ- 
ségvetést fogadjanak el. 
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Fekete Csaba alpolgármester: Hunyadi utcai járdafelújítás elmaradását veti fel, 
indokolásul elmondva, hogy a tervezett kerékpárút útvonala miatt indokolt volt a 
halasztás, költséghatékonyság miatt. Véleménye szerint az óvodai fatüzelés megoldása 
egy fajta alternatíva, hiszen fa talán mindig lesz, ellentétben a gázzal, figyelemmel a 
pályázati lehetőségre is. Új rendezési terv készítésére szerinte is szükség van, támogatja 
annak megvalósítását. A kézimunka szakkör támogatását meggondolandónak tartja. 
A sportegyesület támogatásával a javasolt szinten ért egyet. 
 
Magyar Tiborné óvodavezető: egyetért a nyílászárók cseréjével, a fatüzeléses kazán 
működtetésével fenntartásai vannak, különösen a költségeket tekintve (fűtő bére, 
járulékai), korszerűbb fűtési megoldás felé kellene menni. 
 
Hosszúné Tóth Rita intézményvezető-helyettes: támogatólag szól a kézimunka szakkör 
érdekében. 

 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Dr. Magyar-Gelencsér Lívia 
képviselő azon módosító indítványát, hogy a kézimunka szakkör kiadásaira tervezzenek 
a közművelődési ágazat kiadásai között 246 e Ft-ot, 2 igen 2 nem szavazattal, 1 tartóz-
kodás mellett elutasította. 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Németh Lajos képviselő azon 
módosító indítványát, hogy a sportegyesület támogatási tervszámát 200 e Ft-tal növeljék 
meg 3 nem 2 igen szavazattal elutasította, azon módosító indítványát, hogy az egyéb 
támogatási keret 450 e Ft-tal kerüljön megemelésre, szintén elutasította 2 igen és 3 nem 
szavazattal. 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Németh Lajos képviselő óvodai 
fűtéskorszerűsítést érintő módosító indítványát, miszerint alternatív fűtési mód kerüljön 
beépítésre, 1 igen és 4 nem szavazattal elutasította, azon módosító indítványát, hogy a 
költségvetés hiánnyal kerüljön megtervezésre az önhikis pályázat miatt, 2 igen 3 nem 
szavazattal elutasította. 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Sipos László képviselő azon 
módosító indítványát, hogy a sportegyesület támogatási tervszámát 300 e Ft-tal csök- 
kentsék 4 nem 1 igen szavazattal elutasította. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés, valamint az 
elhangzott hozzászólások, módosítási indítványok alapján 3 igen 2 nem szavazattal a 
községi önkormányzat 2012. évi költségvetéséről nem alkotott rendeletet. 
 
A polgármester 10 perc szünetet rendelt el. 
 
3./ Szociális Bizottság képviselő tagjának megválasztása 

   Előadó: Sipos Balázs 
                 polgármester 
                     

Sipos Balázs polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy az SZMSZ értelmében a 
szociális bizottságnak 3 fő képviselő és 1 fő külső tagja van. Dávid Tamás képviselő 
lemondását követően, a szociális bizottsági képviselő tagi hely is megüresedett. Annak 
betöltésére előzetesen egyeztetetett Németh Lajossal, a testületbe újonnan bekerült 
képviselővel, aki elvállalta a bizottsági tagságot, illetve előzetesen írásban nyilatkozott 
nyilvános ülésen történő megválasztásához. 
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Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta az 
alábbi határozatát: 
 
13/2012.(II. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a szociális bizottság képviselő tagjának Németh Lajos 
       képviselőt megválasztotta. 
 
 
4./ Siketek és Nagyothallók Somogy megyei Szervezete pénzügyi támogatási 
      kérelmének elbírálása 
      Előadó: Sipos Balázs 
                   polgármester                (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: az elmúlt időszakban a testület kialakított egy gyakorlatot a 
pénzügyi támogatások nyújtása tekintetében, miszerint azon szervezeteknek ítélt meg 
támogatást, akikkel közvetlen kapcsolata van, legyen az saját, vagy környékbeli szervezet.  
Az egészségügyi szervezetek kapcsán ki szokta kérni a háziorvos véleményét, de erre most 
a hiányzásra való tekintettel nincs mód, ezért a döntés elhalasztását javasolja  
 

H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K : 
 
Németh Lajos képviselő: egyetért a döntés elhalasztásával, bízva abban, hogy valóban  
Dr. Gonda Péter képviselőtársa jelen lesz a következő testületi ülésen és ki tudja fejteni 
véleményét a kéréssel kapcsolatban. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 

 
14/2012.(II.13.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       Siketek és Nagyothallók Somogy megyei Szervezete  
       pénzügyi támogatási kérelmének elbírálása következő 
       ülésére halasztja. 

 
       Határidő: értelem szerint 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                     polgármester 
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5./ Könyvtárak informatikai, valamint a fogyatékossággal élők számára biztosítandó          
     speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztése  
     pályázat benyújtásáról döntés (TIOP - 1.2.3/11/1) 
    Előadó: Sipos Balázs 
                 polgármester                (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: a pályázat 100 %-os támogatottságú, önrészt nem igényel. 
Folyamatosan egyeztetést folytat a pályázat tartalmáról, mivel annak keretei nemcsak 
informatikai eszközbeszerzést, hanem építészeti megvalósítást is tartalmazhat 
(akadálymentesítés). Részletesen ismertette a testület tagjaival a pályázat keretében 
megvalósítani tervezett eszközbeszerzéseket, illetve az épületen belüli korszerűsítés 
tartalmát. Indítványozza a testületnek, hogy a pályázat keretösszegét 7,9 millió Ft-ban 
határozza meg. A pályázat keretében minimális lesz a pénzmozgás; az informatikai 
részre jutó támogatást a pályázatíró cég közvetlenül kapja meg, az építészeti részeknél 
elképzelhető, hogy az önkormányzatnak elő kell finanszíroznia, de annak fedezete a 
költségvetésben biztosított. 
 

H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K : 
 
Németh Lajos képviselő: véleménye szerint jól átgondolt pályázati lehetőség, támogatja 
annak benyújtását. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 

 
15/2012.(II. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       2012. február 13. napján tartott ülésén úgy határozott, 
       hogy a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 
       „TIOP” keretében meghirdetett „Tudásdepó Expressz” 
       nyilvános könyvtári jegyzékben szereplő közkönyvtárak 
       fejlesztése című TIOP-1.2.3./11/1. kódszámú pályázaton 
       részt kíván venni. 
 
       A pályázat megvalósulási helye: Kéthely, Hunyadi u. 2.  
                                                            Községi Könyvtár 
 
      A fejlesztés keretösszege: 7.900 e Ft. 
 
      A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
      Határidő: 2012. február 17. 
 
      Felelős: Sipos Balázs 
                    polgármester 
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 6./Előterjesztés a közvilágítás korszerűsítésére irányuló ajánlat megvitatására           
     Előadó: Sipos Balázs 
                   polgármester                (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: novemberben felkereste egy cég a közvilágítási hálózat 
korszerűsítésére ügyében, az általuk készített anyagot tartalmazza az előterjesztés. 
A felújítás keretében a jelenlegi 251 lámpatest közül 82 db-ot kicserélnének, melyek  
nagy fogyasztási igényű, elavult berendezések, míg a fennmaradó lámpatestekre 
fogyasztást csökkentő berendezés, visszaszabályozós elektronikus előtétek kerülnének 
beszerelésre, mellyel csökkenne a fogyasztás, de a teljesítmény nem. 
A költségcsökkenésre az ajánlattevő hosszútávra garanciát is vállal, kötbérrel, egy 
kikötéssel, mégpedig azzal, hogy a hálózat karbantartását ők végeznék.  
A hatályos karbantartási szerződésünk év végéig szól, melyet 30 napos felmondási  
idővel felmondhat az önkormányzat. A képviselőtestület részéről egyenlőre csak szándék- 
nyilatkozatra lenne szükség a korszerűsítés megvalósításáról, ha a pályázati lehetőség 
megnyílik mindjárt lehessen jelentkezni. Az ajánlattevő a pályázatírást is vállalja. 
Úgy gondolja, hogy hosszútávon a korszerűsítés kérdésével foglalkoznia kellene a 
testületnek, hiszen a jelenlegi rendszer elavult.  A költségvetési tervezet tartalmazza a 
közvilágítás költségeit is, 3,4 millió Ft áramdíj, 1,5 millió Ft karbantartási díjjal. Ezen 
költségek a korszerűsítéssel várhatóan csökkenthetőek lennének. De figyelemmel kell 
lenni a 8 éves karbantartási futamidő kötöttségére. 

H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K : 
 
Németh Lajos képviselő: az ajánlat első látásra jónak tűnik, de részletesebben átnézve 
átgondolva a hatását a következő állapítható meg. 
Az ajánlattevő szerint a díjakat a megtakarításból lehet majd fedezni, s a kért bérleti díjat 
csak fogyasztói árindexel kerülnek emelésre. Vagyis nem az áramdíj emelkedésének 
arányában fogják emelni a díjakat, hanem a mindenkori fogyasztói árindex alapján. 
Véleménye szerint e módszerrel a megtakarítás összege évről-évre kisebb lesz, s ha 8 évre 
leköti a testület magát, ugyanakkor időközben újabb technikai megoldások jelennek meg, 
gyakorlatilag nettó 20 millió Ft-ot ki fog fizetni a testület. Összességében tehát jelen aján- 
lat megfelelő támpontot tud nyújtani, de más vállalkozásoktól is kérjünk ajánlatot, az össze- 
hasonlítás érdekében. Számításai szerint a jelen ajánlatból nyereség csak akkor várható, 
ha a tervezett beruházást egyösszegben kifizetné a testület, vagy szakaszokban hajtja 
végre a korszerűsítést. 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
16/2012.(II.13.) számú önkormányzati határozatát: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a községi közvilágítás korszerűsítésére irányuló  
       ajánlatot, mely alapján a testület úgy döntött, hogy végleges  
       döntésének meghozatalát  következő ülésére halasztja. 
 
      A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a közvilágítás 
      korszerűsítésére más vállalkozásoktól további ajánlatokat kérjen. 
 
 
 



 
 

9 

      Határidő: értelem szerint 
 
      Felelős: Sipos Balázs 
                     polgármester 
 
7./ Előterjesztés a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola       
     igazgatói pályázat kiírásához 
     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: 
 
17/2012.(II.13.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a fenntartásában működő Széchenyi István Általános és 
       Alapfokú Művészetoktatási Iskola igazgatói álláshelyére 
       pályázatot ír ki, a következő tartalommal: 

- a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartama 5 év; 
- a megbízás kezdő időpontja 2012. július 1., megszűnésének időpontja 

2017. augusztus 15. 
- megbízás feltétele a Kt. 17. § (1) bekezdésében előírt felsőfokú végzettség 

és 5 év szakmai gyakorlat pedagógus munkakörben; 
- beosztáshoz kapcsolódó juttatások Kjt. szerint; 
- a pályázat benyújtásának határideje megjelenéstől számított 30 nap; 

helye: Kéthely Község Önkormányzatának Polgármesteréhez 
            8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 

- pályázathoz csatolandó szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok 
másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, az 
intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program; 

- a pályázat elbírálásának határideje jogszabályban előírt véleményezési 
határidő lejártát követő 30-dik napot követő első testületi ülés. 

- A testület kinyilatkoztatja, hogy fenntartja a pályázat eredménytelennek való 
nyilvánításának jogát. 

 
A képviselőtestület elrendeli a pályázatnak a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
hivatalos lapjában való közzétételét. 

 
Határidő: 2012. február 15. 
 
Felelős: Sipos Balázs  
              polgármester  
 
 
8./ Egyebek 
 
Németh Lajos képviselő: javasolja, hogy a jövőben a testületi ülések időpontjai jobban 
kerüljenek előzetesen egyeztetésre, hogy minél többen jelen tudjanak lenni. KMB-s 
álláshely betöltéséről, illetve az üres szolgálati lakás hasznosításáról kérdez. 
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Sipos Balázs polgármester: a mai ülés időpontját is előzetesen egyeztette minden 
képviselővel, senki sem jelezte, hogy a mai nap nem jó, a mai pénzügyi bizottsági  
ülésen jelezte távolmaradását Dr. Gonda Péter képviselő. A mai ülést jogszabályi  
előírás határozta meg, bár a 13-áról több alkalommal az elmúlt üléseken is már  
volt szó. A következőkben a hónap utolsó keddjén 18 órai kezdettel fogja kitűzni a 
testületi ülést. 
A KMB-s szolgálati lakás októberben üresedett meg, már akkor felvette a kapcsolatot  
a rendőrkapitánnyal az állás és a lakás betöltésével kapcsolatban, de konkrét választ  
nem tudott adni. Továbbra is napirendet tartja e kérdést, s ha a közeljövőben sem lesz 
konkrét választ, akkor a lakás hasznosításáról gondoskodni fog. 
 
 
Sipos Balázs polgármester további napirend hiányában a testület soros nyilvános ülését 
bezárta.     
 
                                   

k.m.f.  
 
 
 

Nagy Gáborné         Sipos Balázs 
körjegyző                                                                polgármester 


