
 
 
    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. február 21-én  
a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott rendkívüli nyilvános testületi ülésén. 
 
JELEN VANNAK:   Sipos Balázs polgármester 
                                Fekete Csaba alpolgármester 
                                Bódis Józsefné, Dr. Gelencsér-Magyar Lívia 
                                Dr.Gonda Péter, Németh Lajos  
                                Sipos László képviselők 
 
                                Nagy Gáborné körjegyző  
 
Tanácskozási joggal jelen vannak a 1./ napirend tárgyalásánál: Tanai Istvánné pénzügyi 
főmunkatárs, Sümegi Tamásné mb. igazgató, Magyar Tiborné óvodavezető, Hosszúné Tóth 
Rita intézményvezető-helyettes. 
 
Sipos Balázs polgármester üdvözli a testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelenteket, 
megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel azon a testület megválasztott 
7 tagja közül valamennyi képviselő jelen van, az ülést megnyitja.  
 
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./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési 

      rendeletének megalkotására  
 

      2./ Siketek és Nagyothallók Somogy megyei Szervezete pénzügyi támogatási 
           kérelmének elbírálása 

 
 
1./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési 

rendeletének megalkotására  
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester            
 
Sipos Balázs polgármester szóbeli kiegészítése: a testület elmúlt ülésén részletesen 
megvitatta a rendelet-tervezetet, a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, minősített 
többségű szavazat hiányában a testületnek újra kell tárgyalnia az előterjesztést. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Németh Lajos képviselő: az elmúlt ülésen részletesen kifejtette véleményét, javaslatait a  
költségvetés tervezetéről, most szeretné megfogalmazni újra módosító indítványait: 
- a sportegyesület támogatásának mértékét 200 e Ft-tal javasolja felemelni, részükre    
  2012. évben összesen 3 millió Ft támogatást nyújtani; 
- javasolja az óvodai kazán, kazánház és fatároló felújítási cél elhagyását, 
  helyette 5 millió Ft-os kerettel az óvodai épület nyílászáróinak cseréjét megvalósítani,  
  lehetőleg pályázati támogatással. Továbbra is úgy ítéli meg, hogy a fatüzelés nem    
  korszerű fűtési mód, hosszútávon nem eredményez költségmegtakarítást sem. 



 
 
Dr. Gelencsér-Magyar Lívia képviselő: indítványozza a kézimunka szakkör működésének 
biztosítását, a szakkörvezető részére 18 e Ft/hó összegben. 
 
Fekete Csaba alpolgármester: véleménye szerint az óvodát érintő felújítási célt 
kiterjesztettebben fogalmazzák meg, de konkretizálják csupán fatüzelésre. 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: indítványozza, hogy az óvoda fűtéskorszerűsítés helyett épület 
felújítás jogcímet jelöljenek meg, a javasolt 2 millió Ft keretösszeg meghagyásával. 
 
Sipos Balázs polgármester: a munkaügyi központnál a kazán csereprogram elindult, 
az igények felmérése folyamatban van. A telephelyen 66 m3 tűzifa van elhelyezve, 
kb. 2,5 évre elegendő fűtőanyag az intézménynek. A Saubermacher 21 konténer faágat 
szállít el évente, ha annak feldolgozásához beszerezne az önkormányzat egy daráló 
berendezést, a közmunkásokkal további tüzelőanyag lenne előállítható. Szerinte a település 
önállátó tudna lenne, sőt munkahelyet is teremtene. Alternatív fűtési mód kialakítására 
jelenleg tudomása szerint nincs pályázati lehetőség. Az óvoda nyílászárócseréjére csak a 
jövő évben lehet pályázni, mivel jelenleg az intézmény nem társult formában működtetett. 
A költségvetési tervezetben jelentős összegű általános tartalék szerepel, mely fedezetet  
tud nyújtani az év során jelentkező pályázati lehetőség megvalósítására. Az önkormányzati 
bérlemények felújítását fontosnak ítéli, a helyiségek jobb hasznosíthatósága érdekében. 
A művelődési háznál is felvetődött a fűtéskorszerűsítés igénye, de véleménye szerint ott az 
épület hőszigetelését kellene előbb megoldani; jelenleg magas a fűtés költsége. 
Egyetért az óvodát érinti felújítási cél átfogalmazását, épületfelújításra. Megfelelő pályázati 
lehetőség esetén a nyílászárócsere is megoldható, jelenleg a fűtéskorszerűsítésre van 
pályázati lehetőség. 
 
Magyar Tiborné óvodavezető: véleménye szerint az óvoda épülete nyílászáróinak 
felújítását kellene először megoldani, a fűtés korszerűsítése helyett. 
 
Bódis Józsefné képviselő: nem támogatja az óvoda fűtéskorszerűsítését a tervezett 
fatüzeléses módon, inkább a nyílászárók cseréjével ért egyet. Egyetért a sportegyesület 
támogatási mértékének 3 millió Ft-ban való meghatározásával, valamint a kézimunka szakkör 
működésének biztosítását, a szakkörvezető részére 18 e Ft/hó tiszteletdíjat nyújtva, 2012. 
február 1. napjától kezdődően. 
 
Sipos László képviselő: pénzügyi bizottság tárgyalta a költségvetés tervezetét, megállapítva, 
hogy a tervszámok tényeken alapulnak, nyilván képviselőtársainak lehetnek módosító 
javaslatai. Többek véleményét tolmácsolja, miszerint a fatüzelésre való átállás nem vissza- 
lépés, egyre többen választják a faluban is e fűtési módot. Véleménye szerint az óvoda 
fűtésével nem kellene ennyit foglalkozni, a tervezet csak egy elképzelést tartalmaz, 
megvalósításakor a legjobb megoldás kerül kiválasztásra. Nem érti, hogy a nyílászárókkal 
kapcsolatos problémák miért csak most jelentkeznek, régóta képviselő, e problémáról 
korábban nem hallott. A sportegyesület támogatását érintve elmondta, hogy mivel a  
kézilabda szakosztály nem működik, ezért támogatásuk mértékét 2,5 millió Ft-ban 
indítványozza meghatározni. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Németh Lajos képviselő azon 
módosító indítványát, hogy a sportegyesület támogatási tervszámát 200 e Ft-tal növeljék  
meg, részükre 2012. évben 3 millió Ft támogatás kerüljön meghatározásra, 4 igen és 3 nem 
szavazattal elfogadta.  
 
 
 



 
 
Míg azon módosító indítványát, hogy a felújítási céloknál betervezett óvodai kazán,  
kazánház és fatároló létesítése jogcímet, 2 millió Ft tervszámmal a testület hagyja el  
3 igen, 3 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elutasította, továbbá szintén elutasította  
azon módosító indítványát, hogy a felújítási célok között kerüljön megtervezésre az  
óvoda épülete nyílászáróinak cseréje 5 millió Ft keretösszeggel, 3 igen és 3 nem  
szavazattal, 1 tartózkodás mellett. 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Dr. Gelencsér-Magyar Lívia  
és Bódis Józsefné képviselők azon módosító indítványát, hogy a kézimunka szakkör  
kiadásaira tervezzenek a közművelődési ágazat kiadásai között 224 e Ft-ot, 3 igen  
2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elutasította. 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Sipos László képviselő azon  
módosító indítványát, hogy a sportegyesület támogatási tervszámát 2,5 millió Ft-ban  
határozzák meg, 6 nem 1 igen szavazattal elutasította. 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Fekete Csaba és Dr. Gonda Péter 
képviselők azon módosító indítványát, hogy a tervezetben szereplő óvodai kazán, kazán- 
ház és fatároló jogcím kerüljön átnevezésre, óvodai épület felújítás jogcímre, a tervezett 
2 millió Ft-os keret meghagyása mellett, 4 igen 3 nem szavazat mellett elfogadta. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján 4 igen  
és 3 nem szavazat mellett megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
2/2012.(II….) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a községi önkormányzat 2012. évi költség- 
       vetéséről szóló előterjesztést, melynek elfogadására meg- 
       alkotja a 2/2012.(II…) önkormányzati rendeletet a tervezetnek  
       és az elfogadott módosító javaslatnak megfelelően.  
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
 
2./ Siketek és Nagyothallók Somogy megyei Szervezete pénzügyi támogatási 
     kérelmének elbírálása 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester    
    
 
Sipos Balázs polgármester: a testület mai ülésére halasztotta a szervezet kérelmének 
elbírálását, kéri képviselőtársait mondják el javaslataikat. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: mint háziorvos információval rendelkezik arról, hogy a 
szervezetnek több helyi lakos tagja is van, ezért részükre egyszeri 5 e Ft pénzügyi 
támogatás nyújtását javasolja.      

 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
 
 
 
 



 
 
19/2012.(II.21.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Siketek és Nagyothallók Somogy megyei 
       Szervezete pénzügyi támogatási kérelmét, mely alapján  
       a testület a szervezet részére egyszeri 5 e Ft pénzügyi  
       támogatást nyújt a községi önkormányzat 2012. évi 
       költségvetésének egyéb támogatási kerete terhére. 
 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás 
      átutalása iránt intézkedjen. 
 

      Határidő: 2012. február 29. 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                     polgármester  
 
                   

k.m.f. 
 
 

 
Nagy Gáborné                                                                    Sipos Balázs 
körjegyző                                                                polgármester 


