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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. március 27-én  
a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros 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  
 
Lakosság részéről: 2 fő 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
 - a 2./ napirend tárgyalásánál a támogatott szervezetek képviselői: 
   Kocsis Lajos Satronik Kkt. ügyvezetője, Harangozó Imre ÖTE elnöke, Nikula András     
   SE elnöke 
- a 3./ napirend tárgyalásánál: Hosszúné Tóth Rita a szociális szolgáltató központ vezető-    
  helyettese 
- a 4./ napirend tárgyalásánál Mika Lajosné és Balázs Andorné a közalapítványok  
  kuratóriumának elnökei 
 
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.  
 
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira a meghívóban foglaltakkal 
egyezően, majd megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat. 
 
Bódis Józsefné képviselő kezdeményezi a kéthelyi 1027. hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai 
kérelme megvitatásának napirendre tűzését a mai testületi ülésen. 
 
A képviselőtestület 5 igen és 2 nem szavazattal a tárgyalandó napirendek módosítását, a 
javasolt napirend felvételét elfogadta, elfogadva a meghívóban szereplő napirendeket is. 
 
N a p i r e n d: 
 

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
  2./ Önkormányzati támogatásban részesített szervezetek beszámoltatása 
 
  3./ Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról      
 
  4./ Beszámoló az önkormányzat által alapított közalapítványok tevékenységéről 
 
  5./ Előterjesztés a 2012. évi lakossági ivóvíz- és lakossági csatornaszolgáltatás 
       díjtámogatásának igénylésére 

  6./ Kerékpárút hálózat fejlesztésre vonatkozó pályázattal kapcsolatos saját forrás 
       átutalásáról döntés 
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  7./ Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás- 
       ról szóló 12/2011.(X.25.) önkormányzati rendelet módosítására  

            
  8./ Pénzügyi támogatási kérelmekről döntés 

            
  9./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázathoz önkormányzati önerő  
       megállapítása(iskolai konyha) 
 
10./ Önkormányzati tulajdonú ESB-16 hídelemek átvételére, szállítására, beépítésére és  
       fenntartására vonatkozó megállapodás jóváhagyása 

            
11./ Önkormányzat tulajdonában álló 713/4. hrsz-ú ingatlanra használati jog alapítása 

             
12./ DRV Zrt. viziközmű rendszer középtávú beruházási javaslatáról döntés 
 
13./ Global-Human Center munkaügyi társulási ajánlatáról döntés 
 
14./ Előterjesztés intézményi alapító okiratok módosítására 
        

  15 ./ Előterjesztés az intézményi térítési díjak megállapítására 
         
16./ Előterjesztés a községi önkormányzat által fenntartott Napköziotthonos 
       Óvoda csoportjai maximális létszámának túllépésének engedélyezéséhez 
 
17./ A kéthelyi 1027. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai által benyújtott kérés megvitatása    
 

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, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
23/2012.(III.27.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

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

2./ Önkormányzati támogatásban részesített szervezetek beszámoltatása 
     Előadó: támogatott szervezetek képviselői 
                                            
                                                                    (írásbeli előterjesztés csatolva)  
 
A napirend keretében a helyi kábel TV-t üzemeltetető Satronik Kkt, az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület és a Sportegyesület beszámolója hangzott el. 
A testületi ülésen ismertetésre került továbbá a Marcali Tűzvédelmi Közalapítvány 
eszközbeszerzéséhez 2011. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználá- 
sáról szóló beszámoló is. 
 
A Satronik Kkt. képviseletében Kocsis Lajos ügyvezető számolt be. 
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Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviseletében Harangozó Imre elnök számolt be. 
 
Harangozó Imre elnök szóbeli kiegészítésében felhívta a figyelmet az elmúlt időszak 
száraz voltára tekintettel elrendelt országos tűzgyújtási tilalomra, s annak fokozott 
betartására.  
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: megköszöni az egyesület munkáját, különösen a szakmai 
versenyeken elért dobogós helyezésükre. 
 
A Sportegyesület képviseletében Nikula András elnök számolt be: 
 
Nikula András elnök szóbeli kiegészítésében megköszönte mind az önkormányzat, mind 
a többi támogatóik anyagi hozzájárulását tevékenységükhöz. Képviselői kérdésre 
részletezte azon tisztségeket, akik tiszteletdíjban és útiköltség térítésben részesülnek. 
Kifejtette, hogy a beszámolóban az önkormányzat által nyújtott támogatásról adtak 
számot, az egyesület költségvetési kerete ennél magasabb. Az utánpótlás nevelés 
kérdésében felvette a kapcsolatot a helyi iskolavezetéssel, a szervezés folyamatban van. 
A korábbi években már működött a serdülő korosztály, de tevékenysége egy idő után 
kiüresedett. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sipos László képviselő: olvasott már jobb beszámolót is. A beszámolót áttekintve, 
eltérést talált a labdarugó szakosztály bevételei és kiadásai között. Örvendetesnek ítéli a 
sportegyesület gazdálkodási keretének mértékét, hiszen a környező településeken 
működő egyesületek, magasabb osztályban is, hasonló keretekből tudnak gazdálkodni. 
Fontosnak ítéli szintén az utánpótlás nevelést. 
 
Sipos Balázs polgármester: hozzászólásában kiemelte az utánpótlás nevelés fontos-
ságát, s szólt az önkormányzat által nyújtott támogatás feletti fenntartási kiadások 
mértékéről is. Azt szeretné, ha a községben a sportélet folyamatában működne, ehhez 
viszont az szükséges, hogy a helyi kötődésű emberek közül minél többet itt tartson az 
egyesület. Szintén megköszöni a civilszervezetek és támogatóik munkáját is. 
 
Németh Lajos képviselő: megköszöni a civilszervezetek munkáját, mindegyik a falunak 
régóta része. Amit az önkormányzat erre a célra fordít, azt jó célra fordítja, hiszen 
mindegyik szervezet az itt élők igényeit próbálja kielégíteni különböző területeken.  
Véleménye szerint az utánpótlás nevelés, a 7-8 éves gyerekekkel való foglalkozás, 
nem az egyesület feladata, azt az iskola keretei között kell megoldani. 
Az önkormányzatnak a civil szervezetek beszámoltatása kapcsán ahhoz van joga, hogy 
az általa nyújtott támogatás mértékéről elszámoltassa őket. 
A jövőre nézve úgy ítéli meg, hogy az önkormányzatok helyzete nehezebb lesz, bízik  
benne, hogy e kialakult támogatási rendszert fenn tudja tartani a testület, illetve bízik 
abban is, hogy egyre több civilszervezet alakul, s fordul támogatásért a testülethez.  
 
Fekete Csaba alpolgármester: örömére szolgál, hogy mind a testület tagjait, mind a falu 
lakóit a sport kérdése ennyire megmozgatja, reméli, hogy ez a jövőben is így lesz. 
Megköszöni a településen működő valamennyi civilszervezet munkáját. 
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A képviselőtestülettől Hosszúné Tóth Rita kért és kapott hozzászólási lehetőséget. 
Hozzászólásában tájékoztatta a testület tagjait, a labdarugó szakosztály ifi szak-
osztályában végzett tevékenységről, ahol folyamatosan növekszik a létszám. 
  
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztések alapján  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
24/2012.(III. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a községi önkormányzat pénzügyi támogatásában 
       részesített szervezetek beszámolóit a részükre nyújtott támogatás 
       rendeltetésszerű felhasználásáról, melyek elfogadására a következő 
       döntést hozta: 

- Satronik Kkt, a Marcali Tűzvédelmi Közalapítvány és az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület beszámolóját, egyhangúlag, 

- a Sportegyesület beszámolóját 6 igen és 1 tartózkodás mellett    
    fogadta el a testület. 

 
3./ Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról      
     Előadó: Hosszúné Tóth Rita 
                  intézményvezető helyettes    (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Hosszúné Tóth Rita intézményvezető-helyettes szóbeli kiegészítése: az intézmény 
tevékenységének népszerűsítése/kibővítése érdekében igényfelmérést tervez végre- 
hajtani az ellátottak és a falu lakói körében, a kért munkaidőkeret bővítést is ennek 
függvényében kéri végrehajtani. A gondozónők kötelező továbbképzése az idei 
évben megoldásra kerül.                                    

 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, 7 
tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát: 
 
25/2012.(III. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Szociális Szolgáltató Központ 2011. évi 
       munkájáról szóló előterjesztést, melyet a testület nem 
       fogadott el. 
 
4./ Beszámoló az önkormányzat által alapított közalapítványok tevékenységéről 
     Előadó: Mika Lajosné 
                  Balázs Andorné 
                  kuratóriumi elnökök                (írásbeli előterjesztések csatolva) 
 
Balázs Andorné kuratóriumi elnök: szólt a közalapítvány tevékenységéről, gazdál-
kodásáról, s végezetül megköszönte az alapítványt támogató magánszemélyek  
és az önkormányzat támogatását is.        
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sipos Balázs polgármester: részletesen ismertette az intézmények részére nyújtott 
önkormányzati támogatások jogcímeit és összegeit. Megköszönte a közalapítványok 
munkáját. 
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Németh Lajos képviselő: felhívta a figyelmet az országosan meghirdetett „Határtalanul” 
pályázati lehetőségre. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 

 
26/2012.(III.27.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta az általa alapított közalapítványok 
       tevékenységéről szóló beszámolókat, melyeket az 
       előterjesztéseknek megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 

 
5./ Előterjesztés a 2012. évi lakossági ivóvíz- és lakossági csatornaszolgáltatás 
     díjtámogatásának igénylésére 
     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: 

 
27/2012.(III. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 

       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       pályázatot nyújt be a 2012. évi lakossági ivóvíz- és lakossági 
       csatornaszolgáltatás díjtámogatásának igényléséhez. 
       A képviselőtestület felhatalmazza a DRV Zrt-t (8600 Siófok, 
       Tanácsház u. 7.), hogy előkészítse és benyújtsa a pályázatot 

              a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás 
              elnyerése érdekében, Zánka Önkormányzat gesztorsága mellett. 
 
              A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
              intézkedéseket tegye meg. 
 

 Határidő: 2012. március 31. 
 
 Felelős: Sipos Balázs  
               polgármester 
 

6./ Kerékpárút hálózat fejlesztésre vonatkozó pályázattal kapcsolatos saját forrás 
     átutalásáról döntés 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: a költségvetésben nem került megtervezésre a pályázathoz 
kapcsolódó önkormányzati önerő, a 2.138 e Ft, mivel a gesztor önkormányzat arra 2013. 
évben jelezte igényét. Időközben az önkormányzatnál változtak a pályázat finanszí-
rozásának feltételei, ezért kérésük teljesítését javasolja a 2012. évi költségvetés 
általános tartaléka terhére. 
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Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
28/2012.(III.27.) számú önkormányzati határozatát: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a gesztor önkormányzat KÖZOP-2008-3.2 
       Kerékpárút hálózat fejlesztése pályázathoz kapcsolódó 
       önkormányzati önerő, 2.138.807 Ft, átutalására irányuló 
       kérését, melyet a testület elfogad. 
        
      A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a kerékpárút 
      hálózat fejlesztéshez kapcsolódó önkormányzati önerő átutalására. 
       
      Határidő: értelem szerint 
 
      Felelős: Sipos Balázs 
                    polgármester 
 
A polgármester 10 perc szünetet rendelt el. 
 
7./ Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgál- 
     tatásról szóló 12/2001.(X.25.) önkormányzati rendelet módosítására  
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: részletesen ismertette a napirenddel kapcsolatos döntés- 
előkészítési folyamatot, a szolgáltatóval történt egyeztetést, a közszolgáltatást érintő 
törvényi változásokat. Az elmúlt év tapasztalatait figyelembe véve a hatályos rendelet 
módosítása szükséges, szabályozni szeretnénk a zöldhulladék elszállítását, illetve 
további rendelkezések is pontosításra kerülnének pl. hulladékgyűjtő edényzet méretének 
módosítása lehetőségével. Az előterjesztésben szereplő tervezetben kisebb módosítást  
javasol, miszerint a faágakat 1m-res méretre vágva lehet a gyűjtőpontnál leadni. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Fekete Csaba alpolgármester: a jelenlegi tervezet nem tartalmaz szolgáltatási díjemelést, 
de ez nem marad így, mivel a parlament előtt van a hulladékgazdálkodási törvény módo- 
sítása, mely igénybevételi járulék megfizetésére fogja kötelezni a szolgáltatókat, akik e 
költségelemet tovább fogják hárítani a lakosságra. A jelenlegi szolgáltató áll települé-
sünkhöz legközelebb, a következő időszakban is az ő munkájukra kellene számítani, a 
kialakult jó kapcsolatot fenntartva. 
 
Németh Lajos képviselő: mint volt polgármester, a szolgáltatót megalakulása óta ismeri,  
melynek önkormányzatunk résztulajdonosai is. Ő is úgy véli, hogy a jövőre nézve a 
szemétszállítás olcsóbb nem lesz, ismerve a jelenlegi szabályozókat. 
Sérelmezi, hogy a szolgáltató működési területén más-más szolgáltatási díjak kerültek 
bevezetésre, pl. Marcaliban alacsonyabbak a díjak, mint Kéthelyen. Az önkormányzat ugyan 
jogilag megtehetné, hogy a szolgáltatói javaslattól eltérően csökkentse a díjakat, de a fel- 
merülő különbséget a szolgáltató követelhetné, azért nem látja értelmét. Javasolja, hogy 
az idei évre fogadja el a testület a tavalyi díjtételeket. Bízik abban, hogy az új közszolgál- 
tatási szerződés megkötésekor előnyösebb ajánlatot sikerül elérni. 
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Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester módosító 
indítványát egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
3/2012.(III….) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező köz- 
       szolgáltatásról szóló 12/2011.(X.25.) önkormányzati  
       rendelet módosítására megalkotja a 3/2012.(III.27.) 
       önkormányzati rendeletet, a tervezetnek és az elfogadott 
       módosítási javaslatnak megfelelőn. 
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben).          

 
8./ Pénzügyi támogatási kérelmekről döntés 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                (írásbeli előterjesztések csatolva) 
 
8.1 Medicopter Alapítvány pénzügyi támogatási kérelmének elbírálása 
       

Sipos Balázs polgármester: ismertette az alapítvány pénzügyi támogatási kérelmét. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: az alapítvány a község lakosságának életvédelme érdekében 
évente 1-2 alkalommal tevékenykedik, ezért számukra 10 e Ft egyszeri támogatás 
nyújtását kezdeményezi. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
29/2012.(III. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Medicopter Alapítvány pénzügyi támogatási 
       kérelmét, mely alapján a testület a szervezet részére egyszeri 
       10 e Ft támogatást nyújt a községi önkormányzat 2012. évi 
       költségvetésének támogatási kerete terhére. 
 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás átutalását 
       biztosítsa. 
 

             Határidő: 2012. április 05. 
 
             Felelős: Sipos Balázs 
                           polgármester 
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8.2 Kéthelyi Római Katolikus Plébánia pénzügyi támogatási kérelmének elbírálása 
 
Sipos Balázs polgármester: ismertette a plébánia pénzügyi támogatási kérelmét, 
részükre egyszeri 150 e Ft támogatás nyújtását indítványozva. A támogatás kifizetését 
csak nyertes pályázat esetén javasolja. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Németh Lajos képviselő: a plébánia épülete településünk egyik legszebb műemlék 
épülete, támogatja kérésük teljesítését. 
  
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
30/2012.(III. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Kéthelyi Római Katolikus Plébánia pénzügyi 
       támogatási kérelmét, mely alapján a testület a szervezet részére  
       egyszeri 150 e Ft támogatást nyújt a községi önkormányzat 2012.  
       évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére. 
 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás átutalását 
       biztosítsa,nyertes pályázat esetén. 
 

             Határidő: értelem szerint 
 
             Felelős: Sipos Balázs 
                           polgármester 
 

9./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázathoz önkormányzati   
     önerő megállapítása (iskolai konyha) 
     Előadó: Sipos Balázs  
                  polgármester       (írásbeli előterjesztés csatolva) 

 
Sipos Balázs polgármester: ismertette a testülettel, hogy a belügyminiszter 
4/2012.(III.1.) számú rendeletével pályázatot írt ki az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztésekhez támogatás elnyerésére. Önkormányzatunk nevében a 
szociális étkeztetéshez kapcsolódóan az iskolai konyha épületének felújításához  
tervezünk pályázatot benyújtani. A felújítás szükségességét a szakhatóságok 
helyszíni ellenőrzéseinek megállapításai is alátámasztják, a tervezett elvégzendő 
munkálatok zöme azon alapul; nyílászárók, raktárak állapota, tetőcsere, villany-
hálózat felújítása,stb. A tervezett beruházás 17,5 millió Ft.  
A pályázat 80 % támogatás igénylésére nyújt lehetőséget, 20 % önkormányzati 
önerő biztosítása mellett. A pályázat az igényelt támogatás 10 %-a erejéig eszköz-
beszerzést is támogat. 
Községi önkormányzatunk 2012. évi költségvetésében az önkormányzati önerő 
fedezete a felhalmozási kiadások között megtervezésre került. 
A pályázatot 2012. április 2-ig lehet benyújtani, a rendeletben előírt mellékletekkel 
elektronikusan és papír alapon is. Döntés 2012. május 31-ig várható, az elnyert 
támogatás 2013. június 30-ig használható fel, 2012. december 31-ig szóló kötelezett-
ségvállalás mellett. 
 



 
 

9 

H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Németh Lajos képviselő: örül e pályázati lehetőségnek, egyetért annak benyújtásával. 
Az épület nem konyhának épült, az elmúlt időszakban kevés lehetőség volt a fejlesztésére. 
Bízik benne, hogy a tervezett fejlesztési elképzelések beleférnek a pályázatba az azt 
elbírálók szerint is, s kitűzött célunkat el tudjuk érni. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
31/2012.(III.27.) számú önkormányzati határozat: 
 

         Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
         2012. március 27-én tartott ülésén úgy határozott, hogy a 
         Belügyminiszter által 2012. évre meghirdetett önkormányzati 
         feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (iskolai  
         konyha felújítására) pályázatot nyújt be. 
 
         A pályázat megvalósulási helye: Kéthely, Magyari u. 30. 
 
         A fejlesztés forrásösszetétele: 
         Támogatásból igényelt összeg:        14.005.601 Ft 
         Saját forrás:                                        3.501.401 Ft 
         Összesen:                                        17.507.002  Ft 
 
         A képviselőtestület a pályázat megvalósításához szükséges 
         saját forrás összegét a községi önkormányzat 2012. évi 

                költségvetéséről szóló 2/2012.(II.21.) számú költségvetési 
                rendeletének felújítási kerete terhére biztosítja. 
                A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 

  Határidő: 2012. április 2. 
 
  Felelős: Sipos Balázs 
                polgármester 
 

 
10./ Önkormányzati tulajdonú ESB-16 hídelemek átvételére, szállítására,   
       beépítésére és fenntartására vonatkozó megállapodás jóváhagyása 
       Előadó: Sipos Balázs  
                    polgármester       (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: a hídelemek önkormányzati tulajdonba vétele három év 
után zárult le; megtörtént az igényelt eszközök átvétele is. A további feladatok 
(helyszínre szállítás, beépítés, fenntartás) megoldását tartalmazza a tervezet.  
A használat időtartamát három évben javasolja megállapítani, folyamatos önkormányzati 
ellenőrzés mellett. 

 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
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32/2012.(III.27.) számú önkormányzati határozat: 
 

         Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
                megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú ESB-16 hídelemek  
                átvételére, szállítására, beépítésére és fenntartására vonatkozó 
                kezelői megállapodás tervezetét, melyet az előterjesztésnek 
                megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 

                A testület a kezelés, használat időtartamát 3 évben határozza meg. 
 
                A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a kezelői 
                megállapodás aláírására. 
 
                Határidő: azonnal 
 
                Felelős: Sipos Balázs 
                              polgármester 
 
11./ Önkormányzat tulajdonában álló 713/4. hrsz-ú ingatlanra használati jog      
       alapítása 
      Előadó: Sipos Balázs  
                    polgármester       (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 

Sipos Balázs polgármester: a kérelemmel érintett ingatlan a Balaton utcában található, 
jelenleg bekerített terület. Jogszabályi felhatalmazás van a használati jog alapítására, 
a napirenden lévő jogszabályváltozás ingyenessé is teheti azt, ezért indítványozza az 
ajánlat elfogadását. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
33/2012.(III.27.) számú önkormányzati határozat: 
 

         Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
                megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 713/4. hrsz-ú 
                ingatlanra használati jog alapítására érkezett megkeresést, 
                melyet a testület elfogad. 
 
               A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a használati 
               szerződés aláírására. 
 
                Határidő: azonnal 
 
                Felelős: Sipos Balázs 
                              polgármester 
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12./ DRV Zrt. viziközmű rendszer középtávú beruházási javaslatáról döntés 
      Előadó: Sipos Balázs  
                    polgármester       (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 

Sipos Balázs polgármester: a költségvetésben 2 millió Ft került megtervezésre 
vízhálózat korszerűsítésére, a koncessziós díj terhére. Az üzemeltetői javaslatokból a 
Petőfi-Hegyalja közlekedési út alatt lévő acél vezetékszakasz kiváltását javasolja 
megoldani. A szolgáltató által javasolt tűzcsapcseréket, csak konkrét meghibásodás 
esetén javasolja elvégezni. A 2013. évre javasolt felújításokat további egyezetéseket 
követően javasol végrehajtani.  Az előterjesztéshez - tájékoztató jelleggel csatolásra 
került – független szakértő javaslata is a szükséges munkálatokról.  
A szakértői véleményt azért is kérte, ha lenne e célra pályázati lehetőség, akkor 
készen álljunk az elvégzendő feladatok ismerete terén. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Németh Lajos képviselő: egyetért a polgármester javaslatával, a régi rendszerre való 
tekintettel ütemezetten kell a felújításokat elvégezni. A szolgáltatónak nyilván az az 
érdeke, hogy minél korszerűbb rendszert használjon. Az üzemeltetőnek nyilvántartással 
kellene rendelkeznie a tűzcsapok számáról, azok felújítási idejéről. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján,  
egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
34/2012.(III.27.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a DRV Zrt. viziközmű rendszer középtávú 
       beruházási javaslatait, melyek közül az alábbiakat fogadja el: 
       Ivóvíz ellátó rendszer: 
       - Petőfi utca – Hegyalja utca közlekedési út alatt lévő 
        acél vezetékszakasz kiváltása 
       

         A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről 
értesítse az üzemeltetőt. 
 

      Felelős: Sipos Balázs 
                    polgármester 
 
     Határidő: 2012. április 05. 
 
 
13./ Global-Human Center munkaügyi társulási ajánlatáról döntés 
Előadó: Sipos Balázs  
             polgármester       (írásbeli előterjesztés csatolva) 

 
Sipos Balázs polgármester: a kft. megkereste önkormányzatunkat munkavédelmi, 
tűzvédelmi, környezetvédelmi és munkaügyi tanácsadási ajánlattal. 
A munkavédelem, tűzvédelem területén az idei évben még a megyei társulás jár el,  
ezen együttműködésben a jövő évtől változás várható. Jelenleg a munkaügy területén 
lát lehetőséget a cég megbízására, a szociális szolgáltató központban feltárt 
hiányosságok okán is. 
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A társulási megállapodás csak az év végével mondható fel, addig is az ajánlattevő 
szervezet megbízását javasolja az előterjesztésben részletesen leírt feladatkörrel. 
A munkaköri leírások aktualizálását a megváltozott jogi szabályozás következtében  
szükségesnek tartja. A szervezettel további egyeztetést folytatott, s az iskola várható 
kiválására tekintettel a díjtételüket 40 e Ft/hó + ÁFA összegre csökkentették. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Németh Lajos képviselő: nem látja szükségesnek a szervezet megbízását az idei  
évben a munkaügyi feladatok ellátására, a jövő évtől látná indokoltnak a szervezet 
működését, de már teljes körűen, munkavédelem és tűzvédelem területén is. 
A munkaköri leírások aktualizálása az intézményvezetők feladata, illetve az ők 
esetében a hivatalé annak előkészítése. 
 
Sipos László képviselő: véleménye e területen biztos van probléma, mivel a polgár-
mester nem vetette volna fel e témát. Tapasztalatai szerint e területtel foglalkozó 
külső szervezetek nagyon jó munkát végeznek. Egyetért, hogy ha van rá mód, magunk 
oldjuk meg a problémát záros határidőn belül, s ne fizessünk érte. 
 
Dr. Gelencsér-Magyar Lívia képviselő: a munkaszerződések zöme tartalmilag hasonlít 
egymásra, a szervezetnek nem nagy feladatot jelentett volna azok áttekintése és 
esetleges módosítása. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján,  
3 nem szavazattal 4 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát: 
 
36/2012.(III.27.) számú önkormányzati határozat: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Global-Human Center munkaügyi ajánlatát, 
       melyet a testület nem fogad el. 
 
       A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről 
       értesítse az ajánlattevőt. 
 
      Felelős: Sipos Balázs 
                    polgármester 
 
     Határidő: 2012. április 05. 
 
14./ Előterjesztés intézményi alapító okiratok módosítására 
       Előadó: Nagy Gáborné 
                     körjegyző    (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján,  
6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát: 
 
36/2012.(III.27.) számú önkormányzati határozat: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
egyetért a Szociális Szolgáltató Központ, valamint a Napközi- 
otthonos Óvoda alapító okiratának mellékelt tartalom szerinti  
módosításával, s megállapítja az alapító okiratok egységes  



 
 

13 

szerkezetbe foglalt szövegét; az intézmények alapító okiratát,  
valamint az alapító okiratok módosító okiratait a tervezetnek  
megfelelően, változatlan tartalommal jóváhagyja. 
 
A képviselőtestület felhívja a polgármestert, hogy az intézmények 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát aláírja,  
valamint az alapító okiratok módosításának a Magyar Államkincstár  
által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárásában eljárjon. 
 
Határidő: 2012. március 31. 
 
Felelős: Sipos Balázs 
              polgármester 

 
 
37/2012.(III.27.) számú önkormányzati határozat 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
az alábbi szakfeladatnak a törzskönyvi nyilvántartásba 
vételét rendeli el Kéthely Község Önkormányzata szerv 
feladatellátásaként: 
 
522001 Közútak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
841112 Önkormányzati jogalkotás  
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok  
             választásához kapcsolódó tevékenységek 
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
882111 Aktív korúak ellátása 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 
              időtartamú közfoglalkoztatása 
 
A képviselőtestület egyúttal a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő 
alábbi szakfeladatok törlését rendeli el: 
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása  
522110 Közútak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
882111 Rendszeres szociális segély 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Nagy Gáborné 
              körjegyző 
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15 ./ Előterjesztés az intézményi térítési díjak megállapítására 
      Előadó: Nagy Gáborné 
                   körjegyző    (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
4/2012.(III. ...) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta az intézményi térítési díjakról szóló előterjesztést, 
       melynek elfogadására megalkotja a 4/2012. (III.27.) önkor- 
       mányzati rendeletet, a tervezetnek megfelelően, változatlan  
       tartalommal. 
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
 
 
16.) Előterjesztés a napköziotthonos óvoda csoportjai maximális létszámának 
      túllépésének engedélyezéséhez 
      Előadó: Nagy Gáborné 
                   körjegyző                      (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
38/2012.(III.27.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a fenntartásában működő napköziotthonos 
       óvoda csoportjai maximális létszámának túllépésének 
       engedélyezésére irányuló előterjesztést, mellyel a testület 
     egyetért, s a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  

      102. § (2) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás 
       alapján engedélyezi az óvodában a közoktatási törvényben 
       meghatározott maximális csoportlétszám 10 %-os létszámemelést  
       az alábbi csoportok vonatkozásában: 

- kiscsoport 32 fő 
- középsőcsoport 30 fő 
- nagycsoport 32 fő. 

 

17./ A kéthelyi 1027. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai által benyújtott kérés megvitatása    
       Előadó: Sipos Balázs  
                    polgármester    

Sipos Balázs polgármester: e kérés megvitatására az előterjesztést a testület április havi 
ülésére tervezte benyújtani. A kérelem 2012. március 21-én érkezett, addigra már a mai 
testületi anyag elkészült, és kiküldésre is került. Ismertette a testület tagjaival a meg-
keresést, valamint az ügyben történt eddigi levélváltást. A költségvetés készítésekor 
számoltak a telekadóból származó többletbevétellel, a telekadó egy részének eltörlése 
esetén e bevételi kiesést más forrásból kell biztosítani. 
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H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
A képviselőtestülettől Bódis József helyi lakos kért és kapott hozzászólási lehetőséget. 
Hozzászólásában kifejtette, hogy az ingatlantulajdonosok méltánytalannak és arány-
talannak tartják, hogy szántó területeik után az idei évtől ötszörös adómértékkel kell 
telekadót fizetniük. 
Területeik nem közművesítettek, építési célra jelen formájukban nem megfelelőek. 
Kéri a testületet, hogy döntését vizsgálják felül, s e közművesítetlen területeket mentesítse 
a telekadó megfizetése alól. 
 
Németh Lajos képviselő: a telekadó korabeli bevezetését a balatoni törvény várható 
szigorú szabályozása indokolta, mely az akkori információk szerint megszigorította  
volna a belterületbe vonás feltételeit. Így került a kérelemmel jelzett terület is belterületbe  
vonásra, megadva a lehetőséget a falu fejlődésének. A rendezési terv módosításakor 
széles nyilvánosságot biztosított az akkori testület, tehát az érintett ingatlantulajdonosok 
tájékozódhattak a területüket érintő szabályozásról. Az akkori adómérték alacsony volt, a 
jelenlegit ő sem tartja reálisnak. Egyetért, hogy a testület átértékelje döntését, s vonatkozó 
rendeletét a II. félévre vonatkozóan módosítsa, s a nem közművesített területekre eltörölje 
az adófizetési kötelezettséget, vagy csökkentse az adó mértékét. A telekadóból származó 
900 e Ft többletbevétel az összes önkormányzati költségvetéshez képest nem számottevő. 
 
Dr.Gelencsér-Magyar Lívia képviselő: támogatja, hogy valamilyen méltányos megoldás 
szülessen közösen a felvetett probléma megoldására, esetleg e közművesítetlen telkeket 
mentesítse a testület a telekadó alól. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
39/2012.(III.27.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       úgy határozott, hogy a kéthelyi 1027. hrsz-ú ingatlan 
       tulajdonosai által benyújtott kérelem megvitatását a 
       testület soron következő, április havi ülésére halasztja. 
 
       A testület elrendeli, hogy részletes előterjesztés készüljön 
       a telekadó kivetéssel kapcsolatban, külön kimutatás készüljön arról, 
       hogy olyan telekingatlan van a településen, mely nem közművesített. 
       

Határidő: 2012. április 20. 
 
Felelős: Sipos Balázs 
              polgármester 

 
 
Sipos Balázs polgármester további napirend hiányában a testület soros nyilvános ülését 
bezárta.     
                                   

k.m.f.  
 
 

Nagy Gáborné         Sipos Balázs 
körjegyző                                                                polgármester 


