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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-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: 1 fő 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: a 2./ napirend tárgyalásánál Tanai Istvánné a 
körjegyzőség pénzügyi főmunkatársa, Hosszúné Tóth Rita a Szociális Szolgáltató 
Központ vezető-helyettese, Sümegi Tamásné a Széchenyi István Általános és 
Alapfokú Iskola megbízott igazgatója. 
  
Sipos Balázs polgármester üdvözli a testület soros nyilvános ülésén megjelenteket,  
megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel azon a testület megválasztott 
7 tagja közöl 6 fő 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. 
Indítványozza továbbá, hogy a mai ülés tárgyalandó napirendjei között szereplő 
4./ a kéthelyi 1027. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai által benyújtott kérés megvitatása 
napirendet, a testület zárt ülésen tárgyalja, egyrészt személyiségi okok, másrészt az 
önkormányzat üzleti érdekére tekintettel.  
A képviselőtestület a polgármester zárt ülésre irányuló indítványát 3 igen és 3 nem 
szavazati aránnyal elutasította. 
 
Németh Lajos képviselő kezdeményezi a helyi adórendelet módosításának napirendre 
tűzését a mai testületi ülésen, mely indítványt a képviselőtestület 4 igen és 2 nem 
szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, melyet a testületi tagok 4 igen 
2 nem 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 zárszámadási 
     rendelete megalkotására 
 
3./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 
     módosítására 
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4./ A kéthelyi 1027. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai által benyújtott kérés megvitatása 
 
5./ Előterjesztés az egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül 
     helyezésére 
 
6./ Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
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, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
44/2012.(IV.24.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok, valamint a képviselő- 
       testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben, a polgármester  
       által meghozott döntések végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet  
       az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 

 
2./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2011. évi zárszámadási 
     rendelete megalkotására 
     Előadó: Sipos Balázs  
                  polgármester               (írásbeli előterjesztés csatolva ) 

 
Sipos Balázs polgármester szóbeli kiegészítése: Kéthely Község Önkormányzatának a 
2011-es költségvetési évben, az előző évihez képest 33.571ezer Ft-tal kevesebb összeg 
állt rendelkezésére feladatai ellátására. A központi támogatás mértéke szja-val együtt az 
előző évihez képest. 86,4 %-ra csökkent, mely az összes bevételünk 56 %-a.  
Az intézményi rendszer működésének zavartalan biztosítása érdekében takarékossági 
intézkedések meghozatala vált szükségszerűvé önkormányzati szinten, melyek közt 
akadt olyan is, amely érintette a nem túl jó jövedelmi helyzetben levő lakosságot 
(szemétszállítás díjának teljes mértékben a lakosságra történő hárítása). Ezen 
intézkedést követően további terhet nem róhattunk a lakosságra, tehát 2011. évben adót 
és ez által saját, helyi bevételeinket nem növelhettük.  
Előző évi pénzmaradványunk és adott évi megtakarításaink lehetővé tették, hogy 
kötelező és önként vállalt feladatainkat a korábbi évek színvonalának megfelelően lássuk 
el, és ésszerű pályázatokhoz a szükséges önerőt megtervezzük, ugyanakkor a feltétlenül 
szükséges felújításokat elvégezzük. Ennek következtében önkormányzatunk vagyona 
1.158.875 ezer Ft lett 11.379 ezer Ft-tal kevesebb, mint a 2010. évi. Ez annak a 
következménye, hogy beruházásaink és felújításaink értéke közel nem érte el a 
befektetett eszközök után elszámolt értékcsökkenést.   
Jelentős vagyontárgy értékesítést nem végeztünk, erre nem is volt lehetőségünk. 
Értékpapírokkal nem rendelkezünk. Ingatlanaink bérbeadási lehetősége folyamatosan 
szűkül, ezek vonzóbbá tételéhez előbb be kellene fektetni (felújítani), amiben 
lehetőségeink korlátozottak, a már bérbe-adott ingatlanok pedig folyamatosan 
visszaadásra kerülnek, nem kevés esetben fennálló bérleti és közüzemi díjtartozásokkal 
terhelve.  
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Értékpapír és hitelműveleteket nem végeztünk, kötvényt nem bocsátottunk ki.  
Relatíve jó helyzetünk ellenére a kötelező feladatellátás során fellépő működési hiány 
pótlása okozhatja középtávon a legnagyobb problémát, maga után vonva megtaka-
rításaink felélését, és csökkentve ezzel településünk hosszú távú fenntarthatóságának 
és fejlődésének lehetőségét. 
Beruházásaink és felújításaink a múlt évre 10 millió Ft-ban voltak megtervezve, igaz 
voltak feladatok melyek elmaradtak, s voltak melyeket nem kellett eszközölnünk, pl. 
kerékpárút pályázati hozzájárulás, ivóvízhálózat felújítása. Ennek ellenére a 10 milliós 
tervszámhoz képest 12 millió Ft lett a teljesítés, a 4 millió Ft megtakarítás ellenére is 
túlléptük a keretet. Hiszen voltak olyan feladatok, melyeket az év elején nem terveztünk, 
de az év során úgy ítéltük meg, hogy szükségesek. 
Összességében a teljesítés mérlege pozitív, melyért köszönetet mond az intézmény- 
vezetőknek is, akik a szoros költségvetési gazdálkodási elvek mellett is tudtak takaré-
kosan gazdálkodni, a takarékossági intézkedéseket maradéktalanul végrehajtották. 
Az elért eredmény nem többlettámogatás, többletbevétel, hanem a takarékos gazdál-
kodás eredménye. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sipos László a pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság véleménye írásban csatolva. 
A beszámoló adatai azt bizonyítják, hogy az önkormányzat gazdálkodása stabil, 
pénzügyi helyzete pozitív. E ténynek, mint az önkormányzat pénzügyi bizottságának 
elnöke nagyon örül, hiszen mint képviselő felelősséggel tartozik a költségvetésért, a  
többi képviselővel együtt. Kívánja, hogy csak így tovább, kéri az intézményvezetőket, 
hogy a jövőben is hasonló ésszerű gazdálkodást folytassanak. Úgy gondolja, hogy az 
utóbbi időben nem volt ilyen jó pénzügyi pozícióban a testület, a körülötte lévő gaz- 
dasági helyzet ellenére. Az önhikis támogatás igénybevételét nem tartja idő- 
szerűnek, az IKSZT pályázat megvalósítását pedig ésszerűtlennek ítéli meg.  
 
Németh Lajos képviselő: az önkormányzat vagyonrendeletében foglalt szabály szerint  
a vagyon hasznosításáról (fakitermelés) a képviselőtestületnek évente a költségvetési 
beszámoló keretében be kell számolni. Erre vonatkozóan a zárszámadási előterjesz-
tésben nem talált adatot, kéri annak pótlását a testület soron következő ülésére. 
A polgármester által elmondottak tényszerűek, a valóságot tükrözik. Úgy látja a számok 
alapján, hogy a helyi bevételek teljesültek, túlteljesültek, melynek az óvatos tervezés is 
lehet az oka. Az adott körülmények között mind a bevételeknél, mind a kiadásoknál 
lényegesen eltérő eredményt nem lehetett volna hozni. Azt azonban fájlalja, hogy nem 
történtek lépések külső források bevonására (pl. működésképtelen, önhikis, IKSZT 
pályázat). Az eltervezett beruházások/felújítások zöme elkészült. 
Az elmúlt költségvetési év végrehajtása jó volt, a megtakarítás véleménye szerint 
nemcsak a tudatosságnak köszönhető, hanem annak is, hogy az évközi folyamatok is 
ezt az eredményt hozták, gondol itt az iskolai gazdasági vezetői feladatok ellátására, 
művészeti oktatás szűkítése, pályázati támogatás áthúzódása 2011. évre, szemét-
szállítási díj fizetésének változása. A 2011-es év volt a testületnek az első olyan éve, 
melyben már nem megörökölt dolgokat kellett továbbvinnie, hanem önállóan állíthatta 
össze és hajthatott végre, mely kellő alapossággal elkészült, a végrehajtás is ezt mutatja. 
A zárszámadás elfogadását javasolja. 
 
Bódis Józsefné képviselő: kéri, hogy az önkormányzati fakitermeléssel érintett területek  
tisztántartásáról gondoskodjanak, a kitermelt fák után a gallyak még mindig a helyszínen 
vannak, akadályozva a közlekedést. 
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Dr. Gelencsér-Magyar Lívia képviselő: a zárszámadási adatok alapján örül, hogy ilyen 
kedvező helyzetben van az önkormányzat, de egy dolognak örülne még jobban, ha a 
testület döntései meghozatalakor arra törekedne, hogy a jelen nehéz gazdasági 
helyzetben minél kevesebbet terheljen a lakosságra. Törekedjen a testület a jövőben is 
bevételei gyarapítására, akár külső forrás bevonásával is, s a lakosságra minél kevesebb 
terhet rójjon. Szerinte az elkövetkezendő időszakban minden lehetőséget meg kell 
ragadni, még ha azzal nem is szimpatizál teljes mértékben a testület, mellyel az itt élő 
lakosságon segíteni tud. 
 
Fekete Csaba alpolgármester: megítélése szerint a testület már elérte azt a határt, amit  
a lakosságra rá lehet terhelni (adóemelés, szemétszállítási díjfizetés változása, stb.). 
 
Sipos Balázs polgármester: úgy gondolja, hogy az önkormányzat bevételei nem voltak 
alultervezve, a növekedést az évközi változások (új adózók belépése, eredményes 
behajtási tevékenység) eredményezték. 
 Az IKSZT pályázat megvalósítása az utófinanszírozási konstrukció következtében 
veszélyeztette volna az önkormányzat működését, felemésztette volna az önkor- 
mányzat megtakarításait és hitel felvételét is előirányozta volna. 
Az év végi teljesítési adatokat a takarékossági intézkedések eredményezték, erre jó 
példa többek között a művészeti oktatást érintően a zenei tanszak megszűntetése, 
akárcsak az iskolai gazdasági vezetői feladatellátás megoldása, vagy a korábbi  
alpolgármesteri tiszteletdíj mértékének jelentős csökkentése. 
Ezek a takarékossági intézkedések tették az önkormányzat helyzetét stabillá, a jövőre 
nézve tervezett beruházások megvalósításához is alapul szolgálhatnak, hitel felvétele 
nélkül, önerőből. 2013-tól változás áll majd be intézményi struktúránkban, de arról még 
kevés információval rendelkezünk, az arra való felkészülést is szolgálta a takarékos 
gazdálkodás, külső forrás (pl. önhiki) igénybevétele nélkül. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztések alapján  
egyhangúlag, vita és ellenszavazat nélkül, 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi 
rendeletét: 
 
5/2012.(IV. ...) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta Kéthely Község Önkormányzatának 2011. évi  
       költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyá- 
       sáról szóló előterjesztést, melynek elfogadására megalkotja a  
       5/2012. (IV….) önkormányzati rendeletet, a tervezetnek megfelelően,  
       változatlan tartalommal. 
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
 
 
3./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 
     módosítására      

     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester               (írásbeli előterjesztés csatolva ) 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
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6/2012.(IV. ….) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       Kéthely Községi Önkormányzatának 2012. évi költség- 
       vetéséről szóló 2/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet  
       módosítására megalkotja az 6/2012.(IV…) önkormányzati  
       rendeletet a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal.  
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
 
4./ A kéthelyi 1027. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai által benyújtott kérés megvitatása 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester               (írásbeli előterjesztés csatolva ) 
 
Sipos Balázs polgármester szóbeli kiegészítése: kérelmezők beadványa az elmúlt ülésen 
ismertetésre, illetve a mai ülésre előzetesen kiküldésre is került. 
A beadvány azon kitételére, hogy ezen a területen építési telket kialakítani nem lehet, ez 
így nem valós, hiszen saját költségen bármikor kialakítható a telek, csak a közmű 
hiányában építési engedély nem adható ki rá. Az ingatlanok értéke nem csökkent, 
ellenkezőleg a 15 éves távlati tervek épp azt tartalmazzák, hogy idővel e terület 
beépíthetővé válhat; fejlesztési tervvel e terület értéke nem csökkent, hanem hosszú-
távon nő.  A tulajdonosokat nem érte kár, ezért véleménye szerint kártalanítási jogukkal 
sem élhetnek. A kártalanítási szabályokat tartalmazza az OTÉK. 
Megítélése szerint az önkormányzat ilyen jellegű beruházást nem kíván végezni, ezért  
a terület megvásárlása sem szükséges, nem támogatja a kérés teljesítését, a felajánlott 
ingatlanok megvételét. 
Az előterjesztés tartalmaz egy kimutatást azon belterületi ingatlanokról, melyeket a  
HÉSZ fejlesztési területként tart nyilván. Községünkben 76 telektulajdonos van összesen. 
Ebből 48 fő az I. félévi, 12 fő pedig az egész évet befizette. 14 fő nem fizetett, de ők az 
előző években is csak felszólításra fizettek. Elmondható, hogy az adófizetési morál, az 
adómértékének emelése ellenére, jó. Az adóemelés, mindig nehéz feladat, de a falu 
fejlődése érdekében és az új Ötv. szerint csak azok az önkormányzatok tudják fenn-
tartani magukat, azok az önkormányzatok tudnak majd fejleszteni, amelyeknek a saját 
bevételeik, saját forrásaik ehhez meglesznek. Az adóemelés erre való felkészülést is 
szolgálta. A kérelemmel érintett telek adójával kapcsolatban állásfoglalást kértünk és 
kaptunk a kormányhivataltól, mely szerint eljárásunk szabályszerű volt. Sajnos azt a 
problémát, hogy a 10.000 m2-nél nagyobb területek tulajdonosai is fizessenek adót, a 
jogalkotó nem orvosolta. 
 

Dr. Gonda Péter képviselő a testület nyilvános ülésére 17 óra 05 perckor megérkezett. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
A képviselőtestülettől Bódis József Kéthely, Ady E. u. 15. szám alatti lakos kért és kapott 
hozzászólási lehetőséget 4 igen és 2 nem szavazattal. 
A kérelemmel érintett terület nem régóta adóköteles, az 1992. évben került magán- 
személyek tulajdonába. Korábban a földhivatal AK értéken tartotta nyilván, de jogszabály- 
változás következtében a 1ha alatti területek kivett belterületi telkek lettek. Az ingatlan- 
tulajdonosok kérelme arra irányul, hogy az önkormányzat e területen a telkeket méresse 
ki, mert akkor adót tud rá kivetni. Tehát az önkormányzat feladata a telkek kimérése és 
azok közművesítése. Véleménye szerint olyan területre adót kivetni, melyből építési telek 
nem lesz soha, irreális. Ha az ingatlantulajdonosok összefognak, s összevonatják ingat- 
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lanaikat, akkor már nem lesznek adókötelesek sem. Képviselői kérdésre kijelentette, 
hogy a testületi ülésen tulajdonosi minőségben van jelen. 
 
Németh Lajos képviselő: úgy látja, hogy a telekadó kivetése kapcsán az önkormányzat  
minden tekintetben törvényesen járt el. Véleménye szerint a kérelmet az adóemelés 
indította el. A HÉSZ-ben a fejlesztési területek kijelölése indokolt volt, s e területet  
érintően is, a falu fejlődését alapozta meg. Véleménye szerint különbséget kellene  
tenni e területek, s a közművesített telkek között. A beadvánnyal nem ért egyet, nem 
támogatja a kérés teljesítését.  
 
Fekete Csaba alpolgármester: megítélése szerint a múltban gyökeredzik a probléma 
lényege, előbb volt a szerzés, mint az adókivetés. Nem véletlen a rendeleti szabályozás 
e területet érintően, hiszen hosszútávon e területek sokszorosát fogják érni.  
 
Sipos László képviselő: már 25-30 évvel ezelőtt is koncepció volt, hogy többek között e 
területen új utcanyitására kerüljön sor, s ott fiatalok telepedjenek le. A 90-es évek elején  
e területek a földkiadás keretében magántulajdonba kerültek, számítva arra, hogy e  
területek a későbbiekben telekalakításra fognak kerülni. Sajnos nem valósult meg az 
akkori koncepció, az előnyből hátrány lett, mivel adót kell utánuk fizetni. A területekből  
bevételt is lehet szerezni, földhasználat, bérbeadás útján. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát: 

 
45/2012.(IV.24.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a kéthelyi 1027. hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak 
       beadványát, mely alapján a testület úgy döntött, hogy az 
       ingatlanon önkormányzati költségen telkeket nem kíván 
       kialakítani, az ingatlant nem kívánja megvásárolni. 
 
      A testület felkéri a polgármestert, hogy elutasító döntéséről 
      értesítse az érintetteket. 
 
     Határidő: 2012. április 30. 
 
     Felelős: Sipos Balázs 
                   polgármester  
        

5./ Előterjesztés az egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon  
     kívül helyezésére 
    Előadó: Nagy Gáborné 
                  körjegyző                    (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztések alapján  
egyhangúlag, vita és ellenszavazat nélkül, 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi 
rendeletét: 
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7/2012.(IV. ...) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta az egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati  
       rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést,  
       melynek elfogadására megalkotja a 7/2012. (IV….)  
       önkormányzati rendeletet, a tervezetnek megfelelően,  
       változatlan tartalommal. 
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
 
6./ Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                
 
Sipos Balázs polgármester: a 2012. évi költségvetési koncepció kapcsán részletesen 
indokolta a saját bevételek növelésének, s ezen belül a helyi adóemelés szükséges-
ségét. Nem javasolja a helyi adórendelet módosítását, arra majd az év végén az 
adórendeletek amúgy is aktuális módosításakor térjenek vissza. Nem ért egyet a telek- 
adó II. félévi eltörlésével, aki nem tudja befizetni, kérhet saját jogon jogorvoslatot. 
Az adó eltörlésének adminisztratív költsége is lenne. Ismertette a szomszéd település 
egységnyi adótételeit, melyek a kéthelyinél magasabbak. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Németh Lajos képviselő: javaslata, hogy a testület a II. félévre a telekadót törölje el, 
s év végén gondolja át, s új szabályok megalkotásával vesse ki a telekadót. 
A költségvetésben 2012. évre 900 e Ft van betervezve a jogcímen, annak eltörlése a 
költségvetést nem érinti. A lakosság terhei az elmúlt időszakban jelentősen nőttek 
(adóemelés, szemétszállítási díjfizetés változása, stb.) Szerinte a helyi adórendszerben 
arányosságnak is kellene lennie, gondol itt a épületek és a közművesítetlen telkek utáni 
telekadó mértékére. A telekadót korábbi testület vezette be, de annak mértéke alacsony 
volt, a jelenlegi pedig durva, fölösleges, igazságtalan. 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: a helyi telekadóra vonatkozó rendelkezések módosítását 
támogatja, tegyen különbséget a testület a belterületi közművesített, illetve a közműve- 
sítetlen, s jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló telkek között. 
 
Nagy Gáborné körjegyző: ismertette a testülettel a helyi adóról szóló törvény azon 
rendelkezéseit, melyek a testület adómegállapítási jogára vonatkoznak, különösen a  
telekadót érintően.   
 
Fekete Csaba alpolgármester: megítélése szerint a közművesített területeknek sincs 
nagyobb értéke, hiszen a legtöbb esetben jelenleg abból sem húz hasznot tulajdonosa. 
 
Sipos László képviselő: 1990. óta képviselő, az elmúlt 20 évben nem volt rá példa,  
hogy a testület adót törölt volna el, vagy mérsékelt volna. Megítélése szerint minden 
adóbevételre szüksége van az önkormányzatnak. 

 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az elhangzott hozzászólások, 
módosítási indítványok alapján 3 igen 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a helyi 
adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról nem alkotott rendeletet. 
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Sipos Balázs polgármester további napirend hiányában a testület soros nyilvános ülését 
bezárta.    
 
                                   

k.m.f.  
 
 
 

Nagy Gáborné         Sipos Balázs 
körjegyző                                                                polgármester 


