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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. május 29-én  
a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. 
 
JELEN VANNAK:  Sipos Balázs polgármester 
                               Fekete Csaba alpolgármester  
                               Dr. Gonda Péter, Németh Lajos, 
                               Sipos László képviselők 
 
                               Nagy Gáborné körjegyző  
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: a 2./ napirend tárgyalásánál Bojtor Lászlóné a 
gyermekjóléti szolgálat családgondozója, Németh István a Széchenyi István  
Általános és Alapfokú Iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse. 
  
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. Tájékoztatja a képviselő- 
testületet, hogy Bódis Józsefné képviselő a testületi ülésről való távolmaradását  
előzetesen bejelentette. 
 
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./ Beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 
3./ Előterjesztés a Kéthely Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő 
     együttműködési megállapodás elfogadására 
 
4./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Szervezeti 

   és Működési Szabályzata módosítására 
 
5./ Előterjesztés a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 

   intézményvezetői feladatai ellátására 
 
6./ Pénzügyi támogatási kérelmek elbírálása 

 
7./ Előterjesztés a község rendezési terve módosítása elvégzésére érkezett tervezői   
     árajánlatok elbírálására 

 
8./ Előterjesztés a tiltott, közösségellenes magatartásokról, és a tiltott közösségellenes   
     magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló helyi   
     önkormányzati rendelet megalkotására 
 
9./ Egyéb 
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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: 
 
49/2012.(V.29.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
       szóló beszámolót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,  
       változatlan tartalommal elfogad.  

 
2./ Beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
     Előadó: Nagy Gáborné  
                   körjegyző             (írásbeli előterjesztések csatolva ) 
 

Németh István gyermekvédelmi felelős szóbeli kiegészítése: az intézmény tanulóit 
leginkább érintő környezeti ártalmak a család vagy a család hiánya, lakáskörülmények, 
szegénység, szülők alacsony iskolai végzettsége, család életmódja, deviáns környezet 
szocializációs ártalmai. Erősödik az intézménynek a rendőrséggel való kapcsolata a 
vagyonelleni és az erőszakos cselekmények kapcsán. Jelenleg is vannak folyamatban 
lévő eljárások. Sajnos már a zsarolás, csoportosan elkövetett utcai garázdaság is 
megjelenik az intézményben. 
Szóbeli kiegészítésében kiemelte továbbá az intézmény néhány mutatóját; SNI-s 
gyerekek, beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő tanulók száma, akik a 
csoportképzés szempontjából kettő tanulónak minősülnek.  
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K:  
 
Dr. Gonda Péter képviselő: jó a tapasztalat a gyermekjóléti szolgálat munkájáról,  
a jelzőrendszer jól működik. 
 
Sipos Balázs polgármester: az iskolai beszámolót olvasva, némi hiányérzete volt a  
helyi specialitásokat érintően, de a szóbeli kiegészítés ezt részben pótolta. Szerinte  
a képviselők részére is a helyi adatok, statisztikák visszajelzést adhatnak; a testület  
is akkor tud lépéseket tenni az eljáró hatóságok felé, ha ismeri ezen információkat.  
Tapasztalatai szerint is az egyes bűncselekmények elkövetése esetén lassan halad  
előre az eljárás, nincs felelősségre vonás. 
 
Németh Lajos képviselő: véleménye szerint addig, amíg a jogszabályi háttér és az 
ügyintézés gyorsasága, határozottsága nem változik, illetve addig, amíg azokat az 
embereket, akik a gyermekekkel foglalkoznak házon kívül (iskolában, óvodában) a 
törvény nem védi, amíg a szülőket kötelességük teljesítésére a jogszabályok jobban  
nem ösztönzik, addig jelentős eredmény e területen nem lesz. Bízik az új büntető-
törvénykönyv hatásában. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztések alapján  
meghozta az alábbi határozatát: 
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50/2012.(V.29.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
       2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést, melyet az 
       előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogad, 
       az alábbi szavazati arányokkal: 

- jegyzői hatáskörben végzett gyámügyi hatósági tevékenység 
    értékelése – egyhangúlag 
- gyermekjóléti szolgáltatás értékelése – egyhangúlag 
- napközbeni ellátás intézményrendszerében végzett munka értékelése: 

-  bölcsőde – egyhangúlag 
-  óvoda – egyhangúlag  
-  iskola – 4 igen, 1 tartózkodással. 

 
3./ Előterjesztés a Kéthely Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával  
     kötendő együttműködési megállapodás elfogadására     
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester               (írásbeli előterjesztés csatolva ) 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztések alapján  
egyhangúlag, vita és ellenszavazat nélkül, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
51/2012.(V.29.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Kéthely Község Roma Nemzetiségi 
       Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás 
       tervezetét, melyet az előterjesztésnek megfelelően 
       változatlan tartalommal elfogad. 
 
       A testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 
       megállapodás - testület képviseletében történő - aláírására. 
 
       Határidő: azonnal 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                     polgármester 
 
 
4./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete     
     Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására 
     Előadó: Sipos Balázs 
                 polgármester               (írásbeli előterjesztés csatolva ) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
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8/2012.(V….) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő- 
       testülete Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról 
       szóló előterjesztést, melynek elfogadására megalkotja a  
       8/2012. (V….) önkormányzati rendeletet, a tervezetnek megfelelően,  
       változatlan tartalommal. 
      (Rendelet szövegét lásd mellékletben.)      
 
 
5./ Előterjesztés a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási     
     Iskola intézményvezetői feladatai ellátására 
    Előadó: Sipos Balázs 
                 polgármester                     
 
Sipos Balázs polgármester: a pályázat a testület döntésének megfelelően kiírásra  
került, a pályázati határidő leteltéig, 2012 április 16-áig, nem érkezett pályázat.  
Véleménye szerint a pályázatra ráhatással lehetett az új köznevelési törvény,  
önkormányzati törvény, illetve az egész oktatási rendszernek várható átalakítása. 
 

H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K:  
 
Sipos László képviselő: furcsának találta az előző évi pályáztatás tapasztalatai  
alapján, hogy erre a felhívásra egy pályázat sem érkezett, de elfogadja a polgármester 
indokolását. Bízik benne, hogy egyszer már pont kerül e dologra és a testület hosszabb 
időre is tud vezetőt választani, annak érdekében, hogy megfelelő koncepcióval, 
elképzeléssel beindulhasson a komoly munka az intézményben. Nyilván aki egy éves 
megbízatást kap, az komoly munkába nem tud belekezdeni. 
 
Németh Lajos képviselő: részéről nem meglepő, hogy nem pályázott senki, hiszen 
ilyen bizonytalan körülmények között nyilván a pályázni szándékozók is mérlegelték 
lehetőségeiket. Véleménye szerint mindaddig, amíg a testületnek az iskolához köze van, 
mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az iskola megmaradjon a településen. 
Felveti az intézmény más fenntartónak történő átadásának lehetőségét is. 
 
Fekete Csaba alpolgármester: megköszönni a jelenlegi intézményvezetés munkáját, 
különösen arra tekintettel, hogy mindig átmeneti időszakra kapnak megbízást. 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztések alapján  
egyhangúlag, vita és ellenszavazat nélkül, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát 
 
52/2012.(V.29.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megállapítja, hogy az általa intézményvezetői feladatok 
       ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre, mivel 
       nem volt pályázó. 
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       A testület az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok 
       ellátásáról a 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet 5. § (16) 
       bekezdésében foglaltaknak megfelelően úgy rendelkezik, 
       hogy az intézményvezetésével kapcsolatos feladatokat 

- 2012. július 1. napjától kezdődően – a következő pályázati 
eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb egy évig, 

       azaz 2013. június 30-ig az intézmény szervezeti és működési 
       szabályzatában meghatározott helyettesítési rendnek foglaltak 
       szerint kell ellátni. 
 
       A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmény- 
       vezetéssel kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó munkáltatói 
       intézkedést tegye meg. 
 
       Határidő: 2012. június 15. 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                      polgármester 
 
6./ Pénzügyi támogatási kérelmek elbírálása 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester        (írásbeli előterjesztések csatolva)         
 
6.1 Kéthely Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata pénzügyi támogatási     
      kérelmének elbírálása   
 
Sipos Balázs polgármester: a támogatási kérelmek elbírálásánál kialakított elmúlt évi 
gyakorlat az volt, hogy a testület feladatalapú támogatást nyújtott.  
Javasolja a testületnek, hogy a nemzetiségi önkormányzat falunapi programja 
megrendezéséhez a kért támogatási összeget, egyszeri 80 e Ft támogatást nyújtson, a 
községi önkormányzat 2012. évi költségvetésének egyéb támogatási kerete terhére. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Németh Lajos képviselő: támogatja a kérés teljesítését, bízva abban, hogy a jövő évben 
már saját termékeikkel mutatkoznak be. 
 
Fekete Csaba alpolgármester: szintén támogatja a támogatás nyújtását. 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztések alapján  vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát 
 
53/2012.(V.29.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Kéthely Község Roma Nemzetiségi  
       Önkormányzata pénzügyi támogatási kérelmét, mely  
       alapján a testület a nemzetiségi önkormányzat részére  
       egyszeri 80 e Ft támogatást nyújt a községi önkormányzat  
       2012. évi költségvetésének egyéb támogatási kerete terhére. 
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       A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás átutalását 
       biztosítsa. 
 

             Határidő: 2012. június 05. 
 
             Felelős: Sipos Balázs 
                           polgármester 

 
 
6.2 Baglas-hegyi Fesztivál szervezéséhez pénzügyi támogatási kérelem elbírálása 
 
Sipos Balázs polgármester: a fesztivál már a negyedik alkalommal kerül megrendezésre, 
kéthelyi hagyományokra építenek a programok összeállításakor. Sok látogatót vonz a 
rendezvény, melyhez egyszeri 100 e Ft támogatás nyújtását indítványozza. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Németh Lajos képviselő: a program keretében olyan tevékenységek kerülnek bemutatásra, 
melyek már jelenleg is folynak a településen, támogatja a pénzügyi támogatás nyújtását. 

 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztések alapján  vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát 
 
54/2012.(V.29.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Baglas-hegyi Fesztivál megrendezéséhez 
       érkezett pénzügyi támogatási kérelmét, mely alapján a 
       testület egyszeri 100 e Ft támogatást nyújt a községi önkormányzat  
       2012. évi költségvetésének egyéb támogatási kerete terhére. 
 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetését 
       biztosítsa. 
 

             Határidő: 2012. június 30. 
 
             Felelős: Sipos Balázs 
                           polgármester 
 

6.3 Pénzügyi támogatás nyújtásáról döntés az önkormányzat által alapított 
      közalapítványok részére 
 
Sipos Balázs polgármester: az idei évben is, a tavaszi lomtalanításhoz kapcsolódóan, 
sikerült megszervezni a vasgyűjtést, melyből 142 e Ft bevétel képződött. Indítványozza, 
hogy az önkormányzat által alapított közalapítványok részére 50-50 e Ft támogatást 
nyújtson e többletbevételből a testület. 

 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztések alapján  vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
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55/2012.(V.29.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

             megtárgyalta az önkormányzat által alapított közalapítványok 
             pénzügyi támogatására irányuló polgármesteri indítványt, mely 
             alapján a testület egyszeri 50-50 e Ft támogatást nyújt az 
             önkormányzat által alapított közalapítványok részére a községi 
             önkormányzat 2012. évi költségvetésének többlet saját bevételi 
             kerete terhére. 

 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról 
       gondoskodjon. 
 

             Határidő: 2012. június 05. 
 
             Felelős: Sipos Balázs 
                           polgármester 
 
             A polgármester 5 perc szünetet rendelt el. 

 
7./ Előterjesztés a község rendezési terve módosítása elvégzésére érkezett 
    tervezői árajánlatok elbírálására 
    Előadó: Sipos Balázs 
                polgármester        (írásbeli előterjesztés csatolva)           
 
Sipos Balázs polgármester: felhívásunkra három ajánlat érkezett. Számunkra fontos és 
sürgős feladat lenne a kerékpárút építés miatti rendezési tervmódosítás, de figyelemmel 
szeretnénk lenni a módosításkor a 2008. évi Balatoni törvény módosítására, valamint a 
parlamentnek benyújtott ismételt Balatoni törvény módosításának befogadására, illetve a 
felmerülő lakossági igények figyelembevételére is. Az ajánlattevőkkel előzetesen 
személyesen egyeztetett, a megküldött ajánlatok között különbség az árban, és a feladat 
elvégzésének ütemezésében, határidejében van. Egyik ajánlat sem tartalmazza az 
alaptérkép árát, elvileg a 2002-es térképről, illetve az új közműtérképekről tudnak dolgozni. 
Az alaptérkép költségével a költségvetés készítésekor, a 4 millió Ft keret meghatározá-
sakor, nem számoltunk, csak tervezési költséggel, a térkép költsége 1,5-2,5 millió Ft között 
mozog. Az Arker Stúdió ajánlatát támogatja, mivel ajánlatát ütemezi, két részre bontja, 
külön kezelve a számunkra fontos kerékpárút építés miatti módosítást. A tervezővel 
egyeztetett elképzelés, hogy a tervezési munkálatok megkezdéséről a helyi kábel Tv-én  
és az önkormányzati hirdetőtáblákon keresztül is tájékoztatni fogjuk a lakosságot, illetve 
gyűjtőládát is fogunk kihelyezni az igények összegyűjtése érdekében. Minden beérkező 
igényt egyeztetünk a tervezővel, illetve a testülettel is, hogy melyek azok a módosítások 
melyek befogadhatóak a szerződés keretében, s melyek azok, amik csak külön, s kinek 
a költségén. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 

Németh Lajos képviselő: a beérkezett ajánlatokat átnézve megállapítható, hogy a 
kérésnek megfelelően kerültek összeállításra. Az Arkers ajánlata a legkedvezőbb, a 
budapesti Z.É. műhely ajánlatát a díj miatt kizárná. Kéri, hogy a tervezővel a módosítás 
folyamán szoros együttműködésben legyenek, talán azzal elkerülhető lenne, hogy olyan 
szabályozás kerüljön be a tervbe, mely az előző készítésekor. Ha akkor a testület több 
ismeretanyaggal rendelkezett volna, akkor néhány buktató is elkerülhető lett volna, s 
most nem lenne szükség a módosításra. 
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Dr. Gonda Péter képviselő: javasolja, hogy a testület tegye lehetővé a lakosság igények 
mind szélesebb körben való megismerését, kezelését. 
 
Fekete Csaba alpolgármester: véleménye szerint is az épülő kerékpárút végett az Arkers 
ajánlata a megfelelő, hiszen a lakossági igények, a törvényi változások befogadására/ 
átvezetésére is az nyújt lehetőséget.  
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztések alapján  
egyhangúlag, vita és ellenszavazat nélkül, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
56/2012.(V.29.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
        megtárgyalta a község rendezési terve módosítása elvégzésére 
       érkezett tervezői ajánlatokat, melyek közül az Arker Stúdió ajánlatát 
       fogadja el. 
 
       A testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés meg- 
       kötésére a képviselőtestület képviseletében. 
 

             Határidő: 2012. június 15. 
 
             Felelős: Sipos Balázs 

                     polgármester 
 
8./ Előterjesztés a tiltott, közösségellenes magatartásokról, és a tiltott közös-

ségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának 
szabályairól szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotására 

    Előadó: Nagy Gáborné 
                  körjegyző                   (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Nagy Gáborné körjegyző szóbeli kiegészítése és a feltett kérdésekre adott válaszai: 
a jogszabályváltozás több önkormányzati rendeletet is érint, hiszen a 2012. évi II. törvény 
szabályozása következtében a jövőben csak törvény állapíthat meg szabálysértési 
tényállást, önkormányzati rendelet nem. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzat 
képviselőtestülete önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, közösségellenes 
magatartásokat. A községi önkormányzat által ellátott feladatok nagyságrendje indokolja 
e törvényi lehetőséggel való élést, s önálló önkormányzati rendeletben megfogalmazni 
azon tényállásokat, melyek megsértése esetén a testület eljárás indítását indokoltnak 
találja. Ugyanakkor nem lenne jó túl részletes szabályokat sem alkotni, hiszen azok 
betartatására is gondolni kell. Korábbiakhoz képest új szabályok is bekerültek, mind 
mutatványos tevékenységre, hirdető berendezések elhelyezésére, szelektív gyűjtő-
szigetek használatára vonatkozó rendelkezések. 
A tervezet 2. § (1) bekezdése módosul, jogorvoslati lehetőség csak bírósági felülvizs- 
gálat keretében lehetséges ezen közigazgatási ügyekben. E rendelet megalkotását 
követően nem a parlagfű irtására vonatkozó eljárást követnénk, hanem a saját 
közigazgatási határozatunkat hajtanánk végre, mely a munkálatok elvégzését is 
jelentené adott esetben a tulajdonos terhére, majd a felmerült költség az ingatlan-nyilván- 
tartásba bejegyeztetésre kerülne. 
 
 



 
 

9 

H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Németh Lajos képviselő: a tervezet megfelelően csokorba foglalja a legfontosabb 
szabályokat, melyek között számos korábban is problémát okozó cselekmény is szerepel. 
Természetesen minden rendeletnek akkor van értelme, ha az abban foglaltakat be is lehet 
tartatni. A házszámok pótlási kötelezettséggel egyetért, melyre felhívást tehetne közzé a 
hivatal. A közterületen parkolásának megtiltását a 3,5 t össztömeget meghaladó 
gépjárművek esetében összességében egyetért, ugyanakkor arra is figyelemmel kell 
tennie a testületnek, hogy ezen gépjárművek vezetőinek ez munkaeszköze, az esetleges 
károkozást csak a háza előtti parkolással tudja kivédeni. A közterületi fák gondozását 
eddig az ingatlantulajdonosok végezték, a jelen szabályozás ezt engedélyhez kötné; 
számos közterületi fát az ingatlantulajdonosok ültették. A saroktelkek gondozásával és a 
belterületi árkok tisztításával is mindig gondok voltak, erre is megoldást kellene találni. 
Belterületi ingatlanok tisztántartására (kaszálások) a jövőben szigorúbb eljárást kell 
alkalmazni, gyakoribb helyszíni ellenőrzést végezni, kötelezni a tulajdonosokat az 
ingatlanok rendbetételére.  
 
Sipos Balázs polgármester: a kamionosok parkolási tilalmának rendeleti szabályozását 
támogatja, e területen példát kellene statuálni, hiszen az ott lakók nyugalmát zavarja a 
jármű. Az árkok tisztításával kapcsolatban megjegyzi, hogy a 68-as főút melletti árkok 
kivágása a közútkezelő feladata, melyet az elmúlt két év során hellyel-közzel meg is 
tettek. Ezt követően a karbantartás és az átereszek tisztántartása viszont az ingatlan-
tulajdonos kötelessége. A héten helyszíni bejárást tartott a kaszálások ellenőrzése végett 
a faluban, melynek során 17 ingatlant írt fel, és kérte a műszaki főtanácsos eljárását a 
tulajdonosok felszólítása érdekében. A felszólítások kiküldésre kerültek. Véleménye 
szerint a megalkotandó rendelet létjogosultságát annak gyakorlati alkalmazása fogja majd 
megmondani, indokolt esetben módosítására is sor kerülhet a jövőben.  
 
Fekete Csaba alpolgármester: a rendelet végrehajtása során a fokozatosságra kell 
törekedni, megfelelő türelmi időt adva a rendelet szabályainak megismerésére és 
alkalmazására. 

 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal 1 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletét: 

 
9/2012.(V….) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a tiltott, közösségellenes magatartásokról,  
       és a tiltott közösségellenes magatartás elkövetőjével  
       szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól 
       szóló előterjesztést, melynek elfogadására megalkotja a  
       9/2012. (V….) önkormányzati rendeletet, a tervezetnek  
        megfelelően, változatlan tartalommal. 

       (Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
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Egyéb 
 
Sipos Balázs polgármester: képviselői kérésre pótlólag megküldésre került a testület 
tagjai részére az önkormányzati fakitermelésről szóló kimutatás, valamint a vállalkozóval 
kötött megbízási szerződés. Ismertette az önkormányzat vagyonrendeletének vonatkozó 
rendelkezéseit is.  
Szólt a koncessziós díj felhasználását érintő jogszabályi előírásról, miszerint ha 
jogszabály vagy az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását 
vagy a víziközmű használatát díj ) fizetéséhez köti, az ellátásért felelős az ebből 
származó bevételét elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés 
finanszírozására használhatja fel.  
 
Németh Lajos képviselő: a fakitermeléssel kapcsolatos eljárás nem mindenben felelt meg 
az önkormányzati vagyonrendelet szabályozásának, mivel annak 2. § (3) bekezdése 
értelmében az 1.000 e Ft egyedi értéket meghaladó ingót és más forgalomképes vagyont 
értékesíteni, 10 évet meghaladó tartós használatát, illetve hasznosításának jogát áten-
gedni – ha törvény kivételt nem tesz – csak a vagyonkezelő, illetve a polgármester által 
kiírt pályázat útján a legjobb ajánlatot tevő részére lehet. 
A kimutatás alapján ez az érték meghaladja a rendeleti határt, ezért véleménye szerint  
pályázattal kellett volna kiválasztani a munka elvégzőjét, illetve akár saját embereinkkel 
is elvégezhető lett volna e munka. Külső vállalkozóval, díjért,  sokkal olcsóbban is 
megoldható lett volna. A megkötött megállapodás tartalmát is vitatja, annak azonnali 
hatályú felmondását indítványozza. 
 
Sipos Balázs polgármester: az idézett rendeleti szabály értékesítésről szól, a faki-
termelésből származó faanyag nem került értékesítésre, hanem egyrésze szociális alapon  
a településen élő rászorulók között került bizottsági döntéssel kiosztásra, másrésze pedig 
az önkormányzati telephelyre került beszállításra. A munka nem volt folyamatos, az 
erdészeti fakitermelést követte; a fakitermelés végrehajtása vagyonvédelmet is szolgált. 
Saját emberekkel nem lett volna kivitelezhető szakértelem és munkaeszköz hiánya miatt. 
A munkavégzés folyamatosan ellenőrzésre került, a kitermelt fa az önkormányzati tulaj-
donú járművel került beszállításra a telephelyre. A jövőre tervezett fakivágásokkal 
kapcsolatos ügyet a testület elé fogja tárni. A lakosság részéről felvetődött kifogások 
kártalanításra kerültek. 
 
Nagy Gáborné körjegyző: a rendelet szerinti egyedi érték meghatározása az érintett 
ingatlanokként, helyrajzi számonként került felmérésre, a fakivágási engedélynek 
megfelelően, s az nem haladta meg a rendeleti értékhatárt a munka megkezdésének 
időpontjában.  
 
Sipos László képviselő: tapasztalattal tudja alátámasztani, hogy az önkormányzat által 
elvégeztetett fakitermelés korrekt, a kitermelésért nyújtott ellenérték reális volt. 
Többször járt a területen, a munkavégzést megfelelőnek ítélte. 
 
 
Sipos Balázs polgármester további napirend hiányában a testület soros nyilvános ülését 
bezárta.    
 

k.m.f. 
 

Nagy Gáborné         Sipos Balázs 
körjegyző                                                                polgármester 


