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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. július 3-án  
a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. 
 
JELEN VANNAK:  Sipos Balázs polgármester 
                               Fekete Csaba alpolgármester  
                               Bódis Józsefné, Dr. Gonda Péter,  
                               Sipos László képviselők 
 
                               Nagy Gáborné körjegyző  
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: a 2./ napirend tárgyalásánál Horváth Zsolt r. ftzls. és Tury 
Ottó r. alezredes KMB Alosztályvezető 
  
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 Németh Lajos és Dr. Gelencsér-Magyar Lívia képviselők a testületi ülésről való 
távolmaradásukat előzetesen bejelentették. 
 
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 Kéthely község közbiztonságának helyzetéről 
 
3./ Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások tevékenységéről 
       
4./ Előterjesztés az óvodai társulási megállapodás elfogadására és az intézmény  
     alapító okiratának módosítására 
 
5./ Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ vezetői pályázat kiírásához 
 
6./ Pénzügyi támogatási kérelmek elbírálása 

 
7./ Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok- lokális színterek 
     TÁMOP-6.1.2/11/1. pályázat benyújtásáról döntés 
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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: 
 
57/2012.(VII.03.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
       szóló beszámolót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,  
       változatlan tartalommal elfogad.  
 

 
2./ Beszámoló Kéthely község közbiztonságának helyzetéről 
     Előadó: KMB rendőrök  
        (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 

Tury Ottó r. alezredes KMB Alosztályvezető szóbeli kiegészítése: 2012. október 1-jével 
terveik szerint bővül a településen szolgálatot teljesítő KMB-s rendőrök száma, az önkor-
mányzati lakásra is igényt tartanának, az új KMB-s rendőr a településen tudna lakni.  
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K:  
 
Sipos Balázs polgármester: a bűnesetek száma a beszámolási időszakban emelkedést 
mutat, időben egybeesve a korábbi KMB-s létszám csökkenésével. A növekedésre a 
jövedelmi és egyéb helyzetek változása (segélyek csökkenése) kihatással volt.  
A rendőrséggel az önkormányzatnak jó a kapcsolata, szinte napi szinten tudnak tárgyalni. 
Örül a létszámbővítésnek, melyhez a segítséget a lakás biztosításával meg fogják adni. 
Korábban már szó volt a polgárőrség felállításáról, de közben jogszabályváltozás történt. 
Ez ügyben egyeztetéseket fognak folytatni. 
 
Sipos László képviselő: örömmel fogadja a KMB-s létszámbővítést, hiszen az eddigi 1 fő 
kevésnek bizonyult. Megítélése szerint a bűncselekmények számának növekedése a KMB-s 
létszámmal összefüggésben van. Örömteli, hogy a településen életelleni bűncselekmény 
nem történt, illetve különösen nagy kárt okozó vagyonelleni bűncselekmény sem. Szintén 
pozitívum, hogy halálos kimenetelű közlekedési baleset nem történt, sajnos 4 esetben volt 
súlyos 3 esetben pedig könnyű sérüléssel járó. Jó lenne, ha e területén javulás következne 
be. A beszámolóban felvetődik annak lehetősége, hogy a jövőben szükséges lenne a 
kéthelyi és a balatonújlaki szőlőhegyben gyakoribb ellenőrzésre, különösen a veszélyeztetett 
időszakokban – tavasszal és ősszel – a tulajdonosokkal együttműködve figyelő szolgálat 
szervezése útján. Egyetért a felvetéssel, ez irányban meg kellene kezdeni a szervező 
munkát a vagyonvédelem érdekében. Megköszöni a beszámolót, mindenre kiterjedő, további 
hatékony, jó munkát kíván. 
 
Fekete Csaba alpolgármester: statisztikai szempontból a bűncselekmények növekedése 
magas, bízik benne, hogy a létszám bővülése ennek további növekedését megakadályozza.  
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Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
58/2012.(VII.03.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta Kéthely község közbiztonságának helyzetéről 
       szóló beszámolót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, 
       változatlan tartalommal elfogad. 
 
 
3./ Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások tevékenységéről    
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester               (előterjesztés írásban csatolva ) 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztések alapján  
egyhangúlag, vita és ellenszavazat nélkül, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
59/2012.(VII.03.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta az önkormányzat részvételével működő társulások  
       tevékenységéről szóló beszámolót, melyet az előterjesztésnek 
       megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 
 
4./ Előterjesztés az óvodai társulási megállapodás elfogadására és az intézmény  
     alapító okiratának módosítására 
     Előadó: Nagy Gáborné 
                  körjegyző               (írásbeli előterjesztés csatolva ) 
 
Nagy Gáborné körjegyző: kiemelte a tervezet legfontosabb rendelkezéseit: munkáltatói 
joggyakorlás, társulás vagyoni viszonyai, költségek viselése, stb. Felhívja a testület figyelmét, 
hogy az új Ötv. rendelkezése értelmében 2013. január 1. napjától csak jogi személyiségű 
társulások hozhatók létre, illetve a meglévő társulási megállapodásokat a képviselő-
testületeknek felül kell vizsgálnia és a törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítani  
a törvény hatályba lépő rendelkezését követő 6 hónapon belül. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K:  
 
Fekete Csaba alpolgármester: a megállapodás tervezetét korrektnek tartja, annak elfogadását 
indítványozza. 
 
Sipos Balázs polgármester: a tervezetben szereplő pénzügyi hozzájárulási költség  
fedezni fogja a gyermekek ellátásával kapcsolatos költségeket, hiszen a társulásra tekintettel 
további normatíva lehívásra is jogosulttá válik önkormányzatunk már az idei költségvetési 
évben is. Az óvodai nevelés feladatellátás kötelező feladat lesz önkormányzatunknak a 
jövőben is, melyhez állami támogatást is fogunk kapni. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
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60/2012.(VII.03.) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Kéthelyi Napköziotthonos Óvoda közös fenntartására 
       irányuló társulási megállapodás tervezetét, valamint az intézmény 
       módosító okiratát és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát,  
       melyet az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 
 
        A testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás, a    
        módosító okirat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt intézményi  
        alaptó okirat aláírására a képviselőtestület nevében. 
 
        Határidő: 2012. július 10. 
 
        Felelős: Sipos Balázs 
                      polgármester 
 
5./ Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ vezetői pályázat kiírásához 
    Előadó: Nagy Gáborné 
                 körjegyző                    (írásbeli előterjesztés csatolva ) 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztések alapján  
egyhangúlag, vita és ellenszavazat nélkül, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát 
 
61/2012.(VII.03.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a Szociális Szolgáltató Központ vezetői álláshelyére pályázatot ír ki,  
       a következő tartalommal: 

    - az 1/2000. (1.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.1 pontjában     
      meghatározott felsőfokú szakirányú szakképzettség. 

- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő,  
   a gyermekvédelem, a szociális egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén     
   betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása, 
- magyar állampolgárság, 
- büntetlen előélet, 
- cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
-„B" kategóriás gépjárművezetői engedély, 
- szociális szakvizsga megléte, 
- szociális területen szerzett legalább 1-3 éves vezetői tapasztalat, 
- egyéb szakirányú felsőfokú képesítés, 
- Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzés (ÁBPE) továbbképzés megléte,  

megkezdése. 

A pályázathoz csatolni kell:  
- a pályázó szakmai életrajzát, 
- a képesítést és az egyéb feltételeknek való megfelelést igazoló okiratok másolatait, 
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot, 

      - közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági   
        erkölcsi bizonyítványt. 
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- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak   
  a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázatát elbíráló  
  ülésen kívánja-e zárt ülés tartását, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget  
  tesz, 

  - nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év, 2012. augusztus 31-étől 2017. augusztus 31-
éig. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, 
az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével - 3 
hónap próbaidő kikötésével. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt, továbbá a Kjt-
nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 15. 
A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő közzététel napja: 2012. július 10. 
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, postai úton Kéthely Község 
Önkormányzatának címére (8713 Kéthely, Ady E. u. 1.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a 
munkakör megnevezését: intézményvezető. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 31. 
A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni Sipos Balázs polgármesternél lehet a (85) 539-036-
as telefonszámon. 
 
Határidő: 2012. július 10. 
 
Felelős: Sipos Balázs 
              polgármester 
 
 
6./ Pénzügyi támogatási kérelmek elbírálása 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester        (írásbeli előterjesztés csatolva)        
 
6.1 Erdélyi Ízek Napja megszervezéséhez pénzügyi támogatási kérelem elbírálása 
 
Sipos Balázs polgármester: a rendezvény megszervezéséhez egyszeri 100 e Ft támogatás 
nyújtását indítványozza a 2012. évi költségvetés egyéb támogatási kerete terhére. 
  
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztések alapján  vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
62/2012.(VII.03.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Erdélyi Ízek Napja megrendezéséhez 
       érkezett pénzügyi támogatási kérelmet, mely alapján a 
       testület a rendezvény megtartásához 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. 
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             Határidő: 2012. július 31. 
 
             Felelős: Sipos Balázs 
                           polgármester 
 

 
6.2 Kéthely Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott pénzügyi  
      támogatás felhasználási jogcíme módosítási kérelmének elbírálása   
 
Nagy Gáborné körjegyző: a nemzetiségi önkormányzat kért és kapott pénzügyi támogatást  
a kéthelyi települési önkormányzattól a 2012. június 10-én tartott falunapi rendezvényéhez.  
A tervezett programokat a nemesdédi szociális szövetkezettel közösen kívánták meg-
valósítani, azonban a szövetkezet visszalépése miatt a nyújtott támogatás nem került 
felhasználásra. Kérik a testületet, hogy az általa nyújtott pénzügyi támogatás felhasználási 
jogcímét módosítsa, annak a fakitermelés költségeihez való felhasználását engedélyezve.   
A nemzetiségi önkormányzat a SEFAG Zrt-vel kötött együttműködési megállapodás 
keretében az erdészet erdejében nyiladéktisztítási munkát végezhet, melynek keretében 
összegyűjtött fát kedvezményes térítés ellenében megvásárolhatja. 
A fakitermeléshez eszközökre, üzemanyagra van szükség, melynek fedezetét részben 
biztosítaná a települési önkormányzattól kapott támogatás. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 

 
Sipos Balázs polgármester: a nyújtott támogatás felhasználási jogcímének módosítását 
támogatja. Megítélése szerint hasznos tevékenységet folytatnak a fakitermeléssel, 
figyelemmel arra is, hogy a fakitermelést közérdekű munkavégzés keretében végzik, melybe 
az önkormányzattól szociális segélyben részesülőket vonnak be. Így a munkavégzésben 
részesülők a kötelező 30 napos munkavégzést is igazolni tudják, s a szociális segélyük 
továbbfolyósítható.  
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztések alapján  vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát 
 
63/2012.(VII.03.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Kéthely Község Roma Nemzetiségi  
       Önkormányzat részére nyújtott pénzügyi támogatás  
       felhasználási jogcíme módosítására irányuló kérelmét, 
       mely alapján a testület a nemzetiségi önkormányzat részére  
       engedélyezi, hogy a részére nyújtott egyszeri 80 e Ft 
       támogatást a fakitermeléssel kapcsolatban felmerülő 
       kiadásaik biztosítására fordítsák. 
 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás 
       átutalását biztosítsa. 
 

             Határidő: 2012. július 15. 
 
             Felelős: Sipos Balázs 
                           polgármester 
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7./ Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok- lokális színterek 
    TÁMOP-6.1.2/11/1. pályázat benyújtásáról döntés 
    Előadó: Sipos Balázs 
                 polgármester                   
 
Sipos Balázs polgármester: e pályázati lehetőség egészségre nevelő és szemlélet- 
formáló életmód programok megvalósítására szól, egészséget szolgáló egyéni 
magatartásminták és közösségi értékek elterjedésének ösztönzése, az egészség- 
fejlesztés színterein megvalósuló közösségi programok elterjesztése, az életminőség 
javítása a célja. A pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg 5 milliárd Ft, két kom- 
ponense van, egy önkormányzati/civilszervezetek 3 milliárd kerettel, s 2 milliárdos 
kerettel gazdasági társaságok részére. A pályázaton 10 e Ft alatti önkormányzatok 
indulhatnak, egészségterv megléte kikötés. A pályázat 100 % támogatottságú, önerőt  
nem igényel, a pályázatírás költsége is beépíthető. A pályázat megvalósítási ideje  
8-14 hónap közötti. A támogatás összege 1-10 millió Ft között lehet. A pályázat  
2012. július 23-tól nyújtható be. A pályázat keretében helyi rendezvényeket építenénk  
be, falunap, különböző egészség-napok (bajnokság, kerékpártúra, egészségügyi állapot 
felmérés, stb.) megszervezését. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztések alapján  
egyhangúlag, vita és ellenszavazat nélkül, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
64/2012.(VII.03.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       2012. július 3. napján tartott ülésén úgy határozott, 
       hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
       „TÁMOP” keretében meghirdetett „Egészségre nevelő  
       és szemléletformáló életmód programok- lokális színterek” 
      TÁMOP-6.1.2/11/1. kódszámú pályázaton részt kíván venni. 
 
      A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
      Határidő: 2012. július 23. 
 
      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 


