
 
 
    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. október 11-én  
a művelődési ház klubhelyiségében tartott rendkívüli nyilvános testületi ülésén. 
 
JELEN VANNAK:   Sipos Balázs polgármester 
                                Bódis Józsefné, Németh Lajos,  
                                Sipos László képviselők 
 
                                Nagy Gáborné körjegyző  
 
Sipos Balázs polgármester üdvözli a testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelenteket, 
megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel azon a testület megválasztott 
7 tagja közül 4 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitja.  
Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Fekete Csaba alpolgármester, Dr. Gelencsér- 
Magyar Lívia és Dr. Gonda Péter képviselők a testületi ülésről való távolmaradásukat  
előzetesen bejelentették.  
 
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, melyet a testületi tagok 
egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadtak. 
 
N a p i r e n d: 
 
      1./ Előterjesztés a járási hivatalok kialakítására vonatkozó megállapodás     
           elfogadásához   
 
     2./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi 
          fordulójához való csatlakozásról döntés 
      

 
1./ Előterjesztés a járási hivatalok kialakítására vonatkozó megállapodás     
     elfogadásához   
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester             (írásbeli előterjesztés csatolva ) 
 
Sipos Balázs polgármester: röviden összefoglalta a járási hivatal kialakítása ügyében 
folytatott eddigi egyeztetéseket, melynek eredményeként önkormányzatunk a járási 
hivatal működéséhez ügyfélsegéd elhelyezését vállalta a hivatali épületben. A költség- 
viselésről külön megállapodás készül. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Nagy Gáborné körjegyző: az előterjesztésben szereplő megállapodás-tervezet, keret- 
megállapodás, egyediségét az átadott eszközök adják. A mi önkormányzatunk esetében 
irodahelyiség biztosítása a feladat. A kormányhivatal képviselői hétfőn a helyszínen 
megtekintették a kiválasztott irodahelyiséget, melyet elfogadtak. A megállapodás 1. számú 
melléklete tartalmazza a körjegyzőségi hivatal járási hivatal részére átengedett ingatlan-
részeinek adatait (irodahelyiség és tárgyi eszközök: íróasztal, szék, vezetékes telefon, 
fénymásoló használat). 
 
 



 
 
Az ügyfélsegédi munkakör ellátására körjegyzőségi munkatárs nem került felajánlásra, 
a hivatal 9 fős létszáma 2013. évben is megmarad. Szükséges ez a létszám a meg-
maradó önkormányzati feladatok ellátásához, figyelemmel az aljegyzői munkakör 
kötelező betöltésére is. Az ügyfélsegédi munkakörbe való átadással kollegánk eddigi 
illetménye várhatóan csökkenne, illetve az eddigi munkája területi munkavégzéssé 
alakult volna át. 
  
Sipos László képviselő: ésszerűbbnek tartotta volna, hogy a leendő ügyfélsegédi  
munkakörbe helyi lakos került volna. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztések alapján  
egyhangúlag, vita és ellenszavazat nélkül, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi  
határozatát: 
 
88/2012.(X.11.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012.(VIII.13.) 
       kormányrendelet  2. mellékletében előírt megállapodást  
       a Somogy Megyei Kormányhivatallal megköti. 
 
       A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
       és a teljességi nyilatkozat aláírására. 
 
      Határidő: 2012. október 15.      
 
      Felelős: Sipos Balázs 
                    polgármester  
 
 
2./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi 
     fordulójához való csatlakozásról döntés 
     Előadó: Nagy Gáborné 
                  körjegyző             (írásbeli előterjesztés csatolva ) 
 
Nagy Gáborné körjegyző: az ösztöndíjrendszer működtetésében szervezeti változást állt 
be, a Wekerle Sándor Alapkezelő helyett az Emberi Erőforrás Minisztérium és az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő kezeli a jövőben e pályázatot. A csatlakozási felhívás is e 
váltásból adódóan csúszott, október 5-én jelent meg a felhívás, először 2012. október 15-i, 
majd azt módosítva október 26-i csatlakozási határidővel. Egyebekben a pályázat eddigi 
feltételrendszere összességében nem változott, a pályázatok feltöltésével kapcsolatban 
történt technikai változtatás. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sipos Balázs polgármester: a csatlakozás anyagi kötelezettséggel nem jár, arról majd  
a pályázatok beérkezését követően kell döntést hoznia a testületnek. 
 
Németh Lajos képviselő: egyetért a 2013. évi pályázati fordulóhoz való csatlakozással, 
sajnos a nyújtható támogatás mértéke nem növekedett. Úgy látja a megyéknek nem lesz  
e pályázat támogatására forrásuk. Bízik benne, hogy a községi önkormányzat az eddigi 
mértékű támogatást tudja nyújtani a pályázóknak. 
 
 



 
 
Sipos László képviselő: szintén egyetért a csatlakozással, önkormányzatunk rég óta 
részt vesz e programban, úgy gondolja, hogy a jövőben is lehetőségeihez mérten  
anyagilag támogatnia kell a testületnek a rászoruló diákokat. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztések alapján  
egyhangúlag, vita és ellenszavazat nélkül, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi  
határozatát: 
 
89/2012.(X.11.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
       Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról szóló előterjesztést, 
       mely alapján a testület úgy döntött, hogy csatlakozni kíván a 
       hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási 
       tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
       Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
       2013. évi fordulójához. 
 
      A testület felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi fordulóhoz 
      való önkormányzati részvételről szóló nyilatkozatot határidőre 
      történő megküldéséről gondoskodjon a Emberi Erőforrás 
      Támogatáskezelő felé. 
 
      Határidő: 2012. október 26. 
 
      Felelős: Sipos Balázs 
                    polgármester 
 
 
Sipos Balázs polgármester további napirend hiányában a testület rendkívüli nyilvános 
ülését bezárta.             
             

k.m.f. 
 
 

 
Nagy Gáborné                                                                       Sipos Balázs 
körjegyző                                                                   polgármester 


