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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. október 30-án  
a művelődési ház klubhelyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. 
 
JELEN VANNAK:   Sipos Balázs polgármester 
                                Fekete Csaba alpolgármester 
                                Dr. Gonda Péter, Németh Lajos,  
                                Sipos László képviselők 
 
                                Nagy Gáborné körjegyző  
 
Sipos Balázs polgármester üdvözli a testület soros nyilvános ülésén megjelenteket,  
megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel azon a testület megválasztott 
7 tagja közül 5 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitja.  
Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Dr. Gelencsér-Magyar Lívia és Bódis Józsefné 
képviselők a testületi ülésről való távolmaradásukat előzetesen bejelentették.  
 
Tanácskozási joggal jelen van a 2./ napirend tárgyalásánál: Árvainé Horváth Marianna 
védőnő. 
 
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, valamint a képviselő-  
     testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott    
     döntésekről  
 

  2./ Egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatók beszámoltatása tevékenységükről 
 
  3./ Az általános iskola működtetésének államtól való átvállalásának megtárgyalása   
 

  4./ Előterjesztés a Vodafon Magyarország Zrt. bérleti szerződésének módosítására 
 
  5./ Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátását biztosító mikro- 
       körzeti társulási megállapodás módosításának elfogadásához (Mesztegnyő) 
  
  6./ Pénzügyi támogatási kérelmekről döntés 
 
  7./ Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
       szóló önkormányzati rendelet megalkotásához 
  
  8./ Falumegújítás és fejlesztés ÚMVP III. tengely pályázat benyújtásáról döntés 
 
  9./ Egyéb 
 
10./ Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői feladatai 
       ellátására 
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1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő- 
     testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által    
     hozott döntésekről   

       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: 
 
90/2012.(X. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

     megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,  
     valamint a képviselőtestület által a polgármesterre átruházott  
     hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről szóló  
     beszámolót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, változatlan  
     tartalommal elfogad. 
 

 
2./ Egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatók beszámoltatása tevékenységükről 
     Előadó: Árvainé Horváth Marianna védőnő 
                  Dr. Gonda Péter háziorvos                    (írásbeli előterjesztések csatolva) 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sipos Balázs polgármester: az ÁNTSZ általános véleménye mindegyik szakterületre jó, 
kimagasló egészségügyi tevékenység folyik a községben. 
Dr. Wórum Marianna fogorvos előzetesen nem jelezte távolmaradását a testületi ülésről, 
írásos beszámolóját elküldte. 
Az elmúlt kistérségi társulási ülésen is felvetődött az ügyeleti rendszer várható 
változásának kérdése, kérve az érintettek jelzését év végéig a további társulással 
kapcsolatban. Véleménye szerint e területen is új jogszabály fog megjelenni, mely 
rendezni fogja az ügyelet kérdését is, de úgy gondolja, hogy ebben nagy változás nem 
lesz. 
 
Árvainé Horváth Marianna védőnő: munkája ugyanaz, mint az elmúlt évben, illetve évről 
évre több, melyet a statisztikai számok is tükröznek. 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: beszámolója szerkezetében változatlan, szintén a statisztikai 
adatok változtak a beszámolási időszakban. Az alapellátás finanszírozásának felépítése, 
a jogszabályi környezet is változatlan. Változások a központi ügyeletet érintették.  
A feladatellátáshoz új gépjárművet kaptak, mellyel elégedetlenek. A járási hivatalok fel-
állását követően az ügyeleti rendszer is át fog alakulni véleménye szerint, hiszen jelenleg 
az ügyeletet a kistérség működteti, részben önkormányzati pénzeszközökből. Információi 
szerint a jelenlegi két orvosos ügyeleti rendszert egy orvossal kívánják megszervezni, 
mely a területi határokat ismerve, szakmai aggályokat vet fel. Szólt a kórházi ellátó-
rendszer változásáról is.  
A fogorvosi szolgálat munkáját értékelve elmondta, hogy sem szakmai, sem pedig a 
lakosság részéről sem merült fel aggály. Jól látják el munkájukat, jól kommunikálnak a 
lakossággal. 
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Németh Lajos képviselő: az ügyeleti ellátás átszervezését érintő elképzeléseket ő sem 
látja megfelelőnek, a biztonságos ellátáshoz két orvosra szükség van. Addig, amíg az 
indokolatlan hívások számát nem lehet lecsökkenteni, addig a két orvos szükséges. 
Jogszabályi változásra is szükség van e területen. 
A beszámolókat érintve elmondta, hogy immár hagyományosan a szakma, az egészség-
ügyi irányítás is jó véleményt mond a községben egészségügyi szolgáltatást nyújtók 
tevékenységéről. Örül annak a ténynek is, hogy akik e területre pályáztak, tartósan itt 
maradnak. Tapasztalatai szerint a lakosság is elégedett a szolgáltatásokkal. 
A tárgyi feltételek is javulnak évről évre. 
Véleménye szerint a testület köszönettel elfogadhatja a beszámolókat. 
 
Fekete Csaba alpolgármester: szintén elismeréssel szólt az egészségügyi szolgáltatók 
munkájáról. Az ügyeleti ellátást érintve kifejtette, hogy teljesen mindegy, hogy ki lesz a 
működtető, mivel kötelező feladatellátásról van szó, a térség nem maradhat ellátatlanul, 
tovább fog működni a jelenlegi szolgáltatási színvonalon. 
 
Sipos László képviselő: a beszámolókat olvasva egyöntetűen megállapítható, hogy a 
szakfelügyelet által megfogalmazott vélemény helytálló, mindegyik szakterület magas 
színvonalon műveli tevékenységét. Mindhárom beszámoló részletes, azokból a testület 
megfelelő információkat kaphatott munkájukról. Sajnos továbbra is kevés a születések 
száma a településen. A háziorvosi szolgálat munkájáról a lakossági visszajelzések is 
közmegelégedésről szólnak. Külön pozitívumként kiemeli a fogorvosi szolgálat 
felszereltségének bővülését. További jó munkát kíván e szakterületen dolgozóknak. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján meghozta 
az alábbi határozatát: 
 
91/2012.(X. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatók 
       tevékenységéről szóló beszámolókat, melyeket az előterjesz- 
       téseknek megfelelően, az alábbi szavazati arányokkal,  
       változatlan tartalommal elfogad: 
 

 védőnői beszámoló – egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

 fogorvosi beszámoló – egyhangúlag,5 igen szavazattal, 

 háziorvosi beszámoló – 4 igen, 1 tartózkodással. 
 
3./ Az általános iskola működtetésének államtól való átvállalásának megtárgyalása   
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                (előterjesztés írásban csatolva)    
 
Sipos Balázs polgármester: a képviselők korábban tájékoztatásra kerültek a működtetés 
feltételeiről, ami azóta nem változott, ami azt jelenti, hogy a működtetés átvállalása esetén 
az önkormányzatnak kellene állni saját bevételei és az átengedett központi adók terhére 
az oktatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó költségeket (a törvényben nevesítve van a 
rezsi költség és egyéb költség). Az állam fenntartóként ebben az esetben közvetlenül az 
oktatáshoz kapcsolódó költségeket vállalná át, így a pedagógusok munkabérét, a köz-
vetlenül az oktató és nevelő munkát végzők bérét és a köznevelési alapfeladat ellá-
tásához kapcsolódó működtetési feladatokhoz szükséges technikai személyzetét (törvény- 
javaslat szerint, ami a parlament elé kerül a héten). 
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A normatív támogatási rendszer feladatalapú finanszírozássá való átalakítása és a 
köznevelés alaptörvényben rögzített állami feladattá nyilvánítása előre láthatólag plusz- 
forrást a működtetéshez az önkormányzatok számára nem biztosít. A költségvetési 
törvény sarokszámai fogadottak csak el, a feladatalapú mutatókat nem ismerjük hiány-
talanul. Csökkenni fog a gépjárműadó helyben maradó része (60 %-kal), és legfrissebb 
információk szerint az iparűzési adóé is (25%-kal). Így véleményem szerint az iskola 
működtetésének vállalása bizonytalan anyagi helyzetet teremthetne önkormányzatunk 
számára, hisz a működtetés átvállalásának anyagi fedezete a jelenlegi ismeretek szerint 
nem biztosítható hosszú távon.  
Kiküldésre került Somogyszentpál Község Önkormányzatának nyilatkozata, melyet szó 
szerint ismertetett. 
Az iskolai konyha marad önkormányzati fenntartású, az ott dolgozók önkormányzati 
alkalmazottak lesznek. A gyermekétkeztetést változatlanul biztosítani fogjuk, vásárolt 
élelmezés formájában, ehhez normatív támogatást is nyújt az állam, melyet a költség- 
vetési törvény tervezete is tartalmaz. A konyha óvodásokat, időseket, egyéb étkezőket  
is ellát az iskolás gyermekeken kívül, ezért bízik benne, hogy az iskolai gyermekétkeztetést 
a jövőben a saját konyhánk útján fogja az állam is biztosítani. Ezt támasztja alá az a tény is, 
hogy a konyha felújításához jelentős pályázati támogatást nyert önkormányzatunk. 
Erre az átadás-átvételkor ki fogunk térni, illetve a művészetoktatás fenntartásáért is lob- 
bízni fogunk. Az átadás-átvétel szabályait külön, most készülő, jogszabály fogja rendezni; 
az átvételt-átadást tartalmazó megállapodás tervezetét, jóváhagyásra, a testület elé fog- 
juk terjeszteni. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Németh Lajos képviselő: véleménye szerint az alapkérdés, hogy a mi települési 
önkormányzatunk méreteinek megfelelő önkormányzat tudja-e vállalni a működtetést, 
már régen eldőlt. Erről való döntés meghozatalakor, ugyanakkor számos jogszabály 
hiányzik, de a tapasztalatok alapján a jelentős kiadást jelentő iskolaműködtetést a 
jelenlegi új felállásban (új jogszabályi környezetben) a mi önkormányzatunk nem tudja 
vállalni. 
Most már nincs más lehetősége testületünknek, minthogy intézményét az államnak 
átadja. Bízik abban, hogy az átadást tisztességes átadás-átvételi eljárás fogja 
megelőzni, melynek keretében lehetősége lesz önkormányzatunknak pl. a konyha 
szolgáltatásai igénybevételét elérnie. Említi ezt abból a meggondolásból is, hogy a 
gyermekétkeztetést közbeszerzés keretében más szolgáltatóval, lehet, hogy előnyö-
sebben meg tudná oldani a működtető. Továbbá bizonyos garanciákat is kellene 
önkormányzatunknak kapnia az intézményben folyó szakmai munka további fenntar-
tására vonatkozóan, lásd művészeti oktatás. 
 
Sipos László képviselő: úgy gondolja, hogy az állam nem véletlenül hozta meg az 
iskolák átvételére vonatkozó döntését. E döntést alapozta meg, hogy a legtöbb 
önkormányzat intézménye fenntartása miatt adósodott el, mely adósságállományt az 
állam most szintén átvállal. Egyetért azokkal az indítványokkal, melyek az intézmény 
állam részére való átadását támogatják, illetve azokkal a felvetésekkel is, melyek az 
átadás-átvételi eljárás keretében a legjobb pozíciók elérését kezdeményezik. 
 
Bódis Józsefné képviselő a testületi ülésre 16 óra 37 perckor megérkezett. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
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92/2012.(X. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta az általános iskola működtetésének államtól  
       való átvállalásáról szóló előterjesztést, mely alapján a testület 
       úgy döntött, hogy az intézmény működtetése átvállalását nem 
       kezdeményezi. 
 
 
4./ Előterjesztés a Vodafon Magyarország Zrt. bérleti szerződésének módosítására                  
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                (írásbeli előterjesztés csatolva) 

 
Sipos Balázs polgármester: a jelenlegi szerződésünk lejárati ideje: 2014. december 31. 
A bérlő módosítani kívánná a szerződést úgy, hogy az árindexálást iktassuk ki belőle, 
ami annyit jelent, hogy 7,5 éven keresztül 2013-tól fix évi díjat fizetne a cég részünkre, 
egészen 2019-ig, számszerűsítve 840.747 Ft + ÁFÁ-t.  
A szerződékötéskori bérleti díj 600.000 Ft-ban került megállapításra, az elmúlt évek 
során alakult az árindexálás révén ki a jelenlegi összeg. 
Előzetes egyeztetés során javaslatot tett a bázisindexálásra, ami azt jelenti, hogy mindig 
csak a törzstőkére kerülne az aktuális adott évi infláció (840.747 Ft-ra), de sajnos az 
elutasításra került. Többszöri egyeztetésre sikerült elérni, hogy 2013-2016. évek között 
nem lenne árindexálás, 2017-2019. között igen, az eddigi gyakorlatnak megfelelően, 
egyéb feltételeiben nem változna a szerződés. Az egyösszegű fizetés nem lenne önkor-
mányzatunknak előnyös, az ÁFA befizetés volumenére tekintettel, maradjon az eddigi 
megfizetési rend. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Németh Lajos képviselő: a Vodafonnal bérleti szerződést az előző testület kötötte meg, 
harmadik szolgáltatóként léptek be a mobilhálózat működési feltételeinek javítása céljából, 
bérlőink közé. Véleménye szerint a szolgáltató blöfföl, hogy ha a kért módosításokat a 
testület nem fogadja el, akkor az erősítő berendezéseit leszereli, az nem állna üzleti 
érdekében. Az inflációkövetés elhagyására tett javaslatukat csak abban az esetben 
fogadja el, ha ők is a szolgáltatási díjak megállapításakor ők sem lennének figyelemmel  
az inflációra. Ha azonban még is beváltanák kijelentésüket, az, az önkormányzatra nézve 
is hátrányos lenne, hiszen az bevételkiesést okozna. Ezért indítványozza, hogy indítvá-
nyukat, a polgármester által javasolt módosítással, fogadja el a testület, esetleg évi 
egyösszegű fizetés mellett. 
 
Fekete Csaba alpolgármester: szintén egyetért a hatályos bérleti szerződés módosításával,  
a polgármester által tett kiegészítéssel. 
 
Sipos László képviselő: véleménye szerint a Vodafonnak szüksége van arra, hogy az 
önkormányzat ezt a szolgáltatást nyújtsa számára, s reméli, hogy az a fenyegetettség,  
miszerint leszereli műszereit, nem valós. Ugyanakkor e bevételre szüksége van önkor- 
mányzatunknak.  
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
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93/2012.(X. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Vodafone Magyarország Zrt-vel az önkormányzat 
       tulajdonában álló 078/2. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés 
       módosítását, melyet az előterjesztésnek és az elfogadott módosítási 
       javaslatnak megfelelően elfogad. 
           
       A képviselőtestület egyetért, hogy a megkötött bérleti szerződés alapján  
       a 2012-es évre vonatkozóan évi 840.474 Ft + ÁFA bérleti díjat folyósítson 
       a Vodafone Magyarország Zrt. az önkormányzat részére, mely bérleti díj a 
       2013-as évtől kezdődően 2016. évig bezárólag marad változatlan összegben   
       840.474 Ft + ÁFA, míg 2017. évtől kezdődően 2019. évig bezárólag a bérleti  
       díjat az önkormányzat évente jogosult megemelni a KSH által hivatalosan  
       közzétett tárgyévet megelőző évre vonatkozó fogyasztói árindex mértékével,  
       melyet tárgyév január 1-től érvényesíthet.  
       Az éves bérleti díj megfizetésére vonatkozó rendelkezés marad évi kétszeri    
       kifizetéssel. 
       A testület elfogadja, hogy a szerződés határozott idejű lejárata 2019. december  
       31-ei határnapra változik, valamint további 7,5 éves szerződéshosszabbítási   
       opcióval meghosszabbodik. 
 
       A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosított bérleti szerződés 
       aláírására. 
 
      Határidő: 2012. november 30. 
 
      Felelős: Sipos Balázs 
                    polgármester 
 
 
5./ Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátását biztosító mikro- 
     körzeti társulási megállapodás módosításának elfogadásához (Mesztegnyő) 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                (írásbeli előterjesztés csatolva) 

 
Sipos Balázs polgármester: Tapsony község kérelmezte felvételét a társulásba, 
csatlakozásuk elfogadása anyagi terhet önkormányzatunk számára nem okoz. 
Javasolja kérésük elfogadását. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita  
és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
94/2012.(X. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta Tapsony Községi Önkormányzatának a  
       Társuláshoz való csatlakozását - 2013.január 01-i kezdettel –  
       tudomásul veszi, a társulási megállapodás módosítását jóváhagyja. 
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       A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse 
       a tagönkormányzatokat. 
 
       Határidő: 2012. november 15. 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                     polgármester 
 
 
6./ Pénzügyi támogatási kérelmekről döntés 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester             (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: tájékoztatja a testület tagjait, hogy az önkormányzat az  
idei évben is megszervezte a vasgyűjtést, melyből tavasszal 140 e Ft, ősszel 70 e Ft 
bevétel képződött. A tavaszi bevételből 50-50 e Ft-ot az oktatási/nevelési intézmények 
közalapítványai részére átutalásra került. E többletbevétel fedezetet nyújthat egyedi 
kérelmek fedezetére is, mint pl. az asszonykórusé. 
A kórus összesen 40 e Ft támogatást kér rendezvényéhez. Részükre egyszeri 20 e Ft 
pénzügyi támogatás nyújtását javasolja. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján  
vita és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
95/2012.(X. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Kéthelyi Asszonykórus pénzügyi támogatási 
       kérelmét, mely alapján a testület a csoport részére egyszeri  
       20 e Ft támogatást nyújt a községi önkormányzat 2012. évi  
       költségvetésének többlet-sajátbevétele kerete terhére. 
 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetését  
       biztosítsa. 
 
       Határidő: 2012. november 5. 

 
Felelős: Sipos Balázs 
              polgármester 
 

7./ Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
     szóló önkormányzati rendelet megalkotásához 
     Előadó: Nagy Gáborné 
                  körjegyző                    (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Nagy Gáborné körjegyző: e területen is új központi jogszabályt alkotott a parlament, új 
törvény jelent meg, mely felhatalmazást ad a testületnek, hogy az új szabályozásnak 
megfelelően vizsgálja felül saját szabályozását és a törvényi előírásoknak megfelelően 
módosítsa, illetve alkosson új szabályokat. Az előterjesztésben az önkormányzati 
vagyontárgyak besorolására tettünk javaslatot, melyek módosíthatóak. Részletesen szólt 
az egyes szabályozási területekről. 
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H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sipos Balázs polgármester: a tervezet kidolgozásakor figyelemmel voltunk az eddigi 
szabályozásra, illetve felmértük az önkormányzati vagyontárgyainak értékét. Így került  
be a tervezetbe a tízmillió Ft-os értékhatár a kötelező versenyeztetésre értékesítés esetén.  
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyontárgyak közé oktatási/nevelési 
intézményeinket javasoljuk sorolni, esetleges fejlesztési pályázatoknál e minősítés előnyt 
jelenthet. 
 
Németh Lajos képviselő: kezdeményezi a tervezet módosítását a 7. § (4) és (5 ) 
bekezdéseit érintően. Módosítási javaslata értelmében a tervezet 7. § (4) bekezdése 
bevezető mondatai maradjanak el, míg az (5) bekezdésben az értékhatárt tízmillió Ft 
helyett ötmillió Ft-ban határozza meg a testület.  
Véleménye szerint a javasolt szabályozás e pontokon megkötné a testület kezét. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 
 
15/2012.(X. ….) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta az önkormányzat vagyonáról és a vagyon- 
       gazdálkodás szabályairól szóló rendelet-tervezetet, melyet 
       az előterjesztésnek és az elfogadott módosító javaslatnak 
       megfelelően elfogad, s egyúttal az önkormányzat vagyonáról   
       és a vagyongazdálkodás szabályairól megalkotja a 15/2012. 
       (X. …) önkormányzati rendeletet. 
      (Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
 

 
8./ Falumegújítás és fejlesztés ÚMVP III. tengely pályázat benyújtásáról döntés 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester             (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: a pályázat keretében a faluközpontban a központi park és 
sétány kialakítását végeznénk el, egy egységgé téve a központi részt így a templom, a 
hivatal, az orvosi rendelő, az I. és II. világháborús emlékművek, az egykori Hunyadi 
kastély és a könyvtár által közbezárt parkot és sétányát. Parkrendezés, kerítés-felújítás 
kerülne a pályázatba beépítésre. 
A maximálisan pályázható összeg e területre nettó 7.000.000 Ft, ami annyit jelent, hogy 
az ÁFA (27%) jelentené az önrész mértékét nyertes pályázat esetén, 1.890.000 Ft-ot. 
Ami most költséget jelentene az a pályázatírás költsége, ez a pályázatban nem elszá-
molható 150.000 Ft+Áfa=190.500 Ft. Pályázatíróra azért van szükség, mert e pályázat 
keretében hiánypótlásra nincs lehetőség. 
Műszaki leírás és terv kell a pályázathoz, melynek költsége bruttó 150.000 Ft. 
A tervkészítésre vonatkozó tervezési ajánlatot is ismertette. 
Az idő rövidsége miatt, október 1-én nyílt meg a pályázat, a beadási határidő november 
15-e, több ajánlat beszerzésére nem volt idő, így a kollégák által ajánlott pályázatírót és 
tervezőt kerestük meg, akinek az ajánlatát, szerződés tervezetét kiküldtük. 
Az idei évben 190.500+150.000 Ft= 340.500 Ft lenne a pályázat előkészítési és beadási 
feltétele, ami később nem elszámolható. 
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Nyertes pályázat esetén lenne aktuális az ÁFA önrészként, a bírálati és kivitelezési át-
húzódna a 2013-as költségvetési évre. 
Véleményem szerint az utolsó ilyen jellegű források kerülnek kiosztásra, az elkövetkező 
időszakban 2013-2014. között új már nem valószínűsíthető.  
A pályázat megvalósításával a faluközpont arculata jelentősen javulna. 
Szóbeli kiegészítésében részletesen ismertette a testület tagjaival a pályázat műszaki 
tartalmát. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Fekete Csaba alpolgármester: egyetért a pályázat benyújtásával, az önkormányzat által 
vállalt önrész nagyságrendjét is figyelembe véve, olyan beruházás valósulhatna meg, 
mely a faluképen jelentősen javítana, eredetisége meghagyása mellett. 
 
Németh Lajos képviselő: szintén támogatja a pályázat benyújtását, a falu központjára 
érdemes költeni, még akkor is, ha ez a pályázat nem hoz megtakarítást, inkább a 
jövőben még költeni kell rá. Kedvezőnek ítéli a pályázat pénzügyi konstrukcióját is. 
Igényli, hogy a pályázat összeállítását követően a testületi tagok betekintést nyerjenek  
a pályázatba, annak benyújtását megelőzően. 
Megítélése szerint a pályázatíró kemény feltételek szabott, a felelősség nagy részét   
az önkormányzatra hárítja. A pályázatíró szerződésébe garanciák beépítését kezde-
ményezi, formai-alaki feltételekre gondol, illetve a pályázatírás díjának kifizetését két 
részletben javasolja, 50 %-át a szerződés aláíráskor, a mási felét pályázat befogadását 
követően. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján  
vita és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi 
határozatait: 
 
96/2012.(X. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

     egyetért falumegújítás és fejlesztés pályázat benyújtásával. 
 
     A képviselőtestület a pályázat keretében a kizárólagos tulajdonát 
     képező a kéthelyi 45, 125, 299, 550. és a 646.hrsz-ú önkormányzati  
     ingatlanon sétány és közpark kialakítását határozza el. 
 
     A képviselőtestület felhatalmazza Sipos Balázs polgármestert 
     a pályázat határidőre történő benyújtására. 

 
      Határidő: 2012. november 15. 
 
      Felelős: Sipos Balázs 
                    polgármester 
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97/2012.(X. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

     falumegújítás és fejlesztés keretében megvalósítandó közpark, 
     és sétány létesítési pályázat összeállításával megbízza D & Z  
     Kapos Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t. 

 
       A testület a pályázatírás díját 150 e Ft+ÁFA, a sikerdíjat az elnyert 
       támogatási összeg 2 %-ában jóváhagyja.  
       A testület elrendeli a pályázatírás díj 50 %-ának a megbízási szerződés 
       aláírásával egyidejűleg, míg 50 %-ának a pályázat befogadását követően 
       történő kifizetését. 

 
     A képviselőtestület felhatalmazza Sipos Balázs polgármestert 
     a pályázatíróval a megbízási szerződés megkötésére. 

 
      Határidő: azonnal 
 
      Felelős: Sipos Balázs 
                    polgármester 
 
 
98/2012.(X. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

     falumegújítás és fejlesztés keretében megvalósítandó közpark 
     és sétánylétesítési pályázathoz kapcsolódó tervezési ajánlatot 
     elfogadja. 
 

       A testület a tervkészítés díját bruttó 150 e Ft összegben jóváhagyja.  
 

     A képviselőtestület felhatalmazza Sipos Balázs polgármestert 
     a terv készítőjével a tervezési szerződés megkötésére. 
 

      Határidő: azonnal 
 
      Felelős: Sipos Balázs 
                    polgármester 
 
 
9./ Egyéb 
 
Sipos Balázs polgármester: az iskolai konyha felújítására vonatkozó rendelet változott,  
a támogatói szerződés aláírásra került, a támogatói szerződés értelmében az elnyert 
támogatás egy összegben utalásra kerül a számlánkra, ennek felhasználási ideje  
2013. június 30. 
Év végéig tervezzi a vállalkozói szerződések megkötését, a vállalkozói ajánlatok 
bekérését elkezdtük. 
A könyvtár felújítási munkái jól haladnak, véleménye szerint a szerződésnek megfele- 
lően november közepéig az építési-felújítási munka elkészül, a visszapakolást köve- 
tően az informatikai eszközök is leszállításra és beüzemelésre kerülnek. 
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A következő soros testületi ülés már a megújult házasságkötő terembe kerülhet  
összehívásra és reméli fiataljaink a megújult környezetben többen mondják ki a  
boldogító igent. 

 
Németh Lajos képviselő: a közelmúltban megrendezésre került szüreti mulatsággal 
kapcsolatos panaszos levelet veti fel. Bentlakásos szociális elhelyezés megoldásáról  
is kérdez. Kéri a Magyari u. 2. szám alatti ingatlantulajdonosának felszólítását az 
ingatlanáról kihajló növényzet, közlekedést akadályozó, ágainak levágására. 
Az önkormányzatok kormányzati adósságrendezésével kapcsolatban felveti a tisz- 
tességesen gazdálkodó önkormányzatok érdekében való fellépést, kistérség vagy a 
TÖOSZ útján. Gondol itt pl. fejlesztési pályázataik kedvezőbb elbírálására. 
Szociális normatíva felülvizsgálatáról kérdez. 
 
Sipos László képviselő: az adósságrendezéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy az 
önkormányzatok felhalmozott adóssága elsősorban az intézményrendszer 
működtetéséhez az előző kormány működése idején felvett hitelek miatt állt be,  
néha indokolatlanul. Kéthely önkormányzata büszke lehet rá, hogy nincs adóssága,  
az elmúlt 22 év során nem volt szüksége hitel felvételére, mégis fejlődött a falu.  
 
Sipos Balázs polgármester: a helyi szociális otthon vezetőjével egyeztetett a bentlakásos 
elhelyezés ügyében, már a választásokat követően, akkor azt az ígéretet kapta, hogy 
indokolt esetben megoldható. Sajnos most a rendszer átalakulás előtt áll. Helyben, 
önkormányzati önerőből ennek megoldását nem látja megoldhatónak, magas költségei 
miatt. A szüreti rendezvényt más időpontban nem lehetett megszervezni, külső okok 
miatt. A szociális normatíva helyszíni felülvizsgálatát az államkincstárnál írásban 
kezdeményeztük. 
 
A testület a szociális szolgáltató központ intézményvezetői pályázatának elbírálása 
végett – pályázói kérésre – zárt ülést rendelt el.        
 
      
10./ Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői feladatai 
       ellátására 
       Előadó: Sipos Balázs 
                    polgármester                   (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: az előző pályázati fordulót a testület zárt ülésén eredménytelennek 
nyilvánította, ezért z intézményvezetői feladatok ellátására új pályázat kiírására van szükség.  
 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
100/2012.(X. 30.) 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,  
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   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. 
 

- 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, 2013. február 1-étől 2018. január 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. december 30. 
A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő közzététel napja: 2012.  
november 30. 
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. január 30. 
A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni Sipos Balázs polgármesternél lehet a (85) 539-
036-as telefonszámon. 
 
Határidő: 2012. november 15. 
 
Felelős: Sipos Balázs 
              polgármester 
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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 


