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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. február 19-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  
 
Tanácskozási joggal jelen vannak a 2./ napirend tárgyalásánál: Tanai Istvánné pénzügyi 
főmunkatárs, Magyar Tiborné óvodavezető, Hosszúné Tóth Rita intézményvezető. 
      
Sipos Balázs polgármester üdvözli a testület soros nyilvános ülésén megjelenteket,  
megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel azon a testület megválasztott 
7 tagja közöl valamennyi képviselő jelen van, az ülést megnyitja.  
 
A polgármester javaslatot tesz a meghívóban foglaltakkal egyezően a testületi ülés 
napirendjére, majd megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat. 
 
Németh Lajos képviselő indítványozza, hogy a mai ülés napirendjei közé vegye fel a  
testület a székely zászló önkormányzat épületére történő kitűzéséről való döntést. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Németh Lajos képviselő  
indítványát egyhangúlag elfogadta. 
 
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, melyet a testületi tagok 
egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadtak. 
 
N a p i r e n d: 
 

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
  2./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési 

  rendeletének megalkotására  
 

  3./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú    
       vagyongazdálkodási tervének elfogadásához 
 
  4./ Általános iskolák felvételi körzetéről véleménynyilvánítás  
 
  5./ Pénzügyi támogatási kérelmekről döntés 
 
  6./ 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása 
 
  7./ Előterjesztés a Napköziotthonos Óvoda vezetői pályázat kiírásához 
   

  8./ Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítása 
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  9./ Székely zászló kitűzéséről való döntés 
 
 

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, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
22/2013.(II.19.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

     megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
     szóló beszámolót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,  
     változatlan tartalommal elfogad. 
 
 

2./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. évi   
     költségvetési rendeletének megalkotására  
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                           (írásbeli előterjesztés csatolva )  
 

Sipos Balázs polgármester szóbeli kiegészítése: Kéthely Község Önkormányzatának 
költségvetése már harmadik éve az előző évi koncepciók következetességével került 
összeállításra, az abban foglalt elveknek megfelelően.  
Az általános feltételrendszer gyökeresen megváltozott, a normatív támogatási formát a 
feladatalapú finanszírozás rendszere váltotta fel, melyet képviselő társaim részére az 
1/B sz. melléklet jól szemléltet. 
2013. évtől kivezetésre került az SZJA kiegészítés és az SZJA 8%-ának átengedése és 
ezzel párhuzamosan a gépjármű adó 40%-a marad csak önkormányzatunknál átenge-
dett központi adóként, előző évi tényadatból kalkulálva ez 5.000 e Ft-t jelent a korábbi 
közel 12.500 e Ft-tal szemben. 
A helyi adóbevételek tekintetében a telekadó kivételével a 2012. évi adó mértékének 
megfelelő bevétellel kalkuláltunk az iparűzési adó és az építményadó vonatkozásában. 
A telekadóval kapcsolatban állásfoglalást várunk, ezért ennek összegét nem terveztük, 
ez jelen esetben 1.000 e Ft kiesést jelent költségvetésünkből. 
Egyéb saját bevételeinket élő bérleti szerződéseink és a korábbi év tényadatai alapján 
kalkuláltuk, így saját bevételeinket 75.028 e Ft-tal számoltuk. Központi költségvetésből 
származó bevételünk 128.006  e Ft, mely a támogatásértékű bevétellel átvett pénzesz- 
közökkel és 22.351 e Ft-os pénzmaradvánnyal kalkulálva működési bevételünk 243.572 
e Ft-ban került megállapításra. 
Felhalmozási célú pénzmaradványunk 41.519 e Ft, melyhez az idei évben a TIOP-os 
(könyvtár pályázat építési beruházásának összegét várjuk 2.244 e Ft értékben), 16.000 e 
Ft koncessziós díj bevétellel és 1.000 Ft lakáshitel visszafizetéssel számoltunk.  
Mindezt egybevetve felhalmozási bevételünk 60.763 e Ft-tal került meghatározásra. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának 2013. évi bevételi tervszáma mindösszesen  
304.335 e Ft. 
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A tervezett kiadásokat értékelve elmondta, hogy fontos változás, hogy az általános iskola 
állami fenntartásba és működtetésbe került, így az előző évi pénzmaradvány terhére a 
függő és átfutó, de még a 2012. évre vonatkozó – áthúzódó közüzemi számlákból adódó 
költséggel számoltunk 2.500 e Ft értékben. 
Új táblázat és kiadásnem ezzel szemben a konyha, ami eddig az iskola költségvetésébe 
került beépítésre, itt kerül elszámolásra az óvodai, iskolai és vendégétkeztetés átlát-
hatóvá téve a teljes kiadási és bevételi oldalt, az ezzel felmerülő költségeket. 
Az óvoda esetében a korábbi évek és a 2013. év specialitásainak (nyugdíjazás, jubileumi 
jutalom) figyelembe vételével került a kiadási oldal megtervezésre, feladatalapú 
finanszírozás tükrében a forrás e feladathoz a kiadások vonatkozásában biztosított. 
A körjegyzőség (közös önkormányzati hivatal) a két település feladatalapú finanszírozása 
a kötelezően előírt alkalmazotti létszám vonatkozásában külön hozzájárulás nélkül 
biztosított, de erről részletesen tárgyaltak a február 7-i együttes ülésen. 
A szociális ágazat finanszírozását a társulási tanács tárgyalta és elfogadta, a társulási 
törvény és az új Ötv. e társulások átszervezésére hat hónapot biztosít, ezen idő alatt az 
optimális működés kidolgozása és az átszervezés átgondolása indokolt, ez a kistérségen 
belül rendeződni fog szintén minden települést érintően. 
Községgazdálkodás tervszámát a korábbi évek szintjének megfelelő kiadással számoltunk, a 
kiadási főszámok a START munkaprogramnak és a közcélú foglalkoztatásnak a munka-
bérével egészülhet ki, az ehhez a foglalkoztatáshoz kapcsolódó önrészt (munkabér 
vonatkozásában) a céltartalékban határoztuk meg 1.500 e Ft. 
A közcélú foglalkozatás és a START munkaprogram legutóbbi egyeztetése alapján 7 fő 8 
órás település-karbantartó alkalmazása valósulhat meg 100% bértámogatással 2013. 
március 1-től december 31-ig, parkfenntartás vonatkozásában 8 fő 6 órás foglakoztatása 
70%-os bértámogatása mellett március 1-től szintén december 31-ig, és 10 fő 6 órás 100 
% támogatás melletti foglalkoztatása 2013. június 1 és október 31 között (járdaépítés 
Kossuth ill. Május 1. utca), illetve 1 fő a könyvtárban adatrögzítő, a pályázati megfele-
lésnek eleget téve március 1-től július 31 –ig 6 órás foglalkoztatásban 70% bértámogatás 
mellett. Márciustól decemberig így havi átlagban 15-20 fő foglalkoztatása valósulhat 
meg. 
Az egészségügyi ágazat területén (védőnő, gyermekjóléti szolgálat) a korábbi évek 
szintjének megfelelő kiadással számoltunk. 
Segélyezés, csak azok az összegek kerültek csökkentésre, amelyek a járási hivatal 
jogkörébe kerültek.  
Közművelődés területén a korábbi évek finanszírozási szintjét vettük alapul. 
Igazgatás, mely a polgármester bérét, képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíját és 
1 fő 4 órás takarító bérét tartalmazza, szintén a korábbi év tényszámai vonatkozásában 
került megtervezésre. 
Támogatások, átadott pénzek a társulási hozzájárulások és a képviselő-testület 
döntésének korábban megfelelő tagsági díjakkal számolva került kialakításra. 
Mezőőri szolgálat a kiadása a korábbi év szintjével megegyező. 
Minden területen a bérek kialakításánál a kötelező minimálbér figyelembe vételével 
számoltunk. 
 
A 2013. évre tervezett felújítási feladatokat is részletesen indokolta, az alábbiak szerint:  
- óvodai épület felújításra (nyílászárók, szigetelés, világítás, fűtéskorszerűsítés) pályázati    
   támogatással 3.000 e Ft terveztünk (15% önrész), így a beruházás értéke közel 20.000    
   e Ft lehet. 
- iskolai konyha felújítás a képviselő- testületi döntésnek megfelelő vállalkozói ajánlat  
  tükrében került betervezésre 19.600 e Ft értékben. 
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- közvilágítás felújítás keretében az energiahatékonysági tanulmány díja került    
  betervezésre, az önrész a megtakarításból lesz fedezve (községgazdálkodás-    
  közvilágítás ás karbantartás díja). 
- ivóvízhálózat felújítás gördülő tervet követően tudunk csak vele kalkulálni, az    
  elkülönített koncessziós díj terhére, külön testületi döntést követően. 
- egyéb kisebb felújítások (START munkával egybekötve, ravatalozó külső festés,  
  belső tisztítómeszelés, temetőkerítés rendbetétel, Ady E. u. 3 épület karbantartás,     
  melléképület bontás, Csaba utca állatátvevő tetőfelújítás, szociális szolgáltató épület   
  tisztítófestés, temetkezés Arany J. u. 2. belső felújítás- villamos vezeték, aljzat,    
  álmennyezet, stb.) 2.500 e Ft (önrész). 
- hegyi utak felújítása a téli szélsőséges csapadékos időjárás miatt indokolt, 1.000 e Ft    
  összeggel. 
- járdafelújítás Kossuth ill. Május 1. utca egy-egy oldal az idén következőben lehetősé-   
  geinkhez mérten folytatjuk (START munkával). 
- sétány kialakítása céljára 7.000 e Ft-ra pályáztunk és az ehhez szükséges önrész    
  4.265 e Ft (könyvtár kerítése, az előtte elhelyezkedő terület a Kastély nagykapujáig, a    
  központi ABC-től az ÁFÉSZ épület végéig húzódó terület, orvosi rendelő bejárat kerülne   
  térkövezésre, és az önkormányzat északi falvégétől a varroda épülete végéig, kialakítva   
  a régi kút körül egy pihenőt. 
  A templom előtti terület önálló életet él, egyházhoz tartozik, külön pályázat útján kerül   
  kivitelezésre. 
- településrendezési terv az ágazati törvény hiányában a teljes felülvizsgálattal nem   
  számoltunk, csak a kerékpárút vonatkozásában felmerülő II. részletet terveztük. 
- kerékpárút vállalt önrésze 2.139 e Ft, közbeszerzés a hiánypótlás fázisában van, a    
  kivitelezés az idei évben megvalósul. 
- a leamortizálódott eszközök (fűnyíró és szegélyvágó) szükség szerinti pótlása 265 e  
  Ft-tal került betervezésre; bízik a MAZSIHISZ eszköztámogatásában is. 
- pihenőhely kialakítása a kultúrház mögötti területen, a színpad áthelyezése (sportpálya      
  mellől) kiülők, kemence, tűzrakó hely kialakítása, a kultúrház mögötti terület rehabi-  
  litációja. 
A felújítások és beruházások összege így 36.673 e Ft-ot tesznek ki, melynek többsége 
pályázati támogatással került megtervezésre. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának a beruházásokkal és felújításokkal tervezett kiadási 
főszáma 2013. évben 304.335 e Ft. 
Véleménye szerint  a testület biztos alappal vághat neki a változó finanszírozási 
rendszernek, de azt szem előtt kell tartani, hogy a tartalék részét képezi a közel  
17.000 e Ft értékű koncessziós díj, melynek felhasználása és kezelése kötött, a 2012. 
évtől kezdődően, a 2011. évi viziközmű törvény értelmében. 
Szólt a benyújtott/befogadott pályázatok helyzetéről (lásd TÁMOP óvodafejlesztés, 
egészségmegőrzést szolgáló pályázatok). 
Képviselői kérdésekre válaszul elmondta, hogy a koncessziós díjbevételre tervezett  
összeg csupán az előző évek tapasztalataiból kalkulált tervszám, az éves fogyasztási 
adatok alapján negyedévente kapjuk meg a szolgáltatótól a tényleges összeget, mely 
bevételt a költségvetés módosításakor átvezetjük a költségvetésen. 
A tervezett pénzmaradvány valóban nem tükrözi az előző évek és az idei évre tervezett 
koncessziós díj összegét, de mivel a községi önkormányzat ezen koncessziós díj 
mértéket meghaladó lekötött betétállománnyal rendelkezik, annak megléte bármikor 
igazolható a szolgáltató, vagy más hatóság irányába. 
Feladatalapon nincs minden kötelező feladat lefinanszírozva a központi költségvetési 
törvény által, de ígéret van rá, hogy a kötelező önkormányzati feladatokhoz forrás lesz 
rendelve, (lásd gyermekétkeztetés). 
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Normatíva felülvizsgálattal kapcsolatos kérdésre részletesen tájékoztatta a testület 
tagjait a felülvizsgálat menetéről és eredményéről, mely a tervezetben számszakilag  
is szerepel, 1.672 e Ft összeggel, melyből a 2011. évi 789 e Ft, 2012. évi 883 e Ft. 
Osztalékbevétel azért nem került megtervezésre, mivel az idei évre járó összeg 
átutalásra került az elmúlt év végén. Az egészségügyi ágazat a bérek nem csökkentek,  
az előző évi tényszám az állam által nyújtott bérkompenzációt is tartalmazza, míg a terv- 
szám kialakításakor azzal nem számoltunk, szintén negyedévente fogjuk átvezetni a 
beérkezett többlettámogatást a költségvetési rendeleten. 
Szintén képviselői kérésre részletesen ismertette a az óvodai fűtéskorszerűsítés 
műszaki tartalmát (kazáncsere, fatároló kialakítása, szigetelés, nyílászárócsere, esetleg 
napkollektor felszerelése). 
Indítványozza a testületnek, hogy a gazdálkodás során év közben létrejött bevételi 
többletnek a pénzintézeti lekötés útján való hasznosítással kapcsolatos pénzügyi 
műveletek értékhatárát a testület a tervezetben szereplő 10 millió Ft helyett 15 millió 
Ft-ban állapítsa meg, a kedvezőbb kamatbevétel elérése érdekében. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Sipos László a pénzügyi bizottság elnöke: hozzászólása írásban csatolva. 
 
Németh Lajos képviselő: számára is nyilvánvaló, hogy az idei költségvetési év próbaév, 
minden kötelező feladatot 100 %-ban nem fog tudni a központi költségvetés lefinan- 
szírozni. Pozitívnak értékeli a normatíva felülvizsgálat eredményét. Megítélése szerint 
jelen átmeneti helyzetben jobb költségvetést nem lehetett volna összeállítani, reálisnak 
ítéli. A jövőbeni pályázati lehetőségek minél jobb kihasználását javasolja. Támogatja a 
költségvetés elfogadását. 
 
Sipos László képviselő: a koncessziós díj az elmúlt években is sarkalatos pontja volt a 
költségvetésnek, most csupán azt sajnálja, hogy annak elkülönített kezelését a jog- 
alkotó nem követelte meg korábban. A község vízrendszere nagyon elavult, az eddig 
összegyűjtött pénzeszköz is kevés lesz a várható meghibásodások kezelésére. 
Egyetért képviselőtársával, hogy a költségvetés a koncepción alapul, jónak mondható, 
stabil gazdálkodás alapjául szolgálhat. Különösen örvendetesnek ítéli, hogy pályázatok 
sokasága jelenik meg, melyek ésszerűek, az önkormányzati feladatellátást támogatják, a 
falu jobbulását, szebbülését szolgálják. A költségvetést elfogadásra javasolja szintén. 
 
Fekete Csaba alpolgármester: örvendetesnek ítéli, hogy önkormányzatunk azon 
önkormányzatok közé tartozik, aki tud fejleszteni, s tartaléka is van. Az eredeti előirány-
zatok az év során növekedni fognak, akárcsak az előző években, s félévkor, három- 
negyedévkor már látni fogja a testület, hogy jobb költségvetési évet tud zárni, mint 
amilyen a 2012-es volt. Kér mindenkit, hogy az önkormányzat szempontjából előnyösnek 
ítélt pályázati lehetőséget jelezze. Örül az óvodát érintő fejlesztési elképzeléseknek. 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Sipos Balázs polgármester azon 
módosító indítványát, hogy a gazdálkodás során év közben létrejött bevételi többletnek a 
pénzintézeti lekötés útján való hasznosítással kapcsolatos pénzügyi műveletek érték-
határát a testület a tervezetben szereplő 10 millió Ft helyett 15 milli Ft-ban állapítsa meg,  
egyhangúlag 7 igen szavazattal  elfogadta. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
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3/2013.(II. ...) számú önkormányzati rendelet: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta Kéthely Község Önkormányzatának 2013. évi  
       költségvétéséről szóló előterjesztést, melynek elfogadására 
       megalkotja a 3/2013.(II….) önkormányzati rendeletet a 
       tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal. 
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
 
 
3./ Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú    
     vagyongazdálkodási tervének elfogadásához 

   Előadó: Sipos Balázs 
                 polgármester    (írásbeli előterjesztés csatolva ) 
                     

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
23/2013.(II.19.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta Kéthely Község Önkormányzatának közép- 
       és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét, melyet az 
       előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal 
       elfogad. 
 
 
4./ Általános iskolák felvételi körzetéről véleménynyilvánítás  

   Előadó: Sipos Balázs 
                 polgármester    (írásbeli előterjesztés csatolva ) 
 

Sipos Balázs polgármester: az iskolák állami fenntartásba kerülése okán szükséges a 
felvételi körzetek meghatározása. A tervezetben lakóhelyük szerint vannak besorolva 
a gyermekek, illetve megtartották az eddigi beosztást. Így történt ez a somogyszentpáli 
tanulók esetén is, hiszen a javaslat szerint a kéthelyi iskola a felvevő intézményük. 
Indítványozza a testületnek, hogy nyilvánítsa ki azon véleményét, miszerint az általános 
iskolai felvételi körzetek meghatározásakor a balatonújlaki gyermekeket a kéthelyi 
iskolába is fel lehessen venni a balatonkeresztúri intézmény mellett. Indokolásul előadja, 
hogy a balatonújlaki óvodások 2012. szeptemberétől a kéthelyi óvodába járnak, így a 
folyamatosság biztosítása végett is célszerű lenne, ha az iskolát is már a kéthelyi 
intézményben folytatnák, megtartva a szülők iskolaválasztásra vonatkozó döntési 
szabadságát. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 

Fekete Csaba alpolgármester: támogatja a polgármester indítványát, hiszen azzal a 
kéthelyi intézmény léte hosszú távra deklarálva lenne. 
 
Németh Lajos képviselő: szintén egyetért, hogy a balatonújlaki gyermekeket a kéthelyi 
intézmény fogadja, bár a szülőknek jelenleg is szabad iskolaválasztási lehetőségük van. 
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Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
24/2013.(II.19.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta az általános iskolák felvételi körzetét tartalmazó 
       tervezetet, mely alapján a testület kinyilvánítja azon javaslatát,  
       hogy a balatonújlaki tanulók esetében a 2013/14-es tanévtől a  
       kéthelyi intézmény is kerüljön kijelölésre az iskolai felvételi 
       körzet meghatározásakor, a balatonkeresztúri iskola mellett. 
 
      A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy javaslatát     
      továbbítsa a Somogy megyei Kormányhivatal részére. 
 
      Határidő: 2013. február 28. 
 
      Felelős: Sipos Balázs 
                    polgármester 
 
5./ Pénzügyi támogatási kérelmekről döntés 
 
5.1./ Siketek és Nagyothallók Somogy megyei Szervezete pénzügyi támogatási 
      kérelmének elbírálása 
      Előadó: Sipos Balázs 
                   polgármester                (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: az egészségügyet érintő átszervezésre tekintettel nem 
javasol támogatást nyújtani a szervezetek részére. 
 
Sipos Balázs polgármester: egyetért a javaslattal, véleménye szerint is a testület a helyi 
szervezeteket támogassa. 
 
Fekete Csaba alpolgármester: a szervezet részére az elmúlt évben nyújtott támogatási 
összegnek megfelelő, 5 e Ft egyszeri támogatás nyújtását kezdeményezi. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján,  
5 nem és 2 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 

 
25/2013.(II.19.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Siketek és Nagyothallók Somogy megyei 
       Szervezetének pénzügyi támogatási kérelmét, mely alapján 
       a testület úgy döntött, hogy a szervezet részére pénzügyi 
       támogatást nem kíván nyújtani. 
 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse 
       kérelmezőt. 
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      Határidő: 2013. február 28. 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                     polgármester  
 
 
5.2./ Medicopter Alapítvány pénzügyi támogatási kérelmének elbírálása 
      Előadó: Sipos Balázs 
                   polgármester                (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S: 
 
Fekete Csaba alpolgármester: a szervezet részére az elmúlt évben nyújtott támogatási 
összegnek megfelelő, 10 e Ft egyszeri támogatás nyújtását kezdeményezi. 

 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján,  
4 nem és 3 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 

 
26/2013.(II.19.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Medicopter Alapítvány pénzügyi támogatási  
       kérelmét, mely alapján a testület úgy döntött, hogy a szervezet  
       részére pénzügyi támogatást nem kíván nyújtani. 
 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse 
       kérelmezőt. 
 

      Határidő: 2013. február 28. 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                     polgármester  
 
5.3./ Kéthelyi Általános Iskola Szülői Szervezete pénzügyi támogatási kérelmének  
        elbírálása 
        Előadó: Sipos Balázs 
                    polgármester                 
 
Sipos Balázs polgármester: ismertette a szülői szervezet támogatási kérelmet, mely 
alapján részükre, kérelmüknek megfelelően, egyszeri 20 e Ft támogatás nyújtását 
indítványozza a községi önkormányzat egyéb támogatási kerete terhére. 

 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
27/2013.(II.19.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a Kéthelyi Általános Iskola Szülői Szervezete 
       pénzügyi támogatási kérelmét, mely alapján a testület a szervezet  
       részére egyszeri 20 e Ft pénzügyi támogatást nyújt a községi  
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       önkormányzat 2013. évi költségvetésének egyéb támogatási kerete 
       terhére. 
 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetése 
       iránt intézkedjen. 
 

      Határidő: 2013. február 28. 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                     polgármester  
 
 
6./ 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása 
    Előadó: Sipos Balázs 
                 polgármester                (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester: a költségvetési rendelet elfogadását követően láthatóak  
azok a feladatok, melyek megvalósítását közbeszerzési eljárásnak kell megelőznie. 
A tervben szereplő eljárások a pályázati úton megvalósuló fejlesztésekhez kap- 
csolódnak. A tervezet javaslat, melytől az év során el lehet térni. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 

 
28/2013.(II.19.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta Kéthely Község Önkormányzatának 2013. 
       évi közbeszerzési tervét, melyet az előterjesztésnek meg- 
       felelően, változatlan tartalommal elfogad. 
 
 

7./ Előterjesztés a Napköziotthonos Óvoda vezetői pályázat kiírásához 

       Előadó: Nagy Gáborné 
                    körjegyző              (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
29/2013.(II.19.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       a fenntartásában működő Napköziotthonos Óvoda 
       óvodavezetői álláshelyére pályázatot ír ki, a következő tartalommal: 

- a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartama 5 év; 
- a megbízás kezdő időpontja 2013. augusztus 16. megszűnésének időpontja 

2018. augusztus 15. 
- megbízás feltétele a Kt. 67. § (1) bekezdésében előírt felsőfokú végzettség 

és 5 év szakmai gyakorlat pedagógus munkakörben; 
- beosztáshoz kapcsolódó juttatások Kjt. szerint; 
- a pályázat benyújtásának határideje megjelenéstől számított 30 nap; 
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helye: Kéthely Község Önkormányzatának Polgármesteréhez 
            8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 

- pályázathoz csatolandó szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok 
másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, az 
intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program; 

- a pályázat elbírálásának határideje jogszabályban előírt véleményezési 
határidő lejártát követő 30-dik napot követő első testületi ülés. 

- A testület kinyilatkoztatja, hogy fenntartja a pályázat eredménytelennek való 
nyilvánításának jogát. 

 
A képviselőtestület elrendeli a pályázatnak a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
hivatalos lapjában való közzétételét. 

 
Határidő: 2013. február 28. 
 
Felelős: Sipos Balázs  
              polgármester  
 
 
8./ Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítása 
     Előadó: Nagy Gáborné 
                  körjegyző              (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
30/2013.(II.19.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       egyetért a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ alapító   
       okiratának mellékelt tartalom szerinti módosításával, s egyúttal 
       megállapítja az alapító okiratok egységes szerkezetbe 
       foglalt szövegét; az intézmény alapító okiratát, valamint az 
       alapító okirat módosító okiratát a tervezetnek megfelelően,  
       változatlan tartalommal jóváhagyja. 
 
        A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmény 
        módosított, egységes szerkezetbe foglalt alaptó okiratát aláírja 
        a képviselőtestület nevében, valamint az alapító okirat módo- 
        sításának a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyíl- 
        vántartásba vételi eljárásban eljárjon. 
 
        Határidő: 2013. március 05. 
 
        Felelős: Sipos Balázs 
                      polgármester 
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9./ Székely zászló kitűzéséről való döntés 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester                (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 

Sipos Balázs polgármester: e napirend képviselői kérésre került felvételre, 
megkéri képviselőtársát kérése indokolására. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S: 

 
Németh Lajos képviselő: a székely földön élő honfitársainkkal való szolidalítást vállalva 
testületünk is rendelkezzen a székely zászlónak az önkormányzat épületére történő 
kitűzéséről. Székelyföld 500 évig magyar terület volt 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
31/2013.(II.19.) számú önkormányzati határozat: 
 
            Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
            egyetért a Székely lobogónak az önkormányzat épülete 
            homlokzatára történő kitűzésével. 
 
            A testület felkéri a polgármestert a zászló beszerzése és 
            annak kitűzése iránti intézkedésre 
 
            Határidő: azonnal 
 
            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 


