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Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-én 14.00 

órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. 

 

Jelen vannak:  Sipos Balázs polgármester 

 Fekete Csaba alpolgármester 

 Havanecz Imre László képviselő 

 Hosszúné Tóth Rita képviselő 

 Németh István képviselő 

 Németh Lajos képviselő 

 Sipos László képviselő 

 

 dr. Lukács Zoltán jegyző 

 

Sipos Balázs polgármester 

Üdvözli a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján 

megállapította, hogy a megválasztott 7 fő képviselő közül 7 fő jelen van, testület ülése 

határozatképes, az ülést megnyitja. 

 

Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendeken túl a testület tárgyalja meg a KEOP 

1.1.1/C/13 pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést.  

 

Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. 

 

További javaslat nem érkezett, ezért szavazásra tette fel a javaslatokat. 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

A Képviselő Testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül KEOP 1.1.1/C/13 

pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés napirendre tűzését elfogadta 

 

Németh Lajos  

Megkérdezte, hogy mi az oka annak, hogy a testületi ülés előtt csak egy nappal kapták meg a 

képviselők a testületi ülés anyagát. 

 

Dr Lukács Zoltán jegyző 

Elmondta, hogy az első félévi gazdálkodásról szóló előterjesztéshez tartozó mellékletek nem 

készültek el időre, az előterjesztést készítő kolléganő szabadságolása miatt. Mivel fél anyagot 

nem akart kiküldeni, meg kellett várni a mellékletek elkészültét, ezért került sor az anyagok 

későbbi kiküldésére. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Kérte a képviselőket, hogy az elfogadott módosítással együtt szavazzanak a napirendekről. 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

A Képviselő Testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 
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105/2013. (VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 28-án az 

alábbi módosított napirendeket tárgyalja. 

 

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 

 

2. Tájékoztató az önkormányzat 2013 évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről  

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

3. Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2013 évi költségvetését 

megállapító 3/2013. (II.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

4. Előterjesztés Kéthely Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 108 

 

5. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat Munka és Tűzvédelmi Társulás 

társulási megállapodásának módosítására 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

6. Előterjesztés a KEOP 1.1.1/C/13 pályázat benyújtásáról 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

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 

 

Sipos Balázs polgármester 

Szóban ismertette a lejárt idejű határozatokat. 

Megkérdezte a képviselőket, hogy kívánnak-e az beszámolóval kapcsolatban kérdést feltenni, 

illetve hozzászólni. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra tette fel az beszámolót. 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 7 igen 

szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 
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106/2013. (VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról, valamint a képviselőtestület által a polgármesterre átruházott 

hatáskörben, a polgármester által meghozott döntésekről szóló beszámolót az 

előterjesztésnek megfelelően változatlan tartalommal elfogadta. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

2.) Tájékoztató az önkormányzat 2013 évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

Megkérte a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a képviselő testülettel a bizottság 

döntését. 

 

Sipos László a pénzügyi bizottság elnöke 

A bizottság 2013. augusztus 23.-i ülésén egyhangúan elfogadta a tájékoztatót és javasolta a 

képviselő testületnek változatlan tartalommal megvitatásra és elfogadásra. 

 

Sipos Balázs polgármester 

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, az első félévben a kötelező önkormányzati 

feladatok elvégzését helyeztük előtérbe. Így kiadásaink időarányosan, bevételeink pedig a 

tervezettnél jobban teljesültek. A nagyobb beruházások, felújítások áthúzódnak a második 

félévre. 

A kötelező önkormányzati feladatok ellátása tekintetében a közfoglalkoztatás játszotta a 

legnagyobb szerepet, mely keretén belül nem csak a dolgozók munkabéréthez, de 

anyagköltséghez is támogatást nyújt a munkaügyi kirendeltség. Természetesen ezek 

pályázatok voltak, melyek az elmúlt év decemberében kerültek előkészítésre, így 26 fő 

foglalkoztatására nyílt lehetőségünk, márciustól-decemberig. 17 fő START munkaprogramos, 

akik 100% bértámogatásban részesülnek és 9 fő 6 órás közfoglalkoztatott, 70%-os 

bértámogatás mellett. A parkfenntartáson kívül az intézmények karbantartása (szociális 

szolgáltató központ, ravatalozó, általános iskola festése, önkormányzati ingatlanok 

lekertelése, melléképületek bontása, árkok karbantartása, járdaépítés, épület felújítás, pl 

dohánybolt minimális ráfordítással így valósulhatott meg. 

Jelenleg már a téli közfoglalkoztatás előkészítése folyik. 

 

Saját bevételeink 57%-ban teljesültek, a helyi adóbevételek jól teljesültek, melynél a nem 

tervezett telekadó bevétel teljesülése jelentett az I. félév vonatkozásában többlet-bevételt. 

Kamatbevételünk is az alacsony kamatszint ellenére jónak mondható, ami a megtakarítások és 

a konyha felújításhoz kapott támogatás, ugyanakkor a koncessziós díj hosszú távú lekötéséből 

származik, 1.051 e Ft. 

Központi költségvetésből származó bevételeink az I. félév tekintetében időarányosan 

megérkeztek, kiegészítést kaptunk a dolgozók bérkompenzációjához, nyári 

gyermekétkeztetéshez. 

Mindent egybe vetve működési célú pénzmaradványunk 20.959 e Ft, Községi 

önkormányzatunk 2013. I. félévi működési bevétele 161.700 e Ft, ami a korábban említettek 

okán 66%-a a tervezett bevételnek. 
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Általános iskolával kapcsolatban áthúzódó kiadásként 2.500 e Ft-ot terveztünk, melyből 1.600 

e Ft realizálódott, ez volt a tényleges, mely még minket terhelt. A továbbiakban az iskola 

költségeit teljes mértékben a KLIK viseli. 

 

A konyha kiadásai időarányosan teljesültek, a felújítás miatt jelenleg nem üzemel, a tanév 

befejeztével leállt, de a bevételkiesést kompenzálja, hogy jelen időszakban olyan mértékű 

kiadások sem terhelik. A felújítást követően a szakhatósági előírásoknak megfelelő épület 

kerül átadásra, mely a közeljövőben alkalmassá válik arra is, hogy kisebb rendezvényeknek 

helyet adjon pl. családi összejövetelek, keresztelő, évforduló, osztály és nyugdíjas találkozó, 

igény szerint meleg étellel, így hosszú távon nem csak az óvoda, iskola, idősek és vendég 

étkezők ellátása biztosított, hanem többlet-bevételi forrást is jelenthet, mely az eszközök 

további fejlesztéséhez biztosít megfelelő alapot. Ugyanakkor az ott dolgozóknak biztosíthat 

hosszú távon még megélhetést. 

 

Az óvodai kiadások időarányosan teljesültek, előirányzatát a bérkompenzáció növelte, egy 

fénymásoló beszerzése valósult meg év elején még nem tervezett beruházásként. 

 

Körjegyzőség – Közös Önkormányzati Hivatal az elmúlt testületi ülésen részletesen 

foglalkoztunk vele. Az első félév vonatkozásában a munkabér esetében jelentkezett túllépés a 

felmentés következtében, mely a táblázatban tételesen kimutatásra került, a dologi kiadások 

43%-ban teljesültek. Az időarányoshoz képest kedvezőbben. A II. félévben tartható az év 

elején elfogadott és az elmúlt ülésen módosított költségvetési szint. 

 

Szociális ágazat területén az első félévben mikrotérségi társulás keretében láttuk el a feladatot. 

A félév során tervezett kiadások időarányosan lettek felhasználva. A II. félévtől a társulás 

önálló jogi személyiséggel működő társulássá alakult át, feladata pedig a gyermekjóléti 

szolgáltatással bővült. 

 

A községgazdálkodás ágazat kiadásait a közfoglalkoztatottak bére emelte, hisz ide kerül 

könyvelésre. Egyébként e területen is az időarányosság a jellemző a kiadások alakulására. 

 

Egészségügy terén annyit emelnék ki, hogy a szociális ágazat átalakulását követően a 

gyermekjóléti szolgálat I. félévi költsége 178 e Ft a továbbiakban ezt az ágazatot már nem 

terheli, a szolgálat dolgozója költségvetésileg és a helység tekintetében is a központba kerül 

(Hunyadi u. 10). 

 

A segélyezés a mellékelt táblázat szerint alakult. 

 

A közművelődés kiadásai időarányosan teljesültek. 

 

Az igazgatási kiadások időarányosan teljesültek. 

 

Támogatások, átadott pénzek terén a kistérség felé fizetendő hozzájárulások azért nem 

szerepelnek a táblázatban, mert könyvelés technikailag már átcsúsztak a II. félévre, de 

egyébként időarányosan átutalásra kerültek, a Marcali és Térsége Közszolgáltató Kft. 

tagdíjával egyetemben. 

 

A Mezei őrszolgálat pénzügyi teljesülése időarányos. 
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Felújítások, beruházásokkal kapcsolatban elmondta, ahogy azt korábban említette a többségük 

áthúzódik, a második félévre. 

Az óvoda felújítási pályázat vonatkozásában értesítés még nem érkezett hivatalosan 

A konyha felújítása folyamatban van, a táblázatban az építészeti költség első részlete, a 

szerződés szerinti 25% szerepel, azóta az eszközökre 1474 e Ft is kifizetésre került, és további 

45% építészeti költség, a fennmaradó 30%-ot az átadást követően rendezzük. 

 

Közvilágítás pályázat esetében az eredményről még értesítés nem érkezett. Információim 

szerint szeptember I. felében a kormányzati tárgyalásokat követően, és függvényében 

számíthatunk értesítésre, részünkről a pályázatban előírt kötelezettségeknek eleget tettünk. 

A kisebb felújítások vonatkozásában melléképület bontása, kertelések történtek meg az I. 

félévben, e területen is a II. félévben realizálódnak a költségek. (Ravatalozó, Szoc. 

Szolgáltató, Ady E. u. tető felújítás) 

 

Hegyi utakra fordítanunk kell, az ággyűjtést követően szeptember-október hónapokban, az 

előzetes felmérést Havanecz Imre és Sipos László képviselő társakkal megtettük 

 

A járdafelújítás folyamatban van a tervezés és engedélyeztetés miatt van egy kis csúszás, de 

véleményem szerint a pályázatban foglaltakat teljesíteni tudjuk. 

 

Sétány pályázat elutasításra került II. körben, de remélhetőleg még lesz egy kiírás, újból 

beadjuk 

 

Kerékpárút önrészének első felét a féléves beszámoló készültét követő napokban rendeztük 

1.069.500 Ft-ot 

 

Egy új 200 e Ft értékű Husquarna szegélyvágót a MAZSIHISZ-tól kaptunk használatra, így 

csak egy kis értékű 65 e Ft tolós fűnyírót kellett vásárolnunk, ami a községgazdálkodáshoz 

került könyvelésre 

 

A pihenőhely kialakítását a kultúrház mögött is a szeptember október hónapokra tervezzük, 

tereprendezéssel, parkosítással. 

 

Megkérdezte a képviselőket, hogy kívánnak-e az beszámolóval kapcsolatban kérdést feltenni, 

illetve hozzászólni. 

 

Németh Lajos 

Elmondta, hogy a szóbeli kiegészítésben minden kérdésére választ kapott és így 

elfogadhatónak tartja a tájékoztatót. 

A koncessziós díjjal kapcsolatba kért tájékoztatást. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Válaszában elmondta, hogy testületi döntés volt arról, hogy amennyiben nincs központi 

díjtámogatás, akkor azt Kéthely Község Önkormányzata vállalja át. Az így jelentkező költség 

nem a lakosságot terheli, hanem Kéthely Község Önkormányzata vállalta át a koncessziós díj 

terhére.  

 

Németh Lajos 

Az egyéb osztalékból származó bevételekről kérdezett.  



- 6 - 
 

 

Sipos Balázs polgármester 

Válaszában elmondta, hogy a Saubermacher Kft. az előző évi osztaléknak a beszámolót 

követő különbözetét utalta át az önkormányzat számára. 

 

Németh Lajos 

Megkérdezte, hogy a kimutatásban szereplő, az iskola működési költségeivel kapcsolatos tétel 

rendszeres, további kiadást jelent-e az önkormányzat számára. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Válaszában elmondta, hogy az iskola már nem terheli a következő időszakban az 

önkormányzat költségvetését, egyszeri költségként jelentkezett. 

 

Németh Lajos 

Felhívta a figyelmet, hogy a felújítások között nem szerepel az ivóvízhálózat. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Elmondta, hogy az előzetes egyeztetés során tervezett szivattyú, jóval drágább, mint az 

előzetesen elfogadott ár, ezért nem lett megrendelve. Így egyelőre csak a K5-ös felújítása és a 

tervezési díj fog realizálódni az idei évben a szennyvíz és ivóvíz vonatkozásában. 

 

Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra tette fel a tájékoztatót. 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 7 igen 

szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 

 

107/2013. (VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 

önkormányzat az önkormányzat 2013 évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről 

szóló tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, változatlan 

tartalommal elfogad. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

3.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2013 évi költségvetését 

megállapító 3/2013. (II.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

Ismertette, hogy a költségvetésben két változtatást kellett elvégezni, egyrészről az 

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása plusz a településüzemeltetéssel kapcsolatos 

feladatellátás vonatkozásában az éves előirányzat emelkedett, valamint az óvoda 

vonatkozásában kaptak bérkompenzáció formájában támogatást, amit a rendeletben 

szerepeltetni kell. 
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Megkérdezte a képviselőket, hogy kívánnak-e az tájékoztatóval kapcsolatban kérdést feltenni, 

illetve hozzászólni. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra tette fel az előterjesztést. 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján,7 igen 

szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

9/2013.(VIII. 27.) önkormányzati rendelet 

Kéthely Község Önkormányzat 9/2013.(VIII.28.) rendelete az önkormányzat 

2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.19.) önkormányzati rendelet 

módosítására. 

 

A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 

 

 

4.) Előterjesztés Kéthely Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

Tájékoztatta a testületet, hogy az esélyegyenlőségi program meglétét jogszabályok írják elő, 

valamint az elfogadott program feltétele, hogy bizonyos pályázatokon Kéthely Község 

Önkormányzata részt vehessen. 

Gratulált az Esélyegyenlőségi Programhoz Kelemen Edinának és Hosszúné Tóth Ritának, 

valamint megköszönte szerzők és a program elkészítésében részt vevők munkáját. 

 

Fekete Csaba alpolgármester  

Elmondta, hogy az Esélyegyenlőségi Programot figyelmébe ajánlja minden Kéthelyi 

polgárnak, mivel értékes, tartalmas anyagnak tartja. Gratulált a munkához. 

 

Németh Lajos 

Hozzászólásában gratulált és megköszönte a szerzőknek, hogy ilyen átfogó, precíz és 

mindenki számára érthető, jól használható anyagot készítettek Kéthely szociális helyzetéről. 

 

Németh István 

Véleménye szerint dicséretet érdemelnek a készítők, mivel érdekes, statisztikákkal 

megalapozott anyagot hoztak létre, ami helyzetértékelést és cselekvési tervet is tartalmaz. 

Megjegyezte, hogy a hozzárendelt anyagi források rendelkezésre állása lesz a programban 

leírt feladatok megvalósításának sarokpontja.  

 

Sipos László  

Hozzászólásában elmondta, hatalmas mennyiségű, értékes információt tartalmaz az anyag a 

településről, a lakosságról és a programról. Véleménye szerint értékes munka, amit minden 

Kéthelyinek ajánl megismerésre.  

Elismerését fejezte ki a készítőknek illetve mindazoknak, akik a munkában részt vettek. 

 

Sipos Balázs polgármester 
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Megkérdezte a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 

feltenni, illetve hozzászólni. 

 

Kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra tette fel az előterjesztést. 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 7 igen 

szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 

 

108/2013. (VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kéthely Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjáról szóló előterjesztést és Kéthely Helyi Esélyegyenlőségi 

Programját az előterjesztés 1.sz melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: azonnal, ill. folyamatos 

 

 

5.) Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat Munka és Tűzvédelmi Társulás 

társulási megállapodásának jóváhagyására 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

Elmondta, hogy a társulási megállapodás korábban már elfogadásra került, most a delegáltak 

és a feladatfinanszírozás kérdéskörében történt változtatás a megállapodásban. A 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást elfogadásra javasolta. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Megkérdezte a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 

feltenni, illetve hozzászólni. 

 

Dr Lukács Zoltán 

A társulási megállapodás a kért változtatásokkal lett kiegészítve, de a megállapodás többi 

tartalmi eleme változatlanul, továbbra is élni fog.  

 

Németh István 

Kéri, hogy a táblázatok számszaki adataiban fellelt hibát jelezzék a Somogy Megyei 

Önkormányzatnak  

 

Sipos Balázs polgármester 

Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra tette fel az előterjesztést. 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 7 igen 

szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 

 

109/2013. (VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat 
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Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy Megyei Önkormányzatok 

Munka-és Tűzvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az 

előterjesztés 1. sz. mellékletét képező tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a 

polgármestert társulási megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: 2013. szeptember 15. 

 

 

 

 

6.) Előterjesztés a KEOP 1.1.1/C/13 pályázat benyújtásáról 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a pályázatot Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 

nyújthatta be, de az elnyert összegen beszerzett eszközöket a Marcali Közszolgáltatónak 

használatra átadja. 

Az előterjesztés elfogadására, és a nyilatkozatra a pályázathoz hiánypótlás miatt van szükség.  

 

Megkérdezte a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 

feltenni, illetve hozzászólni. 

 

K é r d é s  

 

Fekete Csaba alpolgármester  

Megkérdezte, mivel a pályázat 95% támogatást biztosít, az önrész mivel kompenzálható? 

 

Sipos Balázs polgármester 

Válaszában elmondta, hogy a Marcali Kistérség és a Közszolgáltató közötti megállapodások 

fogják az önrészt meghatározni. Az önrész kigazdálkodható lesz nyertes pályázat esetén. 

Ennek megvannak a technikai és pénzügyileg alátámasztott feltételei. 

Illetve, ha esetleg a feltételek negatív irányban változnak a támogatási szerződést nem 

kötelező aláírni. 

 

H o z z á s z ó l á s  

 

Fekete Csaba alpolgármester  

Megjegyezte, nem lesz könnyű a pályázaton nyerni, figyelembe véve a pályázati összeget és 

azt hogy a felhasználható keret maximum 70 projektet tud lefedni. 

 

Németh Lajos 

Hozzászólásában jelezte, hogy túljelentkezés van, így valószínűsíthető, hogy nem lesz 95%-os 

a támogatás. 

 

Sipos Balázs polgármester 

További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra tette fel az előterjesztést. 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
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Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 7 igen 

szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 

 

110/2013. (VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP 1.1.1/C/13 

pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, hozzájárul a pályázat 

benyújtásához, valamint az alábbi határozatokat hozza: 

 

1. Kéthely Község Önkormányzata által az üzemeltetési koncepcióhoz 

nyújtott, és a Megvalósíthatósági Tanulmányban feltűntetett adatok, információk a 

valóságnak megfelelnek, a Képviselő-testület a Megvalósíthatósági 

Tanulmányban feltűntetett üzemeltetési koncepciót megismerte. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az alábbi nyilatkozat 

megtételére: 

 
Jelen intézkedésen kívül más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott 

projekthez, illetve projektelemhez kapcsolódóan a Marcali Kistérségi Többcélú 

Társulás nem vesz részt. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

7.) Egyebek 

 

Németh Lajos 

Felhívta a figyelmet, hogy közeledik a búcsú és lehetőleg mindenki tegyen rendet a háza 

körül. A szelektív gyűjtőknél rendet kell tenni, ennek érdekében szólni kell a szolgáltatást 

nyújtó cégnek.  

Többen jelezték felé a gépkocsi bontóval kapcsolatos problémákat, amire megoldást kell 

találni. 

Elmondta, a közterületeken sok helyen lelógnak a fákról az ágak, ami balesetveszélyes, ezeket 

is rendbe kell tenni. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Válaszában elmondta, a szelektív gyűjtőkhöz kiszálló cég észrevehetően ritkábban szállítja el 

a gyűjtőket. Mivel semmilyen szerződésünk nincs velük, kötelezni nem lehet őket. Ezért 

ígéretet tett, hogy a napokban lejelenti az új közszolgáltatónak, hogy szeretnénk, ha a 

hulladékszállítással kapcsolatos teendőket október 1.-étől átvennék.  

Véleménye szerint, ha ez megvalósul, akkor ezt a problémát az új cégen keresztül ki tudnánk 

küszöbölni. 

A lelógó ágakkal kapcsolatban intézkedést ígért. 

 

Dr. Lukács Zoltán 

A gépjármű bontóval kapcsolatos felvetésre elmondta, hogy már több lakossági bejelentés is 

érkezett a környezet zavarásáról még az esti órákban is. Az ügy megoldása érdekében meg 

fogjuk tenni a jogszabályoknak megfelelő lépéseket. 

 

Németh István 
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Véleménye szerint a szelektív gyűjtők körüli terület karbantartása időlegesen az 

önkormányzatra hárul, a feladatot a közmunkásokkal kell megoldani. 

Az elektromos vezetékekhez közel növő fákkal kapcsolatban a koronaalakítást az 

önkormányzattal közösen kellene megoldani. 

Felhívta a figyelmet, hogy a temető felső kapuja majdnem kidől, valamint a hegyi utak egyre 

rosszabb állapotára. 

Megkérdezte, hogy az iskola tetőgerinc probléma megoldása az önkormányzathoz tartozik-e 

még, valamint, hogy az önkormányzat akar-e tankönyvtámogatást adni. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Ígéretet tett, hogy a műszaki vezetőnek jelezni fogja a felsorolt problémákat.  

Elmondta, hogy az iskola tetőgerincével kapcsolatban a megbízott igazgatónő a napokban 

jelezte a problémát. A kérdésre vissza fogunk térni, mivel ez az idei költségvetésbe nem volt 

betervezve. Megtesszük a megfelelő lépéseket, ajánlatokat kérünk, költségvetést készítünk a 

munkákról, és a tankerülettel egyeztetve megnézzük a jövő évi lehetőségeket. 

Elmondta, hogy az iskola továbbra is a miénk, Kéthely községé, Kéthely község lakosságának 

és gyermekeinek az érdekeit szolgálja, és azért mindent meg fogunk tenni, hogy olyan, vagy 

jobb állapotban legyen, mint eddig volt. 

A hegyi utakkal és a kápolnai úttal kapcsolatban elmondta, a felújítás és a karbantartás 

jelentős költséggel jár, szilárd alappal és jó vízelvezetéssel lehet a problémát megoldani. 

Válaszában elmondta, hogy a tankönyvtámogatással kapcsolatban a szociális bizottság fog 

dönteni és ennek alapján lesznek a rendelkezésre álló források elosztva.  

 

Sipos László  

A szelektív hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban megjegyezte, hogy többször előfordul, hogy 

zsákszám hordják az egyéb szemetet ezekre a helyekre. Véleménye szerint a különböző hibák 

javításával kapcsolatosan a GAMESZ részéről nagyobb odafigyelés várható el. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Elmondta, hogy valamennyi napirendi pontot megtárgyalták. Megköszönte a képviselőknek a 

munkát. 

 

A polgármester a testület rendkívüli nyilvános ülést bezárta. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 dr. Lukács Zoltán Sipos Balázs 

 jegyző polgármester 

 


