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Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 01-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 

 Sipos László képviselő 

 

 dr. Lukács Zoltán jegyző 

 Pázmány Gábor szervezési referens 

 

Sipos Balázs polgármester 

Üdvözli a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelenteket. Tájékoztatta a 

képviselőket, hogy Németh Lajos képviselő előzetesen bejelentette a távolmaradását. A 

jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 6 fő képviselő közül 6 fő jelen van, 

testület ülése határozatképes, az ülést megnyitja. 

 

Elmondta, hogy a testületi anyagok kiküldését követően további két támogatási kérelem 

érkezett, mely pótanyagként szintén kiküldésre került. 

 

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

„Asszonykórus” valamint Kéthely Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének támogatási 

kérelmeinek elbírálásáról szóló előterjesztéseket.  

 

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: 6 fő. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

„Asszonykórus” által szervezett „Asszonykórus Bál” rendezvény támogatási kérelmének 

elbírálásáról szóló előterjesztés napirendre tűzését elfogadta 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Kéthely Község 

Önkéntes Tűzoltó Egyesülete támogatási kérelmének elbírálásáról szóló előterjesztés napirendre 

tűzését elfogadta 

 

 

Sipos Balázs polgármester 

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

 



- 2 - 
 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 

 

111/2013. (X.01.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 01-én az 

alábbi módosított napirendeket tárgyalja. 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

2. Tájékoztató a konyhafelújítás munkálatainak lezárásáról 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

3. Előterjesztés a Kéthelyért Egyesület által szervezett Hagyományőrző Szüreti 

Mulatság rendezvény támogatási kérelmének elbírálására 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

4. Előterjesztés az „Asszonykórus” által szervezett „Asszonykórus Bál” rendezvény 

támogatási kérelmének elbírálására 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

5. Előterjesztés Kéthely Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete támogatási kérelmének 

elbírálására 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

6. Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali 

helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése 

engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelet megalkotására 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

7. Egyebek 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

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. 
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 6 igen 

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

 

112/2013. (X.01.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően változatlan 

tartalommal elfogadta. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

2.) Tájékoztató a konyhafelújítás munkálatainak lezárásáról 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

Tájékoztatta a lakosságot az írásbeli előterjesztésben foglaltakról, a konyha felújítás 

finanszírozásáról és a kivitelezés feladatainak végrehajtásáról.  

 

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

feltenni, illetve hozzászólni. 

 

H o z z á s z ó l á s  

 

Sipos László képviselő 

Elmondta, hogy a beruházás régi problémát oldott meg, komoly állami támogatás 

segítségével. A kivitelezés minősége és az új eszközbeszerzések biztosíték arra, hogy a 

felújított konyha sokáig hasznára lesz még a településnek, mely az étkezetés mellett egyéb 

rendezvények lebonyolításának is helyet adhat a jövőben. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Kiegészítésként hozzáfűzte, hogy a felújítási munkálatok a szállítói épületet is érintették, ahol 

tisztító festés, nyílászáró csere és tetőfelújítás történt. A konyhába leszállított áruk így 

biztonságos módon lesznek elhelyezve. 

 

Fekete Csaba alpolgármester 

Elmondta, hogy a vízelvezetés és a szigetelés megoldása is hozzájárul az épület állagának a 

megőrzéséhez, valamint a fejlesztéssel a konyha dolgozóinak a komfortérzete is javul. 

Megköszönte a konyha dolgozóinak a hozzáállását és a példaértékű munkáját. 

 

Hosszúné Tóth Rita képviselő 

Ezúton hívta fel a lakosság, főként az idősebbek figyelmét, hogy október 17.-én délután 3 

órától a felújított ebédlőben idősek világnapi rendezvénye lesz, amire mindenkit szeretettel 

várnak, és ezen alkalmat kihasználva lehetőség nyílik, hogy megtekintsék a szépen felújított 

ebédlőt. 
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Sipos Balázs polgármester 

Megköszönte a konyha dolgozóinak az felújítás utolsó napjainak fáradságos munkáját, amivel 

hozzájárultak, hogy szeptember 3.-án elindulhatott a konyha működése. 

 

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

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 6 igen 

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

 

113/2013. (X.01.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a konyhafelújítás 

munkálatainak lezárásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően változatlan 

tartalommal elfogadta. 

 

Felelős:   Sipos Balázs polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

3.) Előterjesztés a Kéthelyért Egyesület által szervezett Hagyományőrző Szüreti 

Mulatság rendezvény támogatási kérelmének elbírálására 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

A hagyományőrző szüreti mulatság támogatására, amely október 5. én egész napos program 

kerül megrendezésre, mely este, az AX borászat épületében, bállal zárul. A rendezvényre az 

egyesület 100.000, -Ft támogatást kért. Az elmúlt időszak egyéb rendezvényei is hasonló 

támogatásban részesültek, ezért a rendezvényhez mérten ezt a támogatást javasolta. 

 

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

feltenni, illetve hozzászólni. 

 

H o z z á s z ó l á s  

 

Fekete Csaba alpolgármester 

A bál jó lehetőség a kikapcsolódás mellett, hogy aki belülről szeretné látni az új 

komplexumot, akkor erre lehetőség nyílik. Ezen kívül kérte a lakosságot, hogy minél nagyobb 

számban tekintsék meg a szüreti felvonulást. 

 

Sipos Balázs polgármester 

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

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 6 igen 

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

 

114/2013.(X.01.) képviselő-testületi határozat 
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Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kéthelyért Egyesület 

által szervezett Hagyományőrző Szüreti Mulatság rendezvény megvalósításához 

100.000,-Ft. támogatást biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére és felkéri 

a Jegyzőt, hogy intézkedjen a támogatási összeg átutalásáról. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

dr. Lukács Zoltán, jegyző (támogatási összeg átutalása) 

Határidő: 2013. október 04. 

 

 

4.) Előterjesztés az „Asszonykórus” által szervezett „Asszonykórus Bál” rendezvény 

támogatási kérelmének elbírálására 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

Az „Asszonykórus bál” megrendezésére kérik a támogatást. A kérelem benyújtását követően 

személyesen is egyeztetett az „Asszonykórus” vezetőjével és az egyeztetésnek valamint a  

korábbi éveknek megfelelően 30 000 Ft támogatást javasolt. 

 

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

feltenni, illetve hozzászólni. 

 

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

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 6 igen 

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

 

115/2013. (X.01.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Asszonykórus” által 

szervezett „Asszonykórus Bál” rendezvény megvalósításához 30.000,-Ft. 

támogatást biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére és felkéri a Jegyzőt, 

hogy intézkedjen a támogatási összeg átutalásáról. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

dr. Lukács Zoltán, jegyző (támogatási összeg átutalása) 

Határidő: 2013. október 04. 

 

 

5.) Előterjesztés Kéthely Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete támogatási kérelmének 

elbírálására 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

Elmondta, hogy a Kéthelyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület rendkívül hasznos tevékenységet 

végez a közösség érdekében. Ahogy az a képviselők előtt is ismert ez év májusában került 

megrendezésre a tűzoltóverseny, mely rendkívül vonzó programokat kínált a helyi lakosság 

valamint a környező települések polgárainak számára. A verseny minden évben más 
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településen kerül megrendezésre, ha jól tudja, akkor a következő évben Balatonberény ad 

helyszínt a rendezvénynek.  

A versenyre kilátogatók nagyon élvezték a színvonalas programokat ugyanakkor ez a tűzoltó 

egyesületre plusz anyagi terhet rótt. Ezért kérték utólagosan, hogy a testület járuljon hozzá az 

egyesület működéséhez. 

 

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

feltenni, illetve hozzászólni. 

 

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

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 6 igen 

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

 

116/2013. (X.01.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kéthely Község 

Önkéntes Tűzoltó Egyesülete részére 40.000,-Ft. támogatást biztosít a 

költségvetés általános tartaléka terhére és felkéri a Jegyzőt, hogy intézkedjen a 

támogatási összeg átutalásáról. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

dr. Lukács Zoltán, jegyző (támogatási összeg átutalása) 

Határidő: 2013. október 04. 

 

 

6.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali 

helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése 

engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelet megalkotására 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

Hozzátette, hogy a rendeletnek az a lényege, hogy az anyakönyvvezető díja és a hely 

rezsiköltsége fedezve legyen a hivatali munkaidőn túli és a hivatali helységen kívül történő 

házasságkötés esetén. A díjak kialakításának mértékét és tartalmát ismertette. 

 

Módosítási javaslatot tett, miszerint 4. § (4) bekezdésében leírt kedvezmény kerüljön ki a 

tervezetből, mivel a cél pont az volt, hogy az anyakönyvvezetői díj és a rezsiköltség fedezve 

legyen. Ez a rész véletlenül bennmaradt az előzetesen elkészített anyagban, 

 

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

feltenni, illetve hozzászólni. 

 

H o z z á s z ó l á s  

 

Fekete Csaba alpolgármester 

Az előzőekhez hozzátette, hogy amennyiben a házasulandók barlangban kívánnak egybekelni, 

az előzetes egyeztetést igényel, főleg, ha a szertartás orgonával kerül megtartásra. 
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Sipos László képviselő 

Elmondta, hogy természetes az, ha az anyakönyvvezető munkája térítést igényel, a 

megállapított díjtételeket megalapozottnak ítélte. De azt figyelembe kell venni, hogy a 

házasságkötés nagyon nagy dolog az emberek életében és azt várja az anyakönyvvezetőtől, 

hogy olyan munkát végezzen, hogy ez az érzés megfogalmazódjon a résztvevőkben. Remélte, 

hogy ez az anyagi hozzájárulás nagyobb odafigyelést és a teljesítmény javulását is 

eredményezni fogja. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Hozzátette, hogy ezek a bevételek a szükséges technikai felszerelések korszerűsítését is elő 

fogják segíteni. 

 

Németh István képviselő 

Javasolta, hogy az anyakönyvi események díjának meghatározása is egyértelműen kiemelve 

kerüljön a rendeletbe a 4. §-hoz miszerint a „A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn 

kívüli házasságkötés esetén a feleknek a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott díjat is meg 

kell fizetni.” 

 

Sipos Balázs polgármester 

Az 1. módosító javaslat, a 4.§ (4) bekezdésében szabályozott kedvezményt kerüljön ki a 

rendeletből. 

 

Kérte, hogy a testület szavazzon a kedvezményes rész törléséről szóló módosító javaslatról 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1sz. módosító javaslat alapján,6 

igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet tervezet 4. § (4) 

bekezdésében szereplő kedvezményekre vonatkozó rendelkezés rendeletből való kihagyását 

elfogadta. 

 

Kérte, hogy a testület szavazzon arról, hogy az anyakönyvi események díja az 

anyakönyvezető díjazására vonatkozó 5.§ (3) bekezdéséhez hasonlóan legyen szabályozva, ha 

a házasságkötés hivatali munkaidőn és hivatali helységen kívül kerül megrendezésre. A 

javaslat alapján az előző szavazásnál törölt 4.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés 

lépne: „A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén a feleknek a 

(2) és a (3) bekezdésben meghatározott díjat is meg kell fizetni.” 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2 sz. módosító javaslat alapján,6 

igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 4.§ (4) bekezdés helyébe 

a következő rendelkezés lép: „A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli 

házasságkötés esetén a feleknek a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott díjat is meg kell 

fizetni.” 

 

Sipos Balázs polgármester 

Kérte, hogy az elfogadott módosításokkal együtt szavazzanak a rendeletről. 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő. 
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Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján,6 igen 

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

 

10/2013.(X.14.) önkormányzati rendelet 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen 

kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése 

engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelet. 

 

A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 

 

 

7.) Egyebek 

 

Dr. Lukács Zoltán jegyző 

Jelzés érkezett a hivatalhoz azon képviselők részéről, akik a testületi anyagokat írásban kapják 

meg, hogy az új Microsoft Word formátumban kiküldött anyagok megnyitása nehézséget 

okozott. 

A probléma kiküszöbölése érdekében a képviselő testület tagjai számára kiküldésre kerülő 

anyagokat a jövőben Adobe *.pdf formátumban fogjuk megküldeni. 

 

Sipos Balázs polgármester 

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

munkát. 

 

A polgármester a testület soros nyilvános ülést bezárta. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 dr. Lukács Zoltán Sipos Balázs 

 jegyző polgármester 

 


