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Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 14-én 14.00 

órakor, a hivatalban tartott rendkívüli nyilvános ülésén. 

 

Jelen vannak:  Sipos Balázs polgármester 

 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. Tájékoztatta a 

képviselőket, hogy Fekete Csaba alpolgármester munkahelyi elfoglaltságára tekintettel 

előzetesen bejelentette a távolmaradását. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 

megválasztott 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van, testület ülése határozatképes, az ülést 

megnyitja. 

 

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

István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola intézményi tanácsába tag delegálásáról 

szóló előterjesztést.  

 

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

 

Mivel további javaslat nem érkezett, ezért szavazásra tette fel a javaslatot. 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Széchenyi István 

Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola intézményi tanácsába tag delegálásáról szóló 

előterjesztés napirendre tűzését elfogadta 

 

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

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

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

alábbi határozatot: 

 

121/2013. (X.14.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 14-én az 

alábbi módosított napirendeket tárgyalja. 

 

1. Előterjesztés az önkormányzatok 2013. évre vonatkozó víz- és csatornadíj 

támogatási igény benyújtásáról 
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Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

2. Előterjesztés a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 

intézményi tanácsába tag delegálásra 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

3. Egyebek 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

1.) Előterjesztés az önkormányzatok 2013. évre vonatkozó víz- és csatornadíj 

támogatási igény benyújtásáról 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

Az előterjesztés előzetesen mindenki számára írásban kiküldésre került. Elmondta, hogy a 

képviselő-testület az április 05-i ülésen tárgyalta az 2013. évre vonatkozó víz- és csatornadíj 

támogatási igény benyújtásáról szóló előterjesztést és a korábbi évek gyakorlata szerint az 

volt a megfelelő, hogy a DRV Zrt. intézte a pályázattal kapcsolatos tennivalókat. A pályázat 

benyújtására Zánka önkormányzata gesztorságával került sor. Ilyen formában minden év 

elején Kéthely Község Önkormányzat beadta a pályázatot. A támogatásról szóló rendelet az 

év első felében nem jelent meg. A vonatkozó rendelet a közlönyben 2013. október 07-én 

jelent meg, és a korábbi döntés ellentétes a rendeletben foglaltakkal mivel a támogatási igényt 

kizárólag önkormányzatok nyújthatják be. A támogatási igényt 2013. október 15-ig kell az 

elektronikus rendszerben rögzíteni, ezért volt indokolt a rendkívüli testületi ülés összehívása, 

hiszen a pályázathoz csatolni kell a testületi döntést is. 

 

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

feltenni, illetve hozzászólni. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért szavazásra tette fel az előterjesztés 1. sz. 

határozati javaslatát. 

 

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: 

 

122/2013. (X.14.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 48/2013. (IV.05.) sz. 

határozatát visszavonja melyben a DRV Zrt-t hatalmazta fel a 2013 évi lakossági 

ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjtámogatásának igényléséhez kapcsolódó pályázat 

benyújtására. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: azonnal 
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Szavazásra tette fel az előterjesztés 2. sz. határozati javaslatát a pályázat benyújtására 

vonatkozóan. 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

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

meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

123/2013. (X.14.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

2013 évi lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjtámogatásának igényléséhez. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához 

szükséges dokumentumok aláírására. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2.) Előterjesztés a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 

intézményi tanácsába tag delegálásra 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

Elmondta, hogy a napirend tárgyalásához kapcsolódó előterjesztés a mai nap délelőtt készült 

el és az ülést megelőzően került kiosztásra. A testületi ülést megelőzően megfelelő idő állt 

rendelkezésre a képviselőknek, hogy az előterjesztést áttanulmányozzák. 

 

Felkérte a jegyzőt, hogy az előterjesztés ismertetésére. 

 

dr. Lukács Zoltán jegyző 

Elmondta, hogy az iskolaigazgató asszony a mai nap délelőttjén kereste meg és továbbította 

részére az Oktatási Hivatal elnökének 2013. október11. napján kelt levelét – melyet az elmúlt 

pénteken fél öt után kaptak elektronikus úton –, amelyben felhívta az iskolaigazgatók 

figyelmét, hogy a köznevelési törvény módosítása kötelezővé tette az intézményi tanácsok 

megalakítását az iskolákban.  

Köznevelési törvény értelmében az iskolák intézményi tanácsába az iskola székhelye szerinti 

települési önkormányzatok is delegálhatnak tagot. Az intézményi tanács alakuló ülése 

megtartásának időpontját a torvény a módosítások hatálybalépésétől számított 45 napban 

határozta meg. Ez a határidő a holnapi nap folyamán lejár, ezért mindenképpen indokolt az 

intézményi tanácsba tagot delegálni, hogy az iskola is eleget tudjon tenni a törvényben foglalt 

kötelezettségének. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Az intézményi tanács tagjainak a számát a törvény nem határozta meg, azonban Jegyző urat 

az intézményvezető arról tájékoztatta, hogy az önkormányzat, a nevelőtestület és a szülői 

közösség is 1-1 főt delegál a tanácsba. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lehetne akár több tagot is delegálni. 
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Megkérdezte a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 

feltenni, illetve hozzászólni. 

 

H o z z á s z ó l á s  

 

Hosszúné Tóth Rita képviselő 

Szívesen vállalná az önkormányzat képviseletét az intézményi tanácsban, mivel napi szinten 

kapcsolatba van az iskolával, iskoláskorú gyermekei vannak 

 

Sipos Balázs polgármester 

Ahogy az előterjesztésben is szerepel a javaslata Havanecz Imre László lenne és megkérdezte 

a képviselőket, hogy van-e más személyi javaslatuk. 

 

Hosszúné Tóth Rita képviselő 

Ismételten elmondta, hogy szívesen részt venne a tanács munkájában. 

 

Németh István képviselő 

A tanács tagjainak a számát meg lehet emelni. Minimum a 3 fő. Németh Lajos képviselőt 

javasolja delegáltnak, mivel rég múltról ismeri az iskolát, illetve gyakorlója volt és az 

oktatáspolitikában is járatos. További előnye, hogy nem csak belülről, hanem kívülről is 

ismeri az iskola működését.  

 

Németh Lajos képviselő 

Úgy tűnik számára a gyors intézkedés kapcsán, hogy sem a képviselők sem az iskola nincs 

tisztában az intézményi tanács jelentőségével és jövőbeni működésével. Korábban részt vett 

az oktatási törvény egyes részei szövegezésében és örül neki, hogy a köznevelési törvény 

módosítása kötelezővé tette az intézményi tanácsok megalakítását. Erről már korábban is vita 

volt, először ez a törvénybe nem is került bele. 

 

A döntésnél a politikai érzelmektől függetlenül mindenkinek figyelembe kell venni, ha a 

település és az iskola érdekeit akarjuk képviselni, hogy a tanácsnak lesznek olyan feladatai, 

amelyek rendkívül komolyak pénzügyileg és szakmailag.  

 

Véleménye szerint senkinek ne legyenek illúziói, mivel a következő időszakban az iskolai 

rendszer racionalizálására kerül sor. Ez politikai okokból a közeljövőben nem valósul meg, 

mivel a választások előtt ezt egyetlen politikai párt sem vállalná fel. 

 

Az intézményi tanácsba csak szakmai képességekkel rendelkező személyt kellene delegálni, 

és a jelölést csak abban az esetben fogadja el, ha a képviselők eltekintenek a politikától és a 

döntésnél a célt tartják szem előtt. Ha ebből a kérdésből a képviselők személyi kérdést 

csinálnak, akkor nem vállalja, de ebben az esetben a felelősség a képviselőkön nyugszik. 

 

Nem vállalna el olyan feladatot, amelyhez nem ért és nem rendelkezik kellő szakmai 

felkészültséggel. Fontosnak tartja, hogy hozzáértő személyt delegáljon az önkormányzat, 

mivel az iskola jövőjét, szerkezetét alapvetően meghatározó döntésekre lehet ráhatásuk. 

 

Feltételezi, hogy a testület a személyét biztosan nem választja meg ezért Németh István 

képviselőt javasolja delegáltnak. 
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Sipos Balázs polgármester 

Véleménye szerint az, hogy valaki nem szakmabeli nem feltétlenül jelent azt, hogy a feladatot 

nem tudja tisztességesen és lelkiismeretesen ellátni. Ha a törvényalkotó szakmai szervezetet 

kívánt volna létrehozni, akkor ezt valószínűleg jelezte is volna. Számos olyan testület 

található, amelynek tagjai között közép- illetve felsőfokú végzettséggel sem rendelkező 

személyek vannak. Nekik is delegálniuk kell. Véleménye szerint az intézményi tanács 

tagjainak a számát ki kellene bővíteni, mivel Kéthely van akkora, hogy akár 2 személyt is 

delegálhatna az önkormányzat és ezt szeretné az iskolaigazgató felé is jelezni. 

 

Elmondta továbbá, hogy az általa javasolt személy már bizonyította a rátermettségét a 

Szociális Bizottság munkájában és emiatt bátorkodott javasolni Havanecz Imre Lászlót. Az, 

hogy valaki nem szakképzett abból nem következik, hogy ne lennének építő és javító 

gondolatai. 

 

Németh Lajos képviselő 

A közoktatás területén rendkívül nagy a fejetlenség és ugyanez jellemző a tankerületek 

többségére. Az iskolák naponta kapnak rendkívül szoros határidőre teljesítendő feladatokat, 

amelyeket, ha tudják akkor, továbbítják az illetékeseknek. Ezeket gyakran 1-2 nap vagy olyan 

is előfordul, hogy 1-2 óra alatt kell megoldaniuk. Nagyon sok változás történt az elmúlt 

időszakban és sajnos ez gyakran kapkodással járt együtt. Idővel ez várhatóan kompenzálódni 

fog. 

 

Nem látja akadályát annak, hogy akár az intézményi tanács létszámát megfontolja a testület és 

az iskola. A következő percek vélhetően nem a testület egyetértését, konszenzusát és a józan 

érvek felsorakoztatását fogják hozni, és ezért jobb lett volna, ha a testület tagjai az 

előterjesztést előbb megkaphatták volna és alaposabban megfontolhatnák a döntésüket. 

Mindenki össze-vissza fog szavazni. 

 

Figyelembe véve, hogy egy helyre négy jelölt van és hatan szavaznak, ezért köszöni a 

képviselőtárs jelölését, de nem fogadja el és rá nem kell szavazni és ebben a játékban nem 

kíván rész t venni.  

 

Sipos Balázs polgármester 

Elmondta, hogy a döntés nem játék. 

 

Németh Lajos képviselő 

Az intézményi tanács nem egy olyan dolog, amelyet ripsz-ropsz el lehet intézni. Neki ez a 

véleménye. Visszalépett a jelöléstől és kéri, hogy három jelöltre szavazzanak. 

 

Sipos László képviselő 

Kérte, hogy ne beszéljenek össze-vissza szavazásról. Több évtizeden keresztül szavaztak már 

a döntéseket megelőzően a testületben és mindig komolyan vették a feladatukat. Ha most 

valaki szavaz, az biztos megfontolja a döntését és ez alapján cselekszik, nem pedig ad-hoc 

módon. Kikéri magának. 

 

Németh István képviselő 

Azt tapasztalja személyesen ő is, hogy akár éjfélkor is érkezik egy e-mail, amelyben azonnal 

kérik az adatokat. Az intézményi tanács nem gyerekjáték, mert tulajdonképpen az iskola 

jövőjéről, munkahelyekről van szó. Ha a testületnek lehetősége van olyan tagot delegálni, aki 

ért is hozzá szakmailag és megfelelő tapasztalattal rendelkezik, akkor tegye meg. Nem 
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javasolja Németh Lajos képviselőnek a visszalépést, ha felelősséggel akar a testület dönteni, 

akkor beszélje meg, hogy kit javasol. 

 

Megkérdezi Hosszúné Tóth Rita és Havanecz Imre László képviselőket, hogy mi a 

véleményük, mivel vállalták a jelölést. 

 

Sipos Balázs polgármester 

A személyek csak javaslatok. A jelölés elfogadására még nem került sor. 

 

Németh István képviselő 

Biztosan egyeztetve lett Havanecz Imre László képviselővel, különben nem szerepelne 

javaslatként az előterjesztésben. 

Az önkormányzatnak tulajdonképpen semmi köze nincs az iskolához és a delegálás révén 

valamennyi kis ráhatás lehet majd. Ha valaki tud jól érvelni, van tapasztalata és megfelelő 

szakmai felkészültséggel rendelkezik, akkor azt a személyt kell előre tolni. Jelen esetben 

tetszik vagy sem Németh Lajos az, aki képviselők közül a feladatra a legalkalmasabb. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Az önkormányzatnak jelenleg is és az elmúlt időszakban is volt köze az iskolához. Többször 

hangsúlyozta és elmondta már korábban is. Az iskola felújítással kapcsolatban a nyáron is 

megkeresték az önkormányzatot. 

 

Németh István képviselő 

Ez azonban nem szakmai kapcsolat. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Éppen a szakmai rálátás lett központosítva, a tanárok felügyelete, ellenőrzése központi 

szakmailag legyen megoldva, ne pedig Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete felügyelje szakmailag az iskolát. Az intézményi tanács nem erről fog szólni. 

 

Németh Lajos képviselő 

Nem kell a szakmai dolgokat összekeverni, a szakmai irányítást az önkormányzati 

tulajdonhoz kapcsolódó felelősséget. Nem kell összekeverni a civil társadalom közösségi 

képviseletét az iskola sorsát alapvetően befolyásoló tanáccsal. Az intézményi tanácsnak nem 

az a feladata, hogy a tanárokat értékelje. Szomorúnak tartja, hogy a képviselők nem tudják, 

hogy miről beszélnek. Nincs fogalmuk arról sem, hogy az iskolával kapcsolatban milyen 

döntések várhatók, a döntésekbe kinek milyen joga és lehetősége van beleszólni. Csak össze-

vissza beszélnek, mai itt eddig elhangzott semmi köze nincs ahhoz, amiről ez a napirend 

ténylegesen szól. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Reagálva Németh Lajos képviselő felvetésére, kikéri a testület nevében azt, hogy nem tudják, 

hogy miről döntenek. Véleménye szerint ez sértő azon képviselők számára, akik a különböző 

döntésekben eddig is részt vettek és jövőben is részt fognak venni. Minden esetben 

felelősségteljes döntések születtek, mégpedig olyanok, amelyek a közösség és a falu érdekeit 

szolgálták. 

A változásokhoz alkalmazkodni kell, a törvényi előírásokat mindenkinek be kell tartani. Az 

elmúlt két hétben kétszer kellet rendkívüli testületi ülést összehívni. Ez nem a hivatalon múlt, 

így jelentek meg a jogszabályok. Ezt most el kell viselni, mivel a jogszabályalkotás 

felgyorsult, és ehhez alkalmazkodni kell és gyorsan reagálni. Aki ehhez alkalmazkodni tud, az 
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előnyösebb helyzetbe kerülhet, aki nem az meg lemarad. Ezért kell naprakésznek lenni és a 

jogszabályok megjelenését folyamatosan figyelemmel kísérni, hogy tisztában legyünk a 

feladatokkal. 

 

A szakmai kérdésekre visszatérve elmondta nem biztos az sem, hogy a szülők közül is olyan 

személy lesz az intézményi tanácsba delegálva, aki szakmailag fontos és felelősségteljes 

döntést tud hozni ad-hoc abban a pillanatban. Megkérdőjelezi, hogy mindenhol sikerül az 

intézményi tanácsba szakmai szempontok alapján a delegáltakat összeállítani. 

 

Németh Lajos képviselő 

Nyilvánvaló, hogy a szülői munkaközösség felelőssége a megfelelő delegált kiválasztása. 

Bízik benne, hogy megkérdezik a szülőket is arról, hogy ki lenne a legalkalmasabb. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Itt is meg van kérdezve. A polgármester tett egy javaslatot és a képviselőknek is jogukban van 

javaslatot tenni, amivel éltek is. Máskor is megtörtént már, hogy több személy lett javasolva. 

 

Németh Lajos képviselő 

A jelölteknek tisztában kell lenniük a feladattal is, legalábbis úgy jó 

 

Sipos Balázs polgármester 

Az a feladat, hogy képviselje a delegált a falu és az önkormányzat érdekeit és ez a 

legfontosabb ennek megfelelő felelős döntést kell hozni. Ez a lényege  

 

Németh István képviselő 

Ha megtehetjük, akkor vegyük figyelembe a szakmát. A szülők az igényüket fogalmazzák 

meg, ők a fogyasztók. Az önkormányzat szintén igényt fogalmaz meg, hiszen az épület az 

önkormányzat tulajdona és a felújítások állagmegőrzés során részt vesz a munkálatokban. Az 

iskola a nevelőtestület révén pedig szakmai oldalról közelíti meg és az érdekeit képviseli. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Örül Németh István képviselő hozzászólásának, mivel a szülők az iskola és az önkormányzat 

érdekeit kell képviselni. Az önkormányzat delegáltja az önkormányzat és a lakosság érdekeit 

fogja a tanácsban képviselni. Ezt mondta korábban is. A falu elbírná azt is, ha nemcsak 

három, hanem hattagú tanács jönne létre. 

 

Sipos László képviselő 

Önkormányzati képviselőként évtizedeken keresztül sokszor képviselték az iskolát a 

döntéseikkel. Nagyon sok döntés született közösen, mindig fontos volt az általános iskola. 

Felháborítónak tartja, hogy a képviselőtára előre prejudikál azáltal, ha valaki nem olyan 

döntést hoz, ami a szája ízének megfelelő, akkor az a képviselő már nem is az iskola érdekeit 

tartja szem előtt. Ezt szintén kikéri a képviselőtársai nevében. 

 

Sipos Balázs polgármester 

A jegyző úrnak volt javaslata, hogy rendeljenek el szünetet, beszéljenek az igazgató 

asszonnyal telefonon, hogy legyen két jelölt, amennyiben ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

nevelőtestületből és a szülői munkaközösségből is 2-2 tagot delegálnak. 

 

Németh István képviselő 

Beszélt már korábban az igazgató asszonnyal és nem kíván két jelöltet. 
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Sipos Balázs polgármester 

Ennek ellenére személyesen szeretné megkérdezni és felhívja telefonon. 

 

Németh István képviselő 

Jó lenne, ha minél gyorsabban dűlőre jutna a testület, mivel olyan helyen dolgozik, ahol 

élőlények vannak, ráadásul gyerekek, akiket egy percre sem lehet magukra hagyni és nincs 

aki helyettesítse. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Amikor a képviselő úr a tisztséget elvállalta tisztában volt azzal, hogy ez mivel jár együtt. 

Erre van törvényi szabályozás, a munkahelyről el kell engedni a képviselőt.  

 

Sipos Balázs polgármester 

Szünetet rendelt el 14 óra 48 perckor. 

 

S Z Ü N E T  

 

A képviselő testület ülése 14:56-kor folytatódott. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy telefonon beszélt az iskolaigazgatóval és közölte, hogy 

nincs akadálya annak, hogy akár két fő kerüljön delegálásra az intézményi tanácsba. 

Alkalmazkodni fognak a testület döntéséhez a szülők és a nevelőtestület tagjai közül is két-két 

főt fognak jelölni a tanácsba.  

Ennek megfelelően Havanecz Imre László és Németh Lajos képviselőket javasolja a 

testületbe delegálni. 

 

Németh Lajos képviselő 

Az elmúlt vita alapján valamint tekintettel arra, hogy ez csak egy kényszermegoldás lenne a 

polgármester részéről és nem kívánja a képviselők elképzeléseit keresztbe húzni. Ezen 

körülmények között nem látja értelmét a tanácsban részt venni és nagyon jó munkát kíván a 

megválasztandó két tagnak. Maga helyett Németh István képviselőt javasolja ismételten 

jelöltnek. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Megkérdezi Havanecz Imre László képviselőt, hogy vállalja-e a jelölést. 

 

Havanecz Imre László képviselő 

Gyakorló szülőként és a kéthelyi iskolában tapasztalatot szerzett szülőkén vállalja. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Megkérdezi Hosszúné Tóth Rita képviselőt, hogy vállalja-e a jelölést. 

 

Hosszúné Tóth Rita képviselő 

Vállalja a jelölést 

 

Sipos Balázs polgármester 

Megkérdezi Németh István képviselőt, hogy vállalja-e a jelölést. 
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Németh István képviselő 

Nem vállalja a jelölést. 

 

Sipos Balázs polgármester 

A válaszok alapján két jelölt maradt, Havanecz Imre László és Hosszúné Tóth Rita. Külön-

kölön szavazunk a jelöltekről. 

 

Először szavazásra tette fel az Havanecz Imre László képviselő delegálását az intézményi 

tanácsba. 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő  

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 

2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát: 

 

124/2013. (X.14.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kéthelyi Széchenyi 

István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Intézményi Tanácsába 

Havanecz Imre László képviselő delegálását nem támogatta. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásra tette fel az Hosszúné Tóth Rita képviselő delegálását az intézményi tanácsba. 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő  

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 1 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül és 5 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát: 

 

125/2013. (X.14.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kéthelyi Széchenyi 

István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Intézményi Tanácsába 

Hosszúné Tóth Rita képviselő delegálását nem támogatta. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Sipos Balázs polgármester 

Tekintettel arra, hogy nem született meg a döntés, erről tájékoztatni fogjuk az iskolát.  

 

Németh Lajos képviselő 

Felháborítónak tartja, hogy a közigazgatásban az utolsó pillanatokban kapnak az érintettek 

tájékoztatást a feladatokról és rendkívül szűk határidő van biztosítva a megalapozott 

válaszadásra és a döntéshozatalra. 
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3.) Egyebek 

 

Németh Lajos képviselő 

A hulladékszállítással kapcsolatban kérdezte a polgármestert, mert tudomása szerint az 

októberi határidő már eltelt. 

 

Sipos Balázs polgármester 

A Saubermacher-Marcali Kft. 2013. december 31-ig vállalja a hulladékszállítást minden 

előzetes megállapodás nélkül. Ezt a tevékenységet vállalta, de egyébként a törvény is 

szabályozza már, mert ha nem látná el a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság köteles 

kijelölni szolgáltatót hivatalból. Ettől azonban nem kell tartani. 

 

A marcali közszolgáltatónak október 17-én lesz a felügyelő bizottsági ülése ahol több 

információval fog rendelkezni. A cég már bejegyzésre került, és az előzetes tervek alapján 

november 01-től látja el a non-profit kft a feladatot, de ha ez mégsem sikerülne, akkor is 

biztosított a szemétszállítás a településen. 

 

Sipos László képviselő 

Érdeklődik, hogy mi az oka a kerékpárút építésének leállását. Ki az oka? 

 

Sipos Balázs polgármester 

A kerékpárút nyomvonalán található egy vezeték, amely a DRV Zrt. tulajdonában van és ez a 

nyomóvezeték érintett a beruházásában, amelynek kiváltása folyamatban van. Nem vették ezt 

előzetesen figyelembe. Marcalinak, mint a gesztor önkormányzatnak sikerült a támogató 

szervezettel egyeztetni, a szerződés módosítását előreláthatólag jóvá fogják hagyni, azonban 

ez időbe telik. A beruházás folytatódni fog és ez már az időjárás függvénye is. 

 

Németh Lajos képviselő 

Furcsállja, hogy sem Marcali sem a DRV sem pedig a tervező nem jelezte a problémát. Nem 

volt jó döntés a kerékpárutat a 68-as főút keleti oldalára elhelyezni, mert eredetileg a nyugati 

oldalra került volna. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Csupán 40 cm földmunka engedélyezett, amely lehetetlenné tette volna a kivitelezést illetve a 

Lóki Csárdánál mindenképpen át kellet volna vinni, mert olyan keskeny volt a közterület a 

csárda és a 68-as főút között, hogy a kerékpárút nyomvonala nem fért volna el. 

 

Németh Lajos képviselő 

Marcaliban a kerékpárút a város végéig a másik oldalon található, és a 68-as főúton való 

átkelés potenciális balesetveszélyt teremt. 

 

Németh István képviselő 

A Kossuth és a Haladás utcában a lakók jelezték, hogy több portál udvara nincs kellő 

mértékben gondozva, teljesen elgazosodott és egyben az utca összképét is rombolja. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Ahol a lakók otthon voltak ott sikerült a tavalyi évben is lekaszáltatni az önkormányzati 

dolgozókkal, ugyanakkor több ingatlannak külföldi tulajdonosa van, akik nem élnek itt és 

szinte lehetetlen felvenni a kapcsolatot. Az önkormányzati dolgozók magánlaksértést 
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követnének el, ha a tulajdonos vagy a képviselő engedélye hiányában az udvarban 

tevékenykednének. 

 

 

Sipos Balázs polgármester 

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

munkát. 

 

A polgármester a testület rendkívüli nyilvános ülését bezárta. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 dr. Lukács Zoltán Sipos Balázs 

 jegyző polgármester 

 


