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Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-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 

 dr. Lukács Zoltán jegyző 

 Pázmány Gábor szervezési referens 

 

Meghívottak: 

 dr. Gonda Péter háziorvos 

 dr. Wórum Marianna fogorvos 

 Sümegi Tamásné iskolaigazgató 

 

 

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. 

 

Elmondta, hogy a temető-üzemeltetési szerződés meghosszabbításáról szóló előterjesztés 

vonatkozásában az üzemeltető cég vezetőjével történt egyeztetés miatt az utolsó pillanatokban 

is változások történtek, ezért az előterjesztés nem került kiküldésre sem. Tekintettel arra, hogy 

a cégtulajdonos által kért változtatások további egyeztetést igényelnek ezért javasolja, hogy az 

előterjesztést a képviselő-testület vegye le a napirendről. 

 

Új napirendként javasolja a közvilágítás korszerűsítéséről szóló pályázatról valamint a 

konyhafelújítás elszámolásáról szóló tájékoztató megtárgyalását. Az előterjesztések 

kiküldését követően érkezett meg a támogatói nyilatkozat a közvilágítás pályázatra, illetve 

Tállai András államtitkár levele a konyhafelújítással kapcsolatban, amelyről szeretné 

tájékoztatni a képviselő-testületet és a lakosságot. 

 

Javasolja továbbá, hogy a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 

intézményi tanácsába tag delegálásáról szóló előterjesztést az egészségügyi beszámoló után tárgyalják 

meg, mivel az iskolaigazgató asszony jelezte, hogy a Marcali tankerületbe kell még a mai napon 

tárgyalnia. 

 

A módosított napirendi javaslat a testületi ülést megelőzően írásban kiosztásra került. 
 

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

üzemeltetési szerződés meghosszabbításáról szóló előterjesztést a napirendről levette. 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

A Képviselő Testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közvilágítás 

korszerűsítéséről szóló pályázatról valamint a konyhafelújítás elszámolásáról szóló tájékoztató 
napirendre tűzését elfogadta 

 

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: 

 

126/2013. (X.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 29-én az 

alábbi módosított napirendeket tárgyalja. 

 

1. Tájékoztató a közvilágítás korszerűsítéséről szóló pályázatról valamint a 

konyhafelújítás elszámolásáról 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-

testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott 

döntésekről 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

3. Egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatók beszámoltatása tevékenységükről 

Előadó: háziorvos, fogorvos, védőnő 

 

4. Előterjesztés a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 

intézményi tanácsába tag delegálásra 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

5. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésére pályázat kiírása 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

6. Előterjesztés önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú 

hasznosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
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7. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag 

delegálásra 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

8. Egyebek  

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

1.) Tájékoztató a közvilágítás korszerűsítéséről szóló pályázatról valamint a 

konyhafelújítás elszámolásáról 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

Elmondta, hogy 2013. október 21.- e szerencsés nap Kéthely község önkormányzata életében, 

ezen a napon indult el Kéthely új honlapja, a közvilágítás korszerűsítési pályázatunk 

támogatást nyert, a konyha felújítási pályázat beszámolóját is ezen a napon fogadta el a 

Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára. 

Tájékoztatta a képviselőtestületet, a közvilágítás korszerűsítési pályázatról, a támogatás 

mértékéről a már megindított közbeszerzési eljárás állásáról, a beruházás technikai 

tartalmáról.  

Ezt követően tájékoztatta a képviselőtestületet a konyhafelújítás befejezéséről és a beszámoló 

megküldéséről, valamint felolvasta az államtitkár úrnak a beszámoló elfogadása kapcsán 

küldött levelét. Hozzátette, hogy ezzel a felújítással a konyha kapacitása az eddigi 300 

adagról 600 adagra nőhet. 

 

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

illetve hozzászólni. 

 

Németh Lajos képviselő 

Felhívta a figyelmet, hogy a kivitelezés előtt tájékozódni kell, hogy csak jó minőségű 

lámpatestek kerüljenek beépítésre. Megjegyezte, hogy ez a beruházás az utóbbi évek egyik 

legjelentősebb támogatása. A konyha felújítás kapcsán elmondta, hogy testület a lakossággal 

együtt büszke lehet az eredményre. A kivitelezés során reméli, hogy minőségi lámpatestek 

kerülnek beépítésre nem pedig olcsó Kínából származó eszközök. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Elmondta, bízik abban, hogy a közvilágítás korszerűsítés során nem lesz minőségi probléma, 

amire garancia az is, hogy a beépítésre kerülő eszköz Magyarországon készül, magyar 

termékek lesznek 10 év garanciával, ellentétben Németh Lajos képviselő úr által „kínai”- nak 

titulált világítótestekkel. Ezen felül 2 évig az üzemeltetés a teljes körű javíttatással együtt a 

kivitelező cég feladata lesz.  

 

Sipos László képviselő 

Hozzászólásában megerősítette, hogy az október 21.-e jelentős nap volt a település életében, a 

közvilágítás korszerűsítés támogatás mértéke komoly beruházást tesz lehetővé, ami a 

konyhafelújításhoz hasonlóan örömteli dolog a falu életében. 
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Fekete Csaba alpolgármester 

A közvilágítás korszerűsítési beruházás esetében 10 év alatti megtérüléssel lehet számolni, 

ami fontos megtakarítási tényező a település működtetés költségeit figyelembe véve. 

 

Sipos Balázs polgármester 
Mivel több 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: 

 

127/2013. (X.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közvilágítás korszerűsítéséről 

szóló pályázatról valamint a konyhafelújítás elszámolásáról szóló tájékoztatót 

tudomásul veszi és az előterjesztésnek megfelelően változatlan tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

2.) 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 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: 

 

128/2013. (X.29.) 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 

Határidő: értelem szerint 
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3.) Egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatók beszámoltatása tevékenységükről 

Előadó: háziorvos, fogorvos védőnő 

 

Sipos Balázs polgármester 

Elmondta, hogy az egészségügyi alapellátást szakterületein a szakmai munka megfelelő, ezért 

a beszámolókat a szóbeli kiegészítéseket követően elfogadásra javasolta. Felkérte dr. Wórum 

Marianna fogorvost, amennyiben van kiegészítése a beszámolóhoz ismertesse a testülettel. 

 

 

Dr. Wórum Marianna fogorvos 

Minden rendben zajlott az elmúlt időszakban, az ANTSZ vizsgálat is mindent rendben talált 

 

Dr. Lukács Zoltán jegyző 

Ismertette a Népegészségügyi Intézetének tiszti orvosának, Dr. Király Roland mb. tiszti 

főorvos szakvéleményét. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra tette fel a fogorvosi szolgálat 

tevékenységéről szóló 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: 

 

129/2013.(X.29.) képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az egészségügyi 

alapellátást nyújtó fogorvosi szolgálat tevékenységéről szóló beszámolót az 

előterjesztésnek megfelelően változatlan tartalommal elfogadta. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Sipos Balázs polgármester 

Felkérte dr. Gonda Péter háziorvost, amennyiben van kiegészítése a beszámolóhoz ismertesse 

a testülettel. 

 

Dr. Gonda Péter háziorvos 

Kiegészítésében felhívta a figyelmet az ajánlott szűréseken történő részvétel fontosságára. 

 

Dr. Lukács Zoltán jegyző 

Ismertette a Népegészségügyi Intézetének tiszti orvosának, Dr. Király Roland mb. tiszti 

főorvos szakvéleményét. 

 

Németh István képviselő 

A beszámolókhoz hozzátette, hogy tiszteletre méltó az egészségügyi alapellátásban dolgozók 

munkája az ellátotti létszámból adódó leterheltségüket is figyelembe véve.  

 

Fekete Csaba alpolgármester 
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A megelőzés fontosságára hívta fel a figyelmet, véleménye szerint fontos, hogy a lakosság 

jobban figyeljen magára. 

 

Sipos László képviselő 

Megköszönte az egészségügyi alapellátásban részt vevők munkáját. Örömét fejezi ki, hogy 

mindannyian jól érzik magukat és kiemelte ez ellátás minőségét és az áldozatos munkát. 

Reméli, hogy minél tovább fognak itt dolgozni. 

 

Dr. Gonda Péter háziorvos 

Az ismételten felreppent hírekkel kapcsolatban megerősítette, hogy nincs olyan terve, hogy a 

közeljövőben elhagyja a települést és máshol vállaljon munkát. 

 

Sipos Balázs polgármester 

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

szolgálat tevékenységéről szóló 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: 

 

130/2013.(X.29.) képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az egészségügyi 

alapellátást nyújtó háziorvosi szolgálat tevékenységéről szóló beszámolót az 

előterjesztésnek megfelelően változatlan tartalommal elfogadta. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Sipos Balázs polgármester 

A védőnő előzetesen jelezte, hogy nem tud részt venni a testületi ülésen. A védőnői 

beszámolóval kapcsolatban felkérte a jegyzőt, hogy ismertesse a tiszti főorvos értékelését. 

 

Dr. Lukács Zoltán jegyző  

Ismertette Dr. Király Roland mb. tiszti főorvos szakvéleményét miszerint a védőnő 

dicséretesen látja el feladatát. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra tette fel a védőnői szolgálat 

tevékenységéről szóló 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: 

 

131/2013.(X.29.) képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az egészségügyi 

alapellátást nyújtó védőnői szolgálat tevékenységéről szóló beszámolót az 

előterjesztésnek megfelelően változatlan tartalommal elfogadta. 
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Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

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

intézményi tanácsába tag delegálásra 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

Ismertette az előterjesztést, valamint, hogy az elmúlt testületi űlésen nem sikerült egyességre 

jutni a jelöltek személyét illetően, így az önkormányzat nem delegált tagot, ezért az 

intézményi tanács nem tudott megalakulni. 

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

feltenni, illetve hozzászólni. 

 

 

Sümegi Tamásné iskolaigazgató 

Tájékoztatja a testületet, hogy a nevelőtestület és a szülői munkaközösség részéről két-két fő 

került delegálásra, ezért kéri a képviselő testületet, hogy az előterjesztésben javasolt egy fő 

helyett az önkormányzat részéről is kettő fő kerüljön delegálásra. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Az igazgató asszony kiegészítéséhez hozzátette, hogy ez az Intézményi Tanács az új 

felállásnak megfelelően egy összekötő kapocs az iskola és a képviselőtestület között. Így a 

képviselőtestület a polgármesteren keresztül tud a fenntartóra hatni, érdeket érvényesíteni.  

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

 

Hosszúné Tóth Rita képviselő 

Németh Istvánt jelölte az Intézményi Tanácsba 

 

Németh István képviselő 

Nem vállalta a jelölést. Németh Lajos képviselőt jelölte 

 

Németh Lajos képviselő 

Az intézményi tanácsnak véleménye szerint a változások során van komoly szerepe, például a 

jövőben várható alapfokú oktatás átszervezése során. 

Úgy érzi, hatalmi érdekek mellett történnek a jelölések, ezért nem kíván részt venni abban. 

Véleménye szerint sokkal jobb lenne, ha a testület konszenzus útján jelölné a két tagot. A 

hozzászólások alapján úgy látta, hogy nincs erre törekvés és a polgármester úr mereven 

elzárkózik attól, hogy ő jelölt lehessen, ezért nem látta értelmét, hogy ebben a csatában részt 

vegyen. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Megjegyezte, hogy semmilyen hatalmi érdek nem vezérelt senkit a jelölt állításban, hanem a 

józan paraszti ész. Nyomatékosan megismételte, hogy nem zárkózik és korábban sem 

zárkózott el attól, hogy Németh Lajos képviselő jelölt legyen, sőt 4 jelölt volt a legutóbbi 

képviselő-testületi ülésen, csak nem született döntés. 
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Havanecz Imre képviselő 

Fekete Csaba alpolgármestert javasolja. 

 

Fekete Csaba alpolgármester 

Nem vállalta a jelölést. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Kiemelte, hogy az előterjesztésben szereplő néven kívül is lehet javasolni és lehet a jelöltről 

szavazni.  

 

Németh István képviselő 

A legutóbbi ülésen kialakult az a vélemény, hogy jó lenne kettő jelölt és véleménye szerint 

konszenzussal kell dönteni.  

 

Sipos László képviselő 

Örömmel hallgatta Sümegi Tamásné iskolaigazgató asszony hozzászólását, hogy mekkora 

szakmai felkészültségre van szükség a delegáláshoz, amiből kiderült, hogy nincs szükség 

kifejezett pedagógusi felkészültségre. 

 

Sümegi Tamásné iskolaigazgató 

Megerősítette, az intézményi tanácsnak kifejezetten szakmai feladata nincs, szakmai 

szempontú döntés a nevelőtestület és a vezetés feladata. Fontos az intézmény szempontjából a 

tanács részéről jó javaslatok tétele. 

 

Németh Lajos képviselő 

Kihangsúlyozta, hogy a 2 személyről konszenzusos szavazást tartana jónak, akik mögött a 

testület is egyként kiáll. Véleménye szerint ezzel kettészakítja a testületet. De mivel nincs 

megegyezés a két személlyel kapcsolatban és ezért nem akar a választásban részt venni. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Nyomatékosította, a huzavona helyett élni kellene a jelöléssel az előterjesztésben szereplő 

jelöltön felül és a jelölteket szavazásra kell tenni.  

Mint mindig, most is egységre és konszenzusra törekszik, ezért Németh Lajos képviselő urat 

javasolja, annak ellenére, hogy Németh Lajos képviselő úr az előbb nem fogadta el a jelölést. 

 

Dr. Lukács Zoltán jegyző 

A vitához kiegészítésként hozzátette, az előterjesztésben azért szerepelt egy személyi javaslat, 

mert nem volt tudomásuk arról, hogy a másik nevelőtestület és a szülői munkaközösség már 

2-2 személyt megválasztott. 

 

Sipos Balázs polgármester 
Reméli, hogy a viharos márciusi, áprilisi időszak után egy korszakot lezárhatunk és tisztelt 

képviselők ezek után is konszenzusra fogunk törekedni. 

 

Megkérdezte Havanecz Imre László képviselőt, hogy elfogadja-e a jelölést. 

 

Havanecz Imre László képviselő 

Elfogadta a jelölést. 
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Sipos Balázs polgármester 
Megkérdezte Németh Lajos képviselőt, hogy elfogadja-e a jelölést. 

 

Németh Lajos képviselő 

Elfogadta a jelölést. 

 

Sipos Balázs polgármester 
Először szavazásra tette fel az Havanecz Imre László képviselő delegálását az intézményi 

tanácsba. 

 

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: 

 

132/2013. (X.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kéthelyi Széchenyi 

István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Intézményi Tanácsába 

Havanecz Imre László képviselőet delegálja. 

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az iskolaigazgatót a testület döntéséről 

tájékoztassa. 

 

Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Sipos Balázs polgármester 
Szavazásra tette fel az Németh Lajos képviselő delegálását az intézményi tanácsba. 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát: 

 

133/2013. (X.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kéthelyi Széchenyi 

István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Intézményi Tanácsába 

Németh Lajos képviselőt delegálja. 

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az iskolaigazgatót a testület döntéséről 

tájékoztassa. 

 

Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Sipos László képviselő 

A megválasztottaktól azt kérte, hogy az intézményi tanács üléseit követően mindig korrekt 

módon tájékoztassák a testületet az iskolával kapcsolatos kérdésekről. 
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Sipos Balázs polgármester 

A napirend tárgyalását követően 15.50 perckor szünetet rendelt el. 

 

SZÜNET 

 

 

Sipos Balázs polgármester 

A szünetet követően a testületi ülést 16.02 perckor folytatódott. Tájékoztatta a képviselőket, 

hogy Hosszúné Tóth Rita képviselő a szünet alatt távozott és kérte, hogy a jegyzőkönyvben 

kerüljön rögzítésre. 

 

 

5.) Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésére pályázat kiírása 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

Elmondta, hogy a jelenleg hatályos szerződés 2013. december 31-én lejár ezért szükséges a 

pályázat kiírása. 

 

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: 

 

134/2013. (X.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

1.) Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari 

közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. Törvény 5.§ (1) b) pontja alapján a 

határozat mellékletét képező részletes pályázati felhívás szerint pályázatot hirdet 

meg Kéthely község közigazgatási területére vonatkozóan a kéményseprő-ipari 

közszolgáltatás elvégzésére. 

 

2.) A képviselő-testület elrendeli a pályázati felhívásnak a Somogyi Hírlapban 

illetve a község honlapján való közzétételét. 

 

Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző 

Határidő: azonnal (pályázat kiírása) 

 

 

6.) Előterjesztés önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú 

hasznosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 

 

Sipos Balázs polgármester 

Ismertette az előterjesztést és felkérte a jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet az 

előterjesztéssel kapcsolatos kérdésekről. 
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Dr. Lukács Zoltán jegyző: 

Elmondta, törvényi kötelezettségének tesz eleget a képviselőtestület mikor megalkotja a 

rendeletet. A szabályozásra szoruló tárgyköröket ismertette, melyek az előterjesztés részét 

képezik. 

 

Sipos Balázs polgármester 

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 megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

11/2013.(X.14.) önkormányzati rendelet 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek 

filmforgatási célú használatáról önkormányzati rendelete. 

 

A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 

 

 

7.) Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag 

delegálásra 

 

Sipos Balázs polgármester 

Ismertette az előterjesztés szerinti javaslatot, miszerint a társulás munkájában - egyeztetve a 

Balatonújlaki Önkormányzattal - a társulási tanácsban Sipos Balázs Kéthely polgármestere, 

mint delegált, valamint Tüske Gáborné Balatonújlak polgármestere, mint póttag vesz részt. 

 

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: 

 

135/2013. (X.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy Megyei Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsába a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 

települések részéről Sipos Balázs Kéthely község polgármesterét delegálja Kéthely és 

Balatonújlak települések érdekeinek képviseletére. 

 

A társulási tanácsba pótdelegáltként a delegált tag helyettesítésére Tüske Gáborné 

Balatonújlak község polgármesterét delegálja. 
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A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntéséről a Somogy Megyei 

Önkormányzatot tájékoztassa. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

8.) Egyebek 
 

Németh Lajos képviselő 

Megkérdezte a jegyző úrtól, hogy Kéthely honlapjának tartalmával kapcsolatosan milyen 

előírásokat kell figyelembe venni. 

 

Dr. Lukács Zoltán jegyző: 

Tájékoztatta a képviselőket a weblapon kötelezően megjelenítendő tartalmakról, a közérdekű 

adatok közzétételéről, a kapcsolódó jogszabályi előírásokról, valamint a tartalom feltöltés 

szempontjából fontos kérdésekről. 

 

Németh István képviselő 

A hegyi utak felújításával kapcsolatban tett fel kérdést. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Válaszában elmondta, hogy a munkagépek egyéb irányú leterheltsége miatt tolódott ki a hegyi 

utak javítása, amit rövid időn belül orvosolva lesz. 

 

Sipos László képviselő 

Elmondta, hogy jó lenne, ha a hegyközség is hozzájárulna a hegyi utak karbantartásához. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Hozzátette, ebben az ügyben is folynak már az egyeztetések.  

 

 

A polgármester a testület soros nyilvános ülést bezárta. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 dr. Lukács Zoltán Sipos Balázs 

 jegyző polgármester 

 


