
J E GY ZŐ KÖN Y V  
 

 

Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-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 

 Pázmány Gábor szervezési referens 

 

 

Sipos Balázs polgármester 

Üdvözli a képviselő-testület soros nyilvános ülésén megjelenteket és a meghívott vendégeket. 

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 kiküldött meghívóban szereplő napirendeken túl új napirendi pontként 

tárgyalja meg a testület a Hóvirág Közalapítvány kuratóriumába tag delegálásáról, a fogorvosi 

ellátásról, valamint a 2014. évre kiírt iskolatej programhoz való csatlakozásról szóló 

előterjesztéseket. 

 

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

 

Mivel további javaslat nem érkezett, ezért szavazásra tette fel a Hóvirág Közalapítvány 

kuratóriumába tag delegálásáról szóló előterjesztés napirendre tűzését. 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

A Képviselő Testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Hóvirág 

Közalapítvány kuratóriumába tag delegálásáról szóló előterjesztés napirendre tűzését 

elfogadta. 

 

Szavazásra tette fel a fogorvosi ellátásról szóló előterjesztés napirendre tűzését. 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

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

ellátásról szóló előterjesztés napirendre tűzését elfogadta. 

 

Szavazásra tette fel a 2014. évre kiírt iskolatej programhoz való csatlakozásról szóló 

előterjesztés napirendre tűzését. 
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

A Képviselő Testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2014. évre kiírt 

iskolatej programhoz való csatlakozásról szóló előterjesztés napirendre tűzését elfogadta. 

 

Kérte a képviselő-testületet, hogy az elfogadott módosításokkal együtt szavazzanak a 

napirendről. 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

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

alábbi határozatot: 

 

154/2013. (XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én az 

alábbi módosított napirendeket tárgyalja. 

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a 

képviselőtestület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által 

hozott döntésekről 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

2. Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi 

munkatervére 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

3. Előterjesztés a 2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév első félévére 

vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

4. Előterjesztés a a viziközmű vagyon állami tulajdonba adásáról 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

5. Előterjesztés a települési értéktárról 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

6. Előterjesztés a Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának 

módosítására 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

7. Előterjesztés a Marcali Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának 

módosítására 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

8. Előterjesztés államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

9. Előterjesztés a Hóvirág Közalapítvány kuratóriumába tag delegálásra 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 
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10. Előterjesztés fogorvosi ellátásról 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

11. Előterjesztés a 2014. évre kiírt iskolatej programhoz való csatlakozásról 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

12. Egyebek 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a 

képviselőtestület 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: 

 

155/2013. (XII.12.) 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 

 

2.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi 

munkatervére 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

Felkérte a jegyzőt, hogy szóbeli kiegészítést tegyen a munkatervvel kapcsolatban. 

 

Dr Lukács Zoltán jegyző 

Ismertette az előterjesztést és részletesen indokolta a tervben foglaltakat. 
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Sipos Balázs polgármester 

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

feltenni, illetve hozzászólni. 

 

Németh Lajos képviselő 

Javasolta, hogy valamikor januárban kötetlen beszélgetésben keretében a Balatonújlaki 

önkormányzattal tartson a testület egy együttes ülést, ahol megtárgyalhatnák a hivatallal, a 

költségvetéssel kapcsolatos kérdéseket és az esetleges problémákat. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Kiegészítésként elmondta, hogy az egyeztetés a két polgármester dolga és abban az esetben, 

ha nem jutnak egyezségre, akkor van szükség a testületek bevonására. De amennyiben erre 

igény mutatkozik, természetesen nem zárkózik el tőle. 

 

Németh Lajos képviselő 

Arról beszélt, hogy a javaslata a két település közti viszony javítását szolgálja. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Kijelentette, hogy két ember kapcsolata nem befolyásolta eddig a két település életét, tehát 

nincs összefüggés a magánélet és a hivatali kapcsolatok között. Elmondta, félre tudja tenni a 

magánéleti problémákat a település érdekében, ha más nem tudja, akkor kezelje, vagy 

kezeltesse ezt. Valamint hozzátette, valóban jártak bíróságra és a Kéthelyi polgármester javára 

született döntés. Arra törekedett ő és a hivatal is eddig és ezután is, hogy a két település 

kapcsolata szoros legyen, megmaradjon. Ezt mutatják a sikeres társulási megállapodások is. 

 

Németh Lajos képviselő 

Javaslatát fenntartotta az informális ülés megtartására a költségvetés előtti tisztázások végett 

is. 

 

Németh István képviselő 

Javasolta a közös testületi ülést, a közös iskola és óvoda működtetése kapcsán is. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Elmondta, mivel a két polgármester között van konfliktus és a két település között nincs, 

ennek a kérdésnek az ilyen irányú megközelítését hangulatkeltésnek tartja. Mivel Németh 

Lajos képviselő nem hivatalos ülést javasolt, ezért a munkatervbe való felvétele szükségtelen. 

 

Sipos László képviselő 

Az elhangzottakhoz hozzátette, meglepetten hallotta, hogy a két testület között probléma van, 

ugyanis személy szerint kifejezetten jó a viszonya a Balatonújlaki képviselőkkel. Elmondta, a 

testületi üléseken inkább az érdemi munkával kellene foglalkozni. 

 

Sipos Balázs polgármester 

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: 
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156/2013. (XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2014. évi munkájának 

alapjául szolgáló, jelen jegyzőkönyv mellékletét képező, munkatervet elfogadja. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3.) Előterjesztés a 2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév első félévére 

vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

Ismertette az előterjesztést. Megkérdezte a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel 

kapcsolatban kérdést feltenni, illetve hozzászólni. 

 

Havanecz Imre László képviselő 

Javasolta, hogy akik egyedül nevelik a gyermeket, azok számára 4000 Ft támogatást 

szavazzon meg a testület. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Egyetértett az előző javaslattal és azt javasolta, hogy egységesen mindenki 4000 Ft támogatást 

kapjon. 

 

Sipos Balázs polgármester 

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

javaslatot, miszerint minden pályázó 4.000,-Ft támogatásban részesüljön. 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 7 igen szavazattal egyhangúlag, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 

 

157/2013. (XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, hogy minden 

pályázó 4.000,-Ft támogatásban részesüljön. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Sipos Balázs polgármester 

Az elfogadott módosító javaslattal együtt 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: 

 

158/2013. (XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat 
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Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előző évekhez hasonlóan 

részt vesz és megtárgyalta a „2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév 

első félévére vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat” tárgyú előterjesztést. 

 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013/2014. tanév második 

és a 2014/2015. tanév első félévére vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz nyújtandó támogatás mértékét az 1. sz 

mellékletben szereplő minden pályázó tekintetében 4.000,-Ft/hó összegben 

jóváhagyta. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

4.) Előterjesztés a viziközmű vagyon állami tulajdonba adásáról 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

Szóban kiegészítette az előterjesztést. Megkérdezte a képviselőket, hogy kívánnak-e az 

előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, illetve hozzászólni. 

 

Fekete Csaba alpolgármester  

A döntésnél az eddig rendelkezésre álló adatok az eszközök kora és állapotát figyelembe véve 

a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően további egyeztetést javasolt a legjobb 

megoldás kiválasztása érdekében. 

 

Németh Lajos képviselő 

Elmondta, az látszik, hogy fő cél elsősorban a viziközmű államosítása, másodsorban pedig a 

rezsicsökkentéssel összefüggő költségek átláthatóvá tétele. Hozzátette, személy szerint nem 

ért egyet ezzel az államosítási törekvéssel, de jelen pillanatban nem tehetünk mást. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Elmondta, fontos szempont, amit figyelembe kell venni, hogy abban az esetben, ha úgy dönt a 

testület, hogy megtartja a közművet, akkor ez a költség az önkormányzatot terheli. Többek 

között ezért is javasolta, hogy további információkra van szükség, figyelemmel az Uniós 

pályázatokra is, és ezeket az információkat valamint a lakosság érdekei figyelembe véve kell 

döntést hozni, amire körülbelül 90 nap áll rendelkezésre. 

 

Németh Lajos képviselő 

Elmondta, egyértelmű, hogy a víz ára a műszaki beruházások költségei miatt mindig drágább 

lesz, mint pl. a fővárosban.  

 

Sipos Balázs polgármester 

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: 
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159/2013. (XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a a viziközmű 

vagyon állami tulajdonba adásáról szóló előterjesztést, mely alapján úgy döntött, 

hogy további egyeztetést javasol a tulajdonában álló víziközmű vagyon átadása 

vonatkozásában, mely tárgyalások lebonyolításával, és az információk 

begyűjtésével a polgármestert bízza meg. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: 2014. február 28. 

 

 

5.) Előterjesztés a települési értéktárról 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

Az előterjesztés kiküldésre került. Felkérte a jegyzőt, hogy ismertesse a jogszabály által 

támasztott követelményeket.  

 

Dr Lukács Zoltán jegyző 

Ismertette a részletes előterjesztés mellett a települési értéktár létrehozásával kapcsolatos 

jogszabály által támasztott követelményeket. Kiemelte, forrást ehhez a tevékenységhez az 

állam forrást nem biztosít. Ezt a döntést bármikor megváltoztathatja a testület, ha a feltételek 

pozitív irányban mozdulnak el. 

 

Sipos Balázs polgármester 

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

illetve hozzászólni. 

 

Németh Lajos képviselő 

Javasolta, hogy a határozati javaslat egészüljön ki azzal, hogy az önkormányzat „jelenleg” 

nem kíván élni a települési értéktár létrehozásának lehetőségével. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Kihangsúlyozta, hogy természetese, ha úgy alakul a helyzet későbbiekben csatlakozhat az 

önkormányzat. 

 

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

módosító javaslatát, hogy a határozati javaslat egészüljön ki azzal, hogy „jelenleg” nem kíván 

élni a települési értéktár létrehozásának lehetőségével. 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 7 igen szavazattal egyhangúlag, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 

 

160/2013. (XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, hogy a határozati 

javaslat egészüljön ki azzal, hogy „jelenleg” nem kíván élni a települési értéktár 

létrehozásának lehetőségével. 
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Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Sipos Balázs polgármester 

Az elfogadott módosító javaslattal együtt 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: 

 

161/2013. (XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti 

értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, és a magyar 

nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) 

kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján úgy dönt, hogy jelenleg nem 

kíván élni a települési értéktár létrehozásának lehetőségével.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Somogy 

Megyei Közgyűlés elnökét. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Sipos Balázs polgármester 

Szünetet rendelt el. 

 

SZÜNET 

 

A testületi ülés 15.27 perckor folytatódott. 

 

6.) Előterjesztés a Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás Társulási 

megállapodásának módosítására 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

Szóban ismertette az előterjesztést és javasolta, hogy a határozati javaslat egészüljön ki azzal, 

hogy a képviselő-testület a Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Sütő 

László Marcali város polgármesterét delegálja. 

 

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

feltenni, illetve hozzászólni. 

 

Sipos Balázs polgármester 

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

javaslatot, miszerint a határozati javaslat egészüljön ki azzal, hogy a képviselő-testület a 

Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Sütő László Marcali város 

polgármesterét delegálja. 
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 7 igen szavazattal egyhangúlag, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 

 

162/2013. (XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, hogy a határozati 

javaslat egészüljön ki azzal, hogy a képviselő-testület a Mecsek Dráva 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Sütő László Marcali város 

polgármesterét delegálja. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Sipos Balázs polgármester 
Az elfogadott módosító javaslattal együtt 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: 

 

163/2013.(XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mecsek-Dráva Regionális 

Szilárdhulladék Kezelő Rendszer létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítását megtárgyalta és a Megállapodás a IV. 1. 

f) pontjának, valamint a VI. 8. pontjának kivételével azt elfogadja. 

 

A képviselő-testület Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába 

Sütő László Marcali város polgármesterét delegálja. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

7.) Előterjesztés a Marcali Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának 

módosítására 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

Ismertette az előterjesztés módosításának szükségességét, amelyet a kiküldött anyag is 

tartalmaz. 

 

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

feltenni, illetve hozzászólni. 

 

Németh Lajos képviselő 

Megkérdezte, hogy ezzel a döntéssel változnak–e a társulás költségei. 

 

Sipos Balázs polgármester 
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Tájékoztatta a képviselőket, hogy a társulás ügyvivője szerint a finanszírozás erre a 

változtatásra megoldott. A jövő évi költségvetésben ennek megfelelően fognak számolni. 

 

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

 

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

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

 

164/2013. (XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Marcali Kistérségi Többcélú 

Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta, azt az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja.  

 

A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a testületi döntésről tájékoztassa 

a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsát 

 

Felelős:  Sipos Balázs polgármester 

Határidő:  2013. december 31. 

 

 

8.) Előterjesztés államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

Felkérte a jegyzőt, hogy tájékoztassa a rendelet megalkotási kötelezettségről a 

képviselőtestületet. 

  

Dr. Lukács Zoltán jegyző 

Tájékoztatta a képviselőtestületet a rendelet megalkotással kapcsolatos egyeztetésekről és a 

rendelet hozta változásokról. 

 

Sipos Balázs polgármester 

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

feltenni, illetve hozzászólni.  

 

Németh Lajos képviselő 

Véleménye szerint ez a rendelet túlbonyolítja a dolgot, de a rendeletalkotási kötelezettségnek 

eleget kell tenni. 

 

Sipos Balázs polgármester 

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 megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

14/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet 
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Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.13.) 

önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről. 

 

A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 

 

 

9.) Előterjesztés a Hóvirág Közalapítvány kuratóriumába tag delegálásra 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

Az iskolaigazgató asszony elektronikus úton jelezte, hogy halálozás miatt szükséges a 

Hóvirág Közalapítvány kuratóriumába tag delegálására. Az előterjesztés kiküldését követően 

egy másik kuratóriumi tag is lemondott. 

 

Németh Lajos képviselő 

Megkérdezte, hogy az önkormányzat vagy az iskola intézi a változás bejelentését. 

 

dr. Lukács Zoltán jegyző 

A döntésről azonnal értesítik az iskolát, a kivonat megküldését követően az iskola intézi a 

bejelentést. 

 

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, 6 igen, 1 

ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 

 

165/2013. (XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hóvirág Közalapítványban 

Mándli Sándorné halála miatt megüresedett kuratóriumi tag helyére Nagy 

Nikoletta, 8713 Kéthely, Sári u. 6. sz, valamint Balázs Andorné lemondása 

folytán megüresedett kuratóriumi tag helyére Pandúr Tímea 8713 Kéthely, Ady 

Endre u.41. sz alatti lakosokat delegálja. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről az igazgató 

asszonyt tájékoztassa. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

10.) Előterjesztés fogorvosi ellátásról 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

Az előterjesztéshez hozzátette, hogy a gyermekek a szűrése már megtörtént, valamint 

ismertette a rendelési időket. Megkérdezte a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel 

kapcsolatban kérdést feltenni, illetve hozzászólni. 
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Németh István képviselő 

Jelezte, hogy véleménye szerint az előterjesztésben elírás történt a rendelési idő 

vonatkozásában illetve a települések létszám adatainak megfelelően kellene a rendelési időket 

igazítani. 

 

Dr. Lukács Zoltán jegyző 

Elnézést kért az elírás miatt, a helyes rendelési időt a fogorvosnő levele tartalmazza a 

határozat elfogadásakor kéri a javított időpontokat figyelembe venni. Felhívta a képviselők 

figyelmét, hogy amennyiben módosító javaslat van a rendelési idővel kapcsolatban azt az 

ANTSZ-el egyeztetve lehet megtenni. 

 

Németh Lajos képviselő 

Véleménye szerint informálódni kellene a kérdésben, hogy a Kéthelyieknek minél kevesebbet 

kelljen utazni az ellátás igénybevétele miatt. Bár valószínűsíti, hogy ezen a beosztási 

rendszeren a nem tudnak változtatni. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Szünetet rendelt 16:15 perckor el a fogorvossal való egyeztetés érdekében. 

 

SZÜNET 

 

A testületi ülés a szünetet követően 16:19 perckor folytatódott.  

 

Sipos Balázs polgármester 

Szünetet követően tájékoztatta a képviselőtestületet a doktornővel történt egyeztetésről. A 

felmerült plusz idő nem fér bele a fogorvosi helyettesítés időbeosztásába, de természetesen 

megpróbálják rugalmasan kezelni az ellátási időket az igények figyelembevételével. 

 

Sipos Balázs polgármester 

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: 

 

166/2013. (XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi és hozzájárul, 

hogy 2014. február 1-től Kéthely községben a körzeti fogorvosi ellátást a Dr. 

Wórum Marianna helyett a SplenDent Kft ügyvezetője Dr. Wórum Péter látja el. 

 

A képviselő-testület a helyettesítés rendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

Hétfő:  13.30 – 15.30 Balatonszentgyörgy 

Kedd:  13.30 – 15.30 Balatonszentgyörgy 

Szerda:  14.00 – 18.00 Kéthely 

Csütörtök: 07.30 – 11.00 Kéthely 

Péntek:  13.30 – 15.30 Balatonszentgyörgy 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről Dr. Wórum 

Mariann fogorvost tájékoztassa. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

11.) Előterjesztés a 2014. évre kiírt iskolatej programhoz való csatlakozásról 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

A vonatkozó rendelet nemrég jelent meg korábban erről a testület a januári ülésen szokott 

dönteni. 

 

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

feltenni, illetve hozzászólni. 

 

 

Sipos Balázs polgármester 

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: 

 

167/2013. (XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évre 

kiírt iskolatej programhoz való csatlakozásról szóló előterjesztést, mely alapján 

úgy döntött, hogy a programhoz 2014. január 1. napjával csatlakozni kíván.  

A Képviselő-testület az iskolatej ellátásához szükséges önkormányzati önerőt a 

2014. évi költségvetésében biztosítani fogja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy a 2014. évre vonatkozó 

szállítási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2013. december 12. 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

 

12.) Egyebek 
 

Sipos Balázs polgármester 

Megkérdezte a képviselőket, hogy van a napirendi ponton belül kérdése, hozzászólása, 

észrevétele.  

 

Fekete Csaba alpolgármester 

Kérdésében a hulladékszállítással kapcsolatban érvényesítendő rezsicsökkentésről és a 

kiosztott adatlapokról érdeklődött. 

 

Sipos Balázs polgármester 
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Válaszában a településen kiosztásra került hulladékbekérő kérdéseit valamint a 

hulladékszállítás költségeinek tartalmát értelmezte. 

 

Németh István képviselő 
A szelektív és zöldhulladék díjával kapcsolatban fogalmazott meg kérdést.  

 

Sipos Balázs polgármester 

Elmondta még egyszer a képviselőknek, hogy a felmérés nem keverendő össze a szerződéssel, 

a szerződés tartalma a felmérés eredménye után fog összeállni.  

 

Sipos Balázs polgármester 

A polgármester a testület soros nyilvános ülését bezárta. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 dr. Lukács Zoltán Sipos Balázs 

 jegyző polgármester 


