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Sipos Balazs polgarmester

Koszontotte a kozmeghallgatason megjelenteket, majd eloadasaban osszefoglalta es

szemleletes prezentaciojaban bemutatta az onkormanyzat tevekenyseget, gazdalkodasat,

valamint az elvegzett munka eredmenyei t az alabbiak szerint:

Kethely Kozseg Onkormanyzata az elmult evek soran kialakitott, koncepci6hoz iIIeszked6

esszenl, takarekos gazdalkodas t folytatott. A kormany , az orszaggyules onkorrnanyzati

rendszeren vegrehaj ton valtoztatasai hatasara kiszamithatobba valt az onkormanyzatok

flnanszfrozasa, melynek alapjaul a torveny altai kotelezoen vallalt feladatok szolgalnak.

Az eredrnenyekhez azonban az is kellett, hogy onkormanyzatunk stabil alapokkal

rendelkezzen, valamint az elrnult evek soran kiadasai szinten tartasara es csokkentesere

torekedjen.

Ez a folyamatot a mel leklet l. abraja szemleltetni 20IO. evtol a lezart koltscgvetesi evek

viszonylataban. A szaggatott vonalla l a harorn-negyedeves adatokh oz viszonyitott elvart

bevetelek es kiadasok szintje lathato .

Koltsegvetesunk bevetele emelked6 tendenciat mutat , mig kiadasainkat a 2010. evi szinthez

kepest jelentosen csokkentettuk , (1.-2. dia)



Erdekesseg, hogy muko desi beveteleinket a kiadasi foszamok a 2012. evtol vonatkoz6an alig

haladjak meg, pedig nagyobb beruhazasaink, felujitasaink ezen id6 szak ullin realizalodtak 

konyvtar, konyha, folyamatban lev6 kozvil agitas halozat fel ujitasa - es a kedvez6

tamogatottsagu palyazatok reven val6sulhattak meg. (3. dia)

Ez altai Kethe ly Kozseg Onkormanyzatanak vagyona is gyarapodott ! 2010 es 2012

kozotti id6szak tenyszamai vonatkozasaban 22.602 e Ft-al!

Olyan beruhazasokat es felujltasokat tortentek, melyek hosszu tavon szolgaljak telepules unk

es a Iakossag erdekeit,valamint munkahelyek megorzese es uj munkahelyek terernte se valt ez

altal leheto ve .

(5-6. dia a palyazati es iiner6b61 megval6sul6 beruhazasokat es feluj itasokat szemlelteti)

A nehez gazdasagi helyzet ellenere, a valasztast kiivet6 evet leszarnitva elertnk a 2010. ev

szintjet mar a III. negyedevb en a beruhazasok es felujitasok osszegenek vonatkozasabanl (7.

dia)

2012. evtcl a lakossagi terhek nern emelkedtek, kiemelend6 a helyi ad6k valtozatlan merteke,

a hiresztelessel ellentetben szemctszal litas dija sem emelkedett 20 II marciusatol, kizarclag a

torveny altal engedett mertekben, majd ez az osszeg az idei ev juliusatol a kormany

rezsicsiikkent6 programjanak koszonhetoen csokkent is. Keves ilyen telepiilessel

talalkozhatunk a kornyekunkonl

(8. dia)

2011. evt61 onerobol, a kesdbbiekben kozponti tamogatassal (BM ) folyamatosan

biztositottunk tiizifat a szocial isan raszorulok, reszere. (9. dia)

20 II . evtdl kezd6d6en maximalis mertekben kihasznaltuk a kozfoglalkoztatasi lehetosegeket,

szabalysertesi iigyek es a hagyomanyos kozfoglalkoztatas, rnajd 2012-t61 otvozve a START

munka kapcsan. Igy oldottuk meg vizelvezet6 rendszereink, belviz-elvezeto arkaink

tisztitasat, betonozasat, ujitottunk fel eptileteket, ingatlanokat es epitcttunk uj jardat teljes

utcahosszban. Ehhez bizonyos esetekben a rnunkaberen es a munkaruhan felul,

munkaeszkozokhoz es anyagokhoz is jelent6s tamogatas parosult. A teli kozfoglalkoztatas

kereten belli! pedig id6s egyediil el6 nyugdijasainknak nyUjthattunk segitsege t a ho eltakaritas

es teli tiizel6 elokeszitese, haz koruli teend6k kapcsan. (10. dia)

Felidezve a lezart koltsegvetesi evek es beszamolok fobb esemen yeit , most a mogottunk es

el6ttiink aB6 id6szakr61 szeretnek taj ekoztatast adni .

Az onkormanyzati torveny valtozasa, az onkcrmanyzatokhoz rendelt kotelezo feladatok

atszervezese azt eredmenyezte, hogy a Szechenyi Istvan Alapfoku es Muveszetoktatasi Iskola



fenntartasat es finanszirozasat az idei evtol, erre kozpontilag letrehozott szerv, a KLIK latja

el.

Ezzel parhuzarnosan az iskola teruleten uzemelo konyhank onkorrnanyzati fenntartasba

kerult, Az atadas es atvetel alatt arra torekedtunk, hogy ez zokkenornentes legyen es ebbol a

Iakossag, a gyerekek minel kevesebbet erzekelhessenek.

A korjegyzoseg 2013. marcius l -tol korabbi formajaban Balatonuilakkal alkot kozos hivatalt,

Kethelyi Kozos Onkormanyzati Hivatal neven, melyhez a feladatalapu finanszirozas kereten

beliil a forrasok biztositottak.

A torvenyi valtozasokat figyelembe veve Ovodai es Szocialis intezmenyfenntarto tarsulast

alakitottunk a korabbi megallapodasokat alapul veve, es az abban reszt vevo telepulesekkel

kariiltve racionalizalva azok mfikodeset a Szocialis Tarsulas eseteben a Gyermekjoleti

szolgalat, gyermekvedelmi feladatok helyben torteno szervezese es koordinalasa kapcsan.

Megalakult, a Mareali es Tersege Kozszolgaltato Nonprofit Kft., melynek tagjakent 2014.

januar l-tol a torveny altai eloirt felteteleknek megfeleloen a hulladekszallltas telepulesunkon

a 2013.jUlius l -et koveto dijaknak es korabbi szolgaltatasnak megfeleloen zokkenornentesen

mehet tovabb. (II. dia)

Ezek a fobb szervezeti egysegeket erinto valtozasok.

Onkormanyzatunk 2013. februar 19-en elfogadott koltsegvetesenek megfeleloen esszerti,

takarekos gazdalkodast hajtott vegre a III. negyedeves beszamolo tukreben. Adobeveteleinket

a 2012. evi szintnek megfelelfien terveztuk, a vartnal jobban alakult az iparuzesi ado

tervezhetosegenek keplekenysege miatt. A kiizponti koltsegvetesbol szarmazo beveteleink

idoaranyosan teljesiiltek, kiegeszltest kaptunk berkornpenzaciora (6voda pedag6gus eletpalya

modell), a nyari gyerrneketkezteteshez,

A szerkezet atalakitasi tartalek terhere, a korabbi kormanyzati igeretnek megfeleloen az

egykori SZJA 4%-anak elvonasa kompenzaciojakent, beszamitas visszapotlasa jogcimen

3.682 e Ft-ot, a szocialis szolgaltato kiizpont mukodesehez (hazi segitsegnyujtas,

csaladsegites, gyermekjoleti szolgalat, nappali ellatas) 4.159 e Ft-ot, a gyerrneketkezteteshez

(konyha finanszirozas) 1.677 e Ft tobblet-tamogatast kaptunk. Ezek az osszegek az ev elejen

elfogadott .fcladaralapu fedezeti hianyt" hivatottak p6tolni .

A kozos hivatal rmikodesehez, es az 6vodai tarsulashoz Balatonujlak kozseg onkormanyzata

idoaranyosan hozzajarultl

Az ev I. feleben tiibbnyire kotelezo feladataink zavartalan ellatasa, es a II. felevre vonatkozo

valtozasok elokeszitese val6sult meg.



Az egyes szakteriiletek, szakagak gazdalkodasa idoaranyosnak tekintheto mind a kiadasok,

mind a bevetelek vonatkozasaban is.

Beruhazasaink feluj itasaink junius-julius honapokban indultak el egyeb ktilso tenyezok

(idojaras, kozmunkaprogramok okan), (12. dia) Ezek a kovetkezok szerint alakultak:

Iskola konyha felujitas brutto 18096 e Ft epitesi koltseggel, 1.069 e Ft nagy erteku konyhai

eszkoz beszerzesevel az ev elejen tervezett szintnek rnegfeleloen, 19.600 e Ft ertekben

realizalodott, tobblet koltsegkent csak a konyhat ellato erosaramu becsatlakozas, es villamos

almero kiepitese meriilt fel.

Ovoda palyazattal kapcsolatban egyelore, elutasit6 es tamogato dentes sem erkezett, kozel

30.000 e Ft ertekben adtunk be korszerusitesi palyazatot nyilaszaro csere, faelgazosito kazan,

hoszigeteles es tetofelujitas vonatkozasaban.

Kozvilagitas korszertisitesi palyazatunk okt6ber 21.-en pozitiv elbiralasban reszesult, a

tamogatoi szerzodes, a kivitelezoi szerzodes alairasra keriilt, igy e 35.310 e Ft osszkoltsegu,

30.013 e Ft tarnogatottsagu, 5.296 e Ft onresszel a beruhazas 2014 . aprilis 30-ig

megvalosulhat, az onresz fedezete pedig a megtakaritas, ami 2 ev alatt realizalodik,

A beruhazas kapcsan ajelenlegi 2511ampatest csereje valosul meg LED-es technologiajura,

Egyeb kisebb felujitasok osszege a III. negyedevi beszamoloig 1.521 e Ft osszegbol a

dohanybolt, szocialis szolgaltato festese, keritese, terkovezese, elo teteje elkeszult, valamint a

Ravatalozo homlokzati festese is, ezekhez szinten kaptunk tamogatast a START ertekteremto

program kereten beliil1.007 eft ertekben (13. dia)

Szuksegszenivolt az Ady E. u. 35. szam alatti onkormanyzati lakas tetejenek felujitasa, mely

oktoberben elkeszult.

Novemberben a szocialis szolgaltato bejarata elotti tetoresz is megujult,

Setany palyazatunk elutasitasra keriilt! Kovetkezo evben ujra nyilik a tervek elkeszitese

folyamatban van .

Majus 1. utca jarda eszaki oldal elkeszult, A START munkaprogram kereten belul ehhez

anyagkoltsegre 1.747 e Ft tamogatast kaptunk. Velemenyem es szarnitasom szerint a Majus 1.

utca 440 m hosszu jardaszakaszanak teljes koru felujitasa 600-700 e Ft-ba kerult Kethely

Kozseg Onkormanyzatanak!

Mederlapos arkokat j avitottuk, az elcsuszott lapokat megigazitottuk (Var u. Majus 1. u.

Kossuth 1. utcakban), lefestettiik utcanev-tablaink kereteit, a halvany feliratokat

kicsereltettuk, A Var utca felso szakaszat az E-on halozat-fejlesztcsevcl parhuzamosan

rendezettebbe, csapzas-mentesse tettiik. (14. dia)



Hegyi utak felujitas ara 1.000 e Ft-ot terveztiink ebbol a kapolnai ut javitasara, es a belterUleti

utak katyumentesitesere kozel 700 e Ft-ot koltottunk. A vizmosasok feltolteset, a tobbi ut

javitasat az id6jaras fuggvenyeben a tavaszi munkak kezdeteig folytatjuk. Ehhez segitseget es

anyagot a termeloszovetkezet biztositott, a hegykozseg az iden nem jarult hozza a javitashoz.

A teli idoszakban tervezziik felujitani hirdeto tablainkat, es a Csaba utcai allatfelhajto romos

epulet-szerkezetet.

A tervezett pihenohely kialakitasa athuzodik a kora tavaszi id6szakra.

A kerekparuthoz szukseges onreszt biztositottuk, a gesztor onkormanyzat (Marcali)

tajekoztatasa szerint a munkalatok folytatodnak, az uj megvalositas i hatarido 20 14. junius 30-

a.

A temetoben az iizemeItet6vei kotott megallapodas ertelmeben 10 szernelyes Umasirhely

kerUIt kialakitasra, mely onkormanyzatunk koltsegveteset kulon nem terhelte.

Uj karacsonyi diszek keriiltek beszerzesre, a meghibasodasok miatt, a jov6 evben meg

nehanye indokoltta valhat.

Megujult telepulesunk honlapja, meiy naprakesz tajekoztatast ad oktober kozepetol a falu

eleterol, az onkormanyzat es intezrnenyeink munkajarol, valamint a torvenyi eloirasoknak

mcgfeleloen a hivatal mukodeserol,

2014. evi tervek (15. dia)

Els6dleges eel, a kotelezo es onkent vallalt feladatok zavartalan ellatasanak biztos itasa!

Rovid tavU cel. a 2013 . evben meg nem valosult beruhazasok lehet6seg szerinti folytat<isa:

• Ovoda felujitas

• Kulturhaz mogotti pihen6hely kialakitasa

• Temetkezes bels6 feluj itasa (Arany J. u.2.)

• Hegyi utak javitasa

• Majus 1 u. D-i oldali jarda javitasa, Kossuth u. ket oldali jarda feluj ltasa

• Mikrobusz beszerzese a Szocialis Szolgaltato Kozponthoz (palyaza t beadva)

• Kethelyi Kozos HivataJ be nem fejeze tt rnunka inak folytatasa (emeleti resz), tisztit6

festese

• Setany kialakitasa, ami a jov6 evre tervezett 68. sz. fOut felujitasaval parhuzamosan a

kozponti teriilet rendezeset tenne lehetove

Hosszu tavu cel:

• Utfeluj itas a vizelvezet6 rendszer rendbetetelevel egyiitt lehetoseg szerint palyazati

tamogatassal a Dozsa Gyorgy es Arany J. utcakban



• Aszfaltozas a telekrendeze st kovetoen a Rakoczi utca felso szakaszan

• Kertek aIj a utca rnakadammal torten6 ellatasa

• A kulturhaz felujitasa (teljes koni csak palyazati tamogatas sal)

• Kamerarendszer kiepitese , kozbiztonsag javitasa

• Ady Endre u. 3. es Ady E. u.2. szamalatti ingatlanok felujitasa, hasznosltasa

• Hunyadi u. 21. sz. alatti ingatlan felujitasa, hasznositasa

A tajekoztatot kovetoen Sipos Balazs polgarmester megkoszonte a figyelmet, es varta az

eszreveteleket, javaslatokat es kerdeseket!

A polgarmesteri tajekoztatot kovetoen a lakossag reszerol a kovetkezo kerdesek erkeztek:

Kerdezf

A kerdezo velemenye szerint nagy batorsag, hogy hozzanyult ahhoz az uthoz, ami az ove volt

es ott kivagatta a fakat,

Sipos Balazs polgarmester

Arra emlekeztette a kerdezot, hogy ez a fakivagas el6zetes egyeztetes eredmenyekent jott

letre. A torveny szerint az utak es az uthoz tartozo, jogszabalyban meghatarozott teriiletek az

onkormanyzat tulajdonaba szalltak at.
Masreszt az emlftett fakitermeles tobb mint ket eve tortent es tobbszor rnegtargyaltak Igy az

el6z6 kczrneghallgatason is.

Hozzaszolo

Szinten a favagassal kapcsolatban mondta el, hogy a kitermeles kapcsan ritkitasnak beallitott

fakitermeles volt, raadasul het vegen.

Sipos Balazs polgarmester

A kivagott fak nem ertek el azt a rnerteket, amit a kerdezo elmondott. A sedi patak medrenek

kitisztitasa a vfzugyi igazgatosaghoz tartozik es rendbetetele a feltetele a hegyi utak

rendbehozatalanak.

Hozzaszrilri



Szornoru, hogy ennyire megosztott a falu.

Sip os Balazs polgarmester

Elmondta, szerinte nines megosztottsag, ez a testiiIeti munkan belul jol lemerheto.

Hozzaszillil

A valasztasok 6ta folyik az uj polgarmester lejarato kampanya, ami velemenye szerint a volt

polgarmestemek es holdudvaranak koszonheto. Ennek a folyamatnak reszei ezek a

hozzaszolasok is. Kiemelte, hogy 20 evig ezek a problemak nem keriiltek elo. Megjegyezte,

ott iiInek az asztalnal, akik a voros sapkat lecsereltek narancssargara ,

Kerdezd

Marika neni nyugdijasoknak kialakitand6 bentlakasos intezmenyt miert nem alakitottak ki a

telepille sen.

Sipos Balazs polgarmester

TestiiIeti ulesen foglalkoztam a kerdessel, hogy az idoseknek fenntartand6 intezmeny

kialakitasara az onkormanyzatnak nines lehetosege. Egy szocialis intezmeny kialaki tasara,

bentlakasos intezmenynek.

Hosszune Tilth Rita kepviseld

Hozzaszolasaban megerositette a Polgarrnester urat, hogy a Szocialis Szolgaltato Kozpont

nem alkalmas bentlakasos idosek otthonanak, az nagyobb volumemi beruhazast igenyelne,

mint ami az evek soran rendelkezesre alit.

Sipos Balazs polgarmester

Hozzaterte, a valasztasi igeretenek rnegfeleloen segiteni kell a szocialisan raszorulokat, ennek

kereteben a szocialis celu tuzifa, a teli kozfoglalkoztatas, valamint a Szocialis Szolgaltato

Kozpont feluj itasra keriilt. Hozzatette, az orcgek szarnara ilyen minosegu es komforni

intezmeny nines a kornyekben. Folyamatban van kisbusz beszerzese, nyertes palyazat eseten,

amivel az idosek szallitasaban lesz nagy segitsegre.

Kerdezd



A jegyz6asszony elbocsajtasanak koltsegei hogyan lesznek kigazdalkodva, mivel nem

szerepeltek el6zetesen a koltsegvetesben? Elmondta, szeretne latni, mennyi palyazatot adtunk

vissza, mennyi palyazatot nem palyaztunk meg

Sipos Balazs polgarmester

A falu nem szenvedett semmi kart abbol , hogy a jegyz6 valtas megtortent, Palyazatot nem

kellett visszaadni, anyagi hatranya nem keletkezett ebb61 a falunak. A koltsegvetesi tablan

bemutatta, hogy az ev elejen eloiranyzott koltsegvetes tarthato es a fedezet a hivataI

mukodesere megvan. A takarekos gazdalkodas miatt hivatalra forditott penzek az eves

koltsegvetesben tervezettek alatt van a plusz egy f6 alkalmazasa ellenere, ebb61 is latszik,

voltak tartalekok a rendszerben az el6z6 id6szakhoz kepest.

Palyazatokkal kapcsolatban elmondta, hogy harem alkalommal jelent meg palyazat ebb61

kett6t megnyertiink, a tomaterem sportburkolat es a konyhafelujitast, es meg nem erkezett

valasz az ovoda felujitas vonatkozasaban. A falu szempontjabol fontos palyazatokat

hataridore beadtuk es azok nagy resze tamogatasban is reszesult.

Sipos Balazs polgarmester

Keri a hallgatosagot, hogy ne legyenek szemelyeskedo felvetesek, hanem a

kozmeghallgatashoz kapcsolodo, az onkorrnenyzattal, a hivatallal, valamint ami a falut a

kozosseget erinto kerdeseket tegyenek fel.

Kerdezd

A honlappal kapcsolatos eszrevetelt fogalmazott meg, hogy a regi onkormanyzati anyagok

rniert nem elerhetok az uj honlapon es az SZMSZ valamint a korabbi jegyzokonyvek miert

nem talalhatok meg.

Sipos Balazs polgarmester:

A honlap tartalmahoz javaslatot lehetett, lehet tenni, tobbek kozott ezeknek az igenyeknek

figyelembe vetelevel keriil bovitesre, illetve kiegeszitesre a tartalom. A regi honlap anyagai

folyamatosan felkerulnek, de ezeket ujra fel kell dolgozni, kategorizalni, ami a napi munka

mellett tovabb tart, a feltoltes folyamatos. Azok a dokumentumok, amelyek a honlapon

egyel6re nem erhetok el, a hivatalban megtekinthetok

Dr Lukacs Znltan jegyzii



Az augusztusi testiileti tilesen valarnennyi kepviselo reszere megkUldtiik az Uj honlap

strukrurajat es vartuk az azzal kapesolatos eszreveteleket. Ilyenek sajnos nem erkeztek. A

helyi intezrnenyekkel es tarsa dalmi szervezetekkel is egyeztettiink , es akik visszajeleztek

azoknak az anyagai a honlapon is kozzetetelre keriiltek. Kiegeszfteseben elmondta,

kozzetettuk, hogy aki informaciot szolgaltat a kapott tartalmakat feltessziik a honlapra. A regi

tartalmak feltoltesevel kapesolatos elrnaradasokat ped ig folyarnatosan potoljuk, A felvet odo

javaslatokat kerjuk e-mail-ben kuldjek meg a hivatal cimere, Az SZM SZ-t feltoltese

folyarnatban van. Amiota jegyzo azok a jegyzokonyvek feltoltesre keriiltek a honlapra. A

korabbi jegyzokonyvek egy masik menupontban talalhatok meg, ez valoszi nuleg elkeriilhette

a figyelmet.

Ker dezd

Megk erdezte a jegyzot, hogy a honlapon miert ninc sen forum menu, illetve tesz-vesz rovat

ahova a helyi lakosok feltehetnek az ezzel kapesolatos hirdeteseiket.

Dr Lukacs Zoltan jcgyzii

Elmondta, hogy forum rovatot nines szandekukban kialakitani, hiszen vannak mas intemetes

lehetos egek, ahol forumot lehet miikOdtetni. Ezzel azt szeretnek elkeriilni, hogy az

onkormanyzatot es a hivatalt akar pozitivan akar negativan erinto hozzaszolasok keriiljenek

ki. Emellett a forum uzemeltetesenel folyarn atosan szukseg lenne egy adminisztratorra is,

hogy a serto hozzaszolasokat ki lehessen sziirni. Erre a feladatra a hivatal jelenleg nem

rendelkezik megfelelo human eroforrassal .

Kerdezd

A szemetszallitasi szolgaltatassal kapesolatban tettek fel kerdest,

Sipos Balazs polgarmester

A szem etszallitasi szerzodes feltetelei megmaradtak az elozo evekhez hasonloan, kiveve,

hogy Kethely Onkormanyzata nem kommunalis adot formajaban szedi be a szemetszallitas

dijat igy itt ervenyesul a rezs icsokkentes, Mareali es Kethely viszonylataban a szemetszallftasi

dijak elterese a fajlagos koltsegek megoszlasa miatt alakul igy.

Kerdezd



Megkerdezte, hogy sziiIettek-e rendeletek, mert azokat nem talalja a honlapon, illetve

amennyiben igen akkor azok rniert nem szerepelnek a Nemzeti Jogszabalytarban?

Dr Lukacs Zoltan jegyzii

Termeszetesen sziiIettek rendeletek, amelyek a hivatalban is megtekinthetok mindenki

szamara. A honlapon is probaljak kozzetenni, de sajnos eddig erre meg nem keriilt SOL Az

egyseges szerkezetii rendeleteket kell feltolteni a Nemzeti Jogszabalytarba, amihez

modositasok eseteben szukseg van az eredeti rendelet szerkesztheto valtozatara, ami nem all

rendelkezesre, A regisztracio mar megtortent a rendeleteket is idovel feltoltjnk.

Ker dezf

A hivatalt telefonon gyakran nem lehet elerni, varhato-e valtozas?

Sipos Balazs polgarmester

Valaszaban elmondta, hogy a szolgaltatoval a problemat kivizsgaltattuk, es cgyeztctest

kovetoen a problema megoldasa folyamatban van. Uj halozatot epitunk ki, valamint olyan

eszkozok cserejere is sor fog keriilni , amivel a jelenlegi problema orvosolhato. A fejlesztes

varhatoan a 2014 ev elejen keszul el es azt kovetoen nem lesz problema a telefonokkal.

Kerdezii

Velemenye szerint ez nem kozmeghallgatas, hanem kihallgatas es azt kerdezte, hogy miert

nem hivtak meg iskolai evnyitora a polgarmestert?

Kerdezf

Javasolta, hogy tobb kozmeghallgatas kellene tartani a serelmeket felretenni es tobbet kellene

az emberek kozott jarni, beszelgetni egymassal a falu erdekeben ahogy azt a korabbi

polgarmester tette.

Sipos Balazs polgarmester

Valaszaban elmondta, hogy igaz, hogy nem kismotorral, mint a regi polgarmester tette, de

gyakran korbejarja a telepulest autojaval, figyelemmel az elvegzendo feladatokra es aki szoba

all vele szivesen meghallgatja es segit a problernak megoldasaban,

Kerdezf



Miert nem kotott szerzodest a polgarmester a kerdezovel a konyhafelujitassal kapcsolatban?

Sipos Balazs polgarmester

Valaszaban visszautalt, hogy az akkori kepviselotestuleti ulesen is elmondta, hogy akar az ev

vege ig is modosithatjak a hataridot, amit alatamasztott egy Onkormanyzati allamtitkartol

erkezett level is. Mive1 a kerdezo a felteteles mod miatt nem vallalta a szerzodes alairasat, egy

kozbeszerzesi szakember tanacsara sikeriiIt masik vallalkozokto l 3 arajanlatot bekerni es - a

felteteles mod ellenere - szerzodest kotni , valamint a beruhazast az elofrasoknak megfeleloen

elvegezni.

Kerdezd

Szemelyesen is reszt vett, mint erintett azon a testtileti ulesen, ame lyen masik val lalkozo

mellett dontottek. Azon az ulesen sem kapott egyertelrmi valaszt arra, hogy rniert nem kototte

meg vele a polgarmester a kivitelezesi szerzodest annak ellenere, hogy erre vonatkozoan mar

2012 decernbereben sziiletett testuleti hatarozat, amelyet a polgarmester nem hajtott vegre.

Velemenye szeri nt a szerzodes alairasanak meghiusulasaert a polgarmester a felelos.

Sipos Balazs polga rmester

A szerzodeses ar tekinteteben tobbszor is egyeztettek, azonban mindig mas arajanlatot kapott,

melyek kozott jelentos elteres volt a testtilet altal elfogadottakhoz kepest, es emiatt nem Irta

ala a szerzodest.

Kerdezii

Kifogasolta tovabba, hogy szernelyesen is attek intette arrol a testuleti ulesrol keszult

j egyzokonyvet, amelyben a neve nem szerepeI.

dr. L ukacs Zoltan j egyzii

Kizart dolognak tartja, hogy nem szerepel a jegyzokonyvben a kerdezo neve . A

jegyzokonyvet sajat maga keszitette,

Kerdezd

Szeretne felolvasni ezzel kapcsolatban az altala keszitett feljegyzest, mert ugy gond olja, hogy

a tisztan latas erdekeben az egesz falunak tudnia kellene, hogy mi tortent.



Sipos Balazs polgarmester

Ugy gondolja, hogy ez nem kepezi a kozrneghallgatas reszet,

Kerdezd

Amennyiben a polgarmester nem engedi felolvasni, akkor minden kethelyi postaladaba el

fogja juttatni.

Kerdezd

Ja lenne a helyi vallalkozasokat eloterbe helyezni es a bej<ira arusok tevekenyseget

korlatozva.

Sipos Balazs polgarmester

Valaszaban elmondta, hogy a kerdes kepviselo testiileti ulesen is kerdeskent felmerUlt. A

Jegyzo Ur meg fogja nezni az ezzel kapcsolatos jogszabaly nyujtotta szabalyozasi

lehetosegeket.

Sipos Balazs polgarmester

A polgarmester a kozrneghallgatast berekesztette

jegyzo p lgarmester
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JELENLETIIV

Kethely Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete 2013 . december ho 16.
napjan 18.00 orakor tartott kozmeghallgatasan.

Sipos Balazs polgarmester

Fekete Csaba alpo lgarmester

Havanecz Imre Laszlo kepviselo

Hosszune Toth Rita kepviselo

Nemeth Istvan kepviselo

Nemeth Lajos kepviselo

Sipos Laszlo kep viselo

dr. Lukacs Zoltan

Pazmany Gabor

Me ghivottak:
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Kethely Kozseg Onkormanyzatan ak
Sipos Bala zs p o l g a r m e s t e r e
8713 Kethely, Ady E. u. I.
Tel.: 85/539-036

MEGHiVD

Kethely Kozseg Onkormanyzata Kepviselo testuletenek kozmeghallgatasara

2013. december 16-en (betm) ISoo orai

kezdettel, a Kethelyi Kulturhaz helyisegebe

Kethely, 2013 . december 06.
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Kozmeghallgatas 2013
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Kethely Onkormanyzat gazdalkodasa

Az onko rrnanvzat vagvonariak alaku lasa
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Beruhazasok felujitasok
Palvazati tarnogatasbol megval6sult

Beruh,b;is megnevezese Forrtis
Tamoga~s l)ner6 t5sszesen StiituSl

osszege

ornaterem sportbu rkolat~nak
8M 5686 000 FI 1430 000 Ft 7 116000 ft

lelart,
elujitiisa beteje een (2011)

onyvtari szolgliltatasok
ssrenengcn infrastruktura· aerejeren
ejresetese• ~Tud'sdep6 TJOP 7540553 fI . " 7 540 553 ft

(2012)
spressz"

nkormlinyzati feladatelllitli st
lo rg,U6 fejlesl1e s ISIOCi61iS 8M 13 306 000 ft 6 294 000 Ft 19 600 000 Ft

teaa rt,

lol gliltat6 konyha berejeren (20 13)

pUletenergetikai fejlesntsek es
ozvlh§gltas enentatekerekcs

KEOP 30013 339 Ft 5 296471 H 35 309 810 Ft Folyamatban
talakitlisa korszerusftese (2013-2014)

Osszesen : S6 545 892 13 020 471 69 566363
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Beruhazasok felujitasok
Oner6b61megval6sult

Beruhazasmegnevezese Foml, Dsszesen Megval6sulas
~..

Bel es kiilteriileti lam atestek b6vitese sa-at 616000 Fl 2011
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skela PVC padl6 fehfit3s sa"at 541000 Ft 2011
tskcla PVC padro felujit3semelet s~fat 643 000 Ft 2012
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Lakossagi terhek alakulasa
2012. evtol a lakossagl terhek nem emelkedtek, a
sze rnetszallft as dija sem emelkedett 2011. rnarclusatol, csak a
torvenv altai engedett mertekben, majd ide i ev [uliusatol a
kormanv rezslcsokkentd programjanak koszonhetden
csiikkent is.

Kethely lakossagi dfjak 2011.03.01·t61
I I I

Id6szak 60 1 90 1 11 01 1201 240 I 11001

2011.03.01-2012.12.31 DOft D ft 230Ft 230ft 475Ft 35DOFt

2013.01.01·2013.06.30 117Ft DFt 239,5R 219,S ft O9l,Sft 3..'ft

2013.07.01 1S!l ft 117ft 215ft 215 ft 445 ft 3Z12Ft

2014.01.08.

Tamogatasok

2011. evtol one robol, a kesobbiekben kozpont i tamogatassal
folyamatosan biztos!tottunk taz ifat a szocialisan raszorulok, reszere.
2011. liv· (telies mertekben onerobol. sa jat te ruletek rol kiterme lt fa)
21 haztartas kapott haztartasonkent 2 m'·t (1 esetben 2 m' rendk ivii li
tarnogatas)

2012. liv vege 2013. liveleje

15 haztartas kapott haztartasonke nt 2 m'·t
3 esetben 2 . 2 m' rend kfviili tarnogatas forrnajaba n kerult kiosztasr a
Ebbdl 8M tam ogat as: 14 m' , Onerobol 22 m'·t biztositott
onkorrnanvzatunk l

2013. ev vege

20 haztartas kap haztartasonkent 2 m'·t
Ebbol 8M ta rnogatas 30 m' , Onerobol10 m' ·t biztosit
onkormanvzatunkl
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A torvenyek hozta valtozasok

Az onkorrnanvzati torvenv alapjan tortent valtozasok:

• Szechenvi Istvan Alapfoku es Muveszetoktatasi Iskola
fenntartasa,

• Keth elyi Kozos Hivatal - kozos hivatal Balat o nujla kka l,

• Ovodai es Szocialis lntezrnenvfenntarto tarsulas,

• Szocialis Tarsulas,
Mareali es Tersege Ko zszoi gal t at6 No n profi t Kft.
/2014.01.01 -t61 a hulladekszallftast a 2013.julius t-et k5vet6
dfjaknak es korabbl szolgaltatasnakmegfelel6en vegzi!

2014.01.08.

Beruhazasok, felujitasok

Nagyobb beruhazasok
• Isko/a konyha (e/ujitos brutt6 18.096 eFt epitesl koltseggel,

1.069 eFt nagy e rtekO konyhai eszkoz beszerzesevel az ev
elejen te rvezett szint nek megfelel6en, 19.600 eFt ertekben
reallza lcdott,

• 6voda po/yozattol ka pesolatban se elu tasi t6 se tarnogato
de ntes nem erkezett, koze l 30.000 eFt ertekben adt unk be
korszenlsftesi palyazatot nyilaszar6 esere, faelgazoslt o kazan,
hdszige teles es tet6felujitas vonatkozasaban.

• Kiizviloqitos korszerusitesi po/yoza t, . 35.310 eFt
osszkoltsegge l, 30.013 eFt tarnogatottsaggal, 5.296 e Ft
onresszet vai6sul meg 2014 ap rilis 30.-ig.

6



Beruhazasok, felujitasok

Egveb kisebb felujltasok osszege 1.521 eft
(tarnogatas a START ertektererntc program kereten be1Ul1.007 eft )

dohanvbolt,

szolgalati Iakas,

Szocialis szolgaltato festese, keritese, terkovezese, ..

a Raval alol o hornlokzati festese

Ady E. u .35 Sl a m alatti onkormanvzati takas tetejenek felujilasa

M6jus 1 ulco j6rda eszaki oldal elkeszult l
A START munkaprogram kereten beliil ehhez anyagkallsegre 1,747 e Ft
lamagalasl kaplunk! Velemenvern es szarnftasom szerint a Majus 1.
utca 440 m hOSSlU jardaszakaszanak leljes karQfelujflasa 600-700 e FI
ba kerUlI Kelhely Kozseg Onkarmanyzalanakl

Beruhazasok, felujftasok

• Mederlapos arkokat javftottuk, az elcsuszott lapokat
megigazftottuk (Var u. Majus 1. u. Kossuth L. u.],

• Lefestettuk utcanev-tablalnk kereteit,
• A var utca felsd szakaszat az E-on halozat-fejlesztesevel

parhuzarnosan rendezettebbe, csapzas-rnentesse tettuk.
• Hegyi utak felujltasara, a kapolnai ut javitasara, es a

belterulet i utak katvumentesitesere kozel 700 eFt-ot
kcltottunk

• A ks re kparuthoz szukseges on reszt biztos itottuk, az u]
megvalositasi hataridd 2014. junlus 30-a .

• Megujult Kethely honlapja, mely naprakesz tajekoztatast
ad a falu eleterol, az onkormanvzat rnunkajarol, a hivatal
mukiideserol.

2014.01.08.
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Tervek, celok
2014. evi tervek:

• Elsodleges eel a kotelezo es onkent valla It feladatok zavartalan
ellatasanak blztosltasaI

Riivid tavu celok - a 2013. evben meg nem val6sult beruhazasok
lehetoseg szerinti folvtatasa:

• 6voda feluFtas
• Kulturhaz mogotti plhen6hely kialakltasa
• Ternetkezes bels6 felujitasa (Arany J. u.2.)

Hegyi utak javitasa
Majus1 u. D-i oldalijarda javltasa, Kossuth u. ket oldalijarda felujitasa
Mikrobusz beszerzese a Szocialis Szolgaltato Kozponthoz [palvazat
beadva)
Kethelyi Kozos Hivatalbe nem fejezett rnunkainak folvtatasa, tisztlto
festese
Setany kialakitasa, ami a jov6 evre tervezett 68. sz. faut felujitasaval
parhuzarnosan a kozpontiterulet rendezeset tenne lehet6ve

2014.01.08.

Tervek, celok

Hosszu tavu celok:
• Utfelujftas a v!zelvezet6 rendszer rendbetetelevel egvutt

lehetdseg szerint palvazati tamogatassal a D6zsa Gy. es Arany
J. utcakban,

• Aszfaltozas a telekrendezest k6vet6en a Rakoczi utea fels6
szakaszan,

• Kertekalja utea makadarnrnal t1irten6 ellatasa,

• A kulturhaz feJujitasa (teljes k6ru esak palvazati tarnogatassal),

• Kamerarendszer kiepltese, kozblztonsag [avltasa,

Ady E. u. 3 es Ady E. u.2 . szarnalatti ingatlanok felujltasa,
hasznosltasa,

Hunyadi u. 21. sz. alatti ingatlan felujftasa , hasznosftasa,

8



Koszonorn a figyelmet!

2014 .01.08.
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Kimutatas kozcelu/kozfoglalkoztatasr61

2012.ev

1.
2012.02.01.-2012.01.31.Hosszu lddtartamu foqlalkoztatas-c fo(66) 2.053.632 Ft
2012.03.01.-2012.11.30.Hosszu ldotartamu foq lalkoztatas-c fo(66) 3.080.448 Ft
2.

Start- 7 fo Berkoltsep :

Munkaruha:

Kis ert t.eszk.:

Nagy ert. t.eszk:

Beruhazasi ktg.:

Egyeb ktg:

Osszesen :

Alkalmazott letszam:26 to

5.386.256 Ft

115.000 Ft

20.000 Ft

310.000 Ft

600.000 Ft

200.000 Ft

1. 245.000 Ft

2013.ev

1.
2012.12.31.-2013.02.28.Start Teli- 2 fo
2013.03.01.-2013.12.31.Start Ertekteremto-

Berk6ltseg : 5.833.809 Ft

Munkaruha : 104.013 Ft

Kis ert.t.eszk: 110.490 Ft

Beruhazas i ktg 1.007.100 Ft

Osszesen : 7.055.422 Ft

2013.04.01- 2013.11 .30.Start Kozut - 10 fo

Berkoltsep: 7.330.136 Ft
Munkaruha : 148.590 Ft
Egyeb ktg 600.000 Ft

Beruhazasi ktg 995.794 Ft

Osszesen: 9.218.802 Ft

325.972 Ft
7fo

2.
2013.03.01.-2013.07.31.Hosszabb ldotartarnu fogL9 fo - 2.087.695 Ft
2013.08.31.-2013.12.31. Hosszabb ldotartarnu fogL8 fo - 1.799.560 Ft
3.
2013.06.24.-2013.08.31.Konyha feluj itas 5 fo 805.321 Ft
4.
2013.09.16.-2013.10.31. Hosszabb tdotartarnu fogL4 fo 522.320 Ft
5.
2013.11.01.-2014.04.30.Hosszu TeIi-2 fo 1.028.316 Ft
2013.12.01 .-2014.04.30.Hosszu Teli-5fo 2.142.325 Ft

Alkalmazott letszam: 38 fo




