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Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én 15.00 

órakor, a hivatalban tartott rendkívüli nyilvános ülésén. 

 

Jelen vannak:  Sipos Balázs polgármester 

 Fekete Csaba alpolgármester 

 Havanecz Imre László képviselő 

 Hosszúné Tóth Rita képviselő 

 Németh István képviselő 

 Sipos László képviselő 

 

 dr. Lukács Zoltán jegyző 

 Pázmány Gábor szervezési referens 

 

 

Sipos Balázs polgármester 

Üdvözli a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelenteket. Németh Lajos 

képviselő előre jelezte a távolmaradását. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 

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

megnyitja. 

 

Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület a 2013. évi 

költségvetést módosító 9/2013. (VIII.28.) sz. önkormányzati rendeletet érintő törvényességi 

felhívásról szóló előterjesztést valamint zárt ülésen tárgyalja Bekéné Németh Ilona a szociális 

bizottság határozata elleni fellebbezését. 

 

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

 

Mivel további javaslat nem érkezett, ezért szavazásra tette fel a 2013. évi költségvetést módosító 

9/2013. (VIII.28.) sz. önkormányzati rendeletet érintő törvényességi felhívás megtárgyalásáról 

szóló előterjesztés napirendre tűzését. 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 2013. évi 

költségvetést módosító 9/2013. (VIII.28.) sz. önkormányzati rendeletet érintő törvényességi felhívás 

megtárgyalásáról szóló előterjesztés napirendre tűzését elfogadta. 

 

Szavazásra tette fel Bekéné Németh Ilona a szociális bizottság határozata elleni 

fellebbezésmegtárgyalásáról szóló előterjesztés napirendre tűzését. 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Bekéné Németh 

Ilona a szociális bizottság határozata elleni fellebbezés megtárgyalásáról szóló előterjesztés 

napirendre tűzését elfogadta. 
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Kérte a képviselő-testületet, hogy az elfogadott módosításokkal együtt szavazzanak a 

napirendről. 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

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

alábbi határozatot: 

 

168/2013. (XII.19.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 19-én az 

alábbi napirendeket tárgyalja. 

 

1. Előterjesztés a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaságban meglévő tulajdonrész mértékének növeléséről apport formájában 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

2. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jóváhagyására 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

3. Előterjesztés a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló 

önkormányzati rendelet magalkotására 

Előadó: Dr. Lukács Zoltán jegyző 

 

4. Előterjesztés a temetőről és a temetkezésről szóló 17/2005.(X.01) önkormányzati 

rendelet módosítására 

Előadó: Dr. Lukács Zoltán jegyző 

 

5. Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi pénzbeni, természetbeni és intézményi 

ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotásáról 

Előadó: Dr. Lukács Zoltán jegyző 

 

6. Előterjesztés a Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013 évi 

költségvetését módosító 9/2013. (VIII.28.) sz. rendeletét érintő törvényességi 

javaslat megtárgyalására 

Előadó: Dr. Lukács Zoltán jegyző 

 

7. Egyebek 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

 

1.) Előterjesztés a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaságban meglévő tulajdonrész mértékének növeléséről apport formájában 
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Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

Elmondta, hogy az előterjesztés előzetesen írásban kiküldésre került. Marcali Város 

Önkormányzata növelte a tulajdonrészét a Közszolgáltató Kft-ben mivel az év végéig a Kft 

törzstőkéjét rendezni kell. Az új szolgáltatónak a szelektív hulladékgyűjtéshez edényzetek 

nem állnak rendelkezésre, mivel a Mecsek-Dráva projekt még nem indult el. A szelektív 

hulladékgyűjtő edények megvásárlásával és a cégbe történő apportálásával a cégben meglévő 

tulajdonrészt korábbi testületi döntésnek megfelelő szinten lehetne tartani. Összesen 24 darab 

edényzet kerülne megvásárlásra, amely a már településen előre kialakított 6 helyen kerülne 

elhelyezésre. Az edényzetekre 20.000,-Ft+Áfa értékben érkezett árajánlat, melyet kedvezőnek 

tart ismerve a környező települések által beszerzetteket. Ezen felül annak érdekében, hogy 

zöldhulladék szállítása is biztosított legyen a telephelyen elhelyezett 4 m
3
 tároló megvásárlása 

is indokolt. Erre is érkezett árajánlat 100.000,-Ft+Áfa értékben. 

 

Az eredeti előterjesztéshez képest módosító javaslatot tett a 4 m
3
 zöldhulladék tároló 

megvásárlására is a szelektív hulladékgyűjtő edényzeteken felül. 

 

Amennyiben a képviselő-testület elfogadja a javaslatot és a megvásárolt eszközöket, melyek 

értéke együttesen ez eredeti előterjesztéshez képest 609.600 helyett 736.600,-Ft értékben 

apportálja a cégbe akkor az önkormányzat tulajdonrész a jelenlegi 9,24%-ra emelkedne a 

tőkeemelést követően. 

 

Ha a Mecsek-Dráva projekt elindul, és az önkormányzat megkapja onnan az edényzeteket 

akkor a most megvásárolt edényzeteket is fel lehet majd használni a Szociális Szolgáltató 

Központnál, az Óvodánál, Kultúrháznál, az Arany János utcában és akár az önkormányzatnál 

is el lehet helyezni. A szelektíven gyűjtött hulladékból is akár bevétel származhat a 

későbbiekben. 

 

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

feltenni, illetve hozzászólni. 

 

Hozzászólás 

 

Németh István képviselő 

Megkérdezte, hogy amikor a Mecsek-Dráva projekt beindul a most megvásárlandó 4m
3
 tároló 

továbbra is maradna a telephelyen. 

 

Sipos Balázs polgármester 
Elmondta, hogy a projekt beindulását követően az eszköz az önkormányzat tulajdona lenne és 

számos egyéb feladatra is lehetne használni. Nem kellene rendelni konténert pl.: építkezés 

esetén vagy a biológiai hulladékot lehetne gyűjteni. Egyik edényzet sem kerül el a 

településről. 

 

Sipos Balázs polgármester 
Mivel tovább kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra tette fel a módosító 

javaslatot, hogy a 24 db edényzeten felül kerüljön beszerzésre 1 db 4m
3
 zöldhulladék tároló 

konténer 100.000,-Ft+Áfa értékben és ezzel az apport értéke 609.600,-Ft –ról 736.600,-Ft-ra 

emelkedjen. 
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

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

szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadta. 

 

Kérte, hogy az elfogadott módosítással együtt szavazzanak az előterjesztésről. 

 

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: 

 

169/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, 

mely alapján a Képviselő-testület  

1) felhatalmazza a polgármestert a Marcali Saubermacher Kft-vel az adás-

vételi szerződés megkötésére 24 db edényzet beszerzésére bruttó 609.600,-

Ft valamint 1 db 4m
3
 zöldhulladék tároló konténer beszerzésére bruttó 

127.000,-Ft értékben, összesen 736.600,-Ft értékben a 2013. évi 

költségvetés dologi kiadások terhére 

2) egyetért a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaságban meglévő tulajdonrésznek növelésével az 1. 

pontban megvásárlásra kerülő tárgyi eszközök apportálásával 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

2.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jóváhagyására 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

Elmondta, hogy az előterjesztés előzetesen írásban kiküldésre került. A törvényi változások 

igénylik az új szerződés megkötését és jóváhagyását. A szerződés-tervezetet is 

áttanulmányozhatták. A szerződés tervezet előkészítésekor a korábbi évek gyakorlatát és 

tapasztalatait vettük figyelembe. Az egyetlen jelentős változás a lomtalanítás területét érinti. 

Lomtalanításra évente egy alkalommal kerülne sor az ingatlan tulajdonossal vagy használóval 

történő előzetes egyeztetés alapján, amely egyeztetést a szolgáltatóval tenné meg. Ez eltérés a 

korábbi gyakorlattól. Az ingatlan használó betelefonálhat a szolgáltatóhoz és az egyeztetett 

időpontban kirakhatja a keletkezett lomhulladékot, amelyet a szolgáltató elszállít. A 

közszolgáltatási szerződéssel összhangban van a hulladékrendelet is, melyet a későbbi 

napirendi pontban tárgyal a testület. A hulladékszállítási díjak nem változnak. A 2013. július 

1-je utáni díjak kerülnek alkalmazásra, melyek a következők: 

60 literes edényzet esetében 159,-Ft+Áfa 

90 literes edényzet esetében 187,-Ft+Áfa 

110/120 literes edényzet esetében 215,-Ft+Áfa 

240 literes edényzet esetében 445,-Ft+Áfa 

 

A közszolgáltatónál továbbra is vásárolható zsák a 110/120 literes edényzet ürítési díjának 

megfelelő 215,-Ft+Áfa összegben. 
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Megmarad az ún. lombtalanítás is, melyre évente két alkalommal kerül sor. Ez korábban a 

lomtalanítással együtt szokott történni. A faágak is elszállításra kerülnek, de csak felaprított 

kötegekben. Akiknek több keletkezik az elszállítható mennyiségnél az április 1 és november 

30 között az előző napirendi pontnál tárgyalt konténerbe helyezheti el a zöldhulladékot. 

 

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

feltenni, illetve hozzászólni. 

 

Hozzászólás 

 

Havanecz Imre László képviselő 

A közszolgáltató adatlapján 50 literes kuka is meg van jelölve viszont a szerződésben a 

szereplő legkisebb méret a 60 literes. 

 

Sipos Balázs polgármester 
A szolgáltató figyelmét elkerülhette, hiszen az előzetes egyeztetéseken ugyanazokat a 

szolgáltatásokat vettük figyelembe, amelyek eddig is voltak azonban mindenképpen 

kapcsolatba lép a cég vezetőivel a helyzet tisztázása érdekében. 

 

Németh István képviselő 

Kérdezi, hogy a szolgáltató mivel indokolta, hogy a lomtalanításra évente 1 alkalommal 

kerüljön sor valamint a veszélyes hulladék szállításával mi a helyzet. Korábban a 

gumiabroncsot is el szokták vinni. Ezek olyan dolgok, amelyekkel tele vannak a környező 

erdők és földek. Bizonyos üzletek beveszik a veszélyes hulladéknak minősülő anyagokat, de 

véleménye szerint a rendszer nem jól működik. Ha csökken a lomtalanítás száma, akkor félő, 

hogy még több szemetet helyeznek el a környéken. 

 

Sipos Balázs polgármester 
Marcaliban történő szolgáltatás pozitív tapasztalataival indokolta a szolgáltató az egyszeri 

elszállítást. A veszélyes hulladék elszállításával kapcsolatban megkérdezte a szolgáltató 

vezetőjét és arról tájékoztatta, hogy a Mecsek-Dráva projekt beindulását követően lehet 

megtudni a részleteket. Az építési törmelék inert hulladéknak minősül, amely a szerződésben 

és a rendeletben sem szerepel, ezzel az építkezőnek és az építési vállalkozónak kell 

elszámolnia. 

 

Fekete Csaba alpolgármester 

Németh István képviselő felvetésére reagálva elmondta, hogy az emberi magatartásra 

megfelelő gyógyszer nincs, ha valaki szemetel, akkor ezt nemigen lehet megakadályozni. Ez 

sajnos korábban is előfordult. Aki szemetel az a lakóközösséget is bünteti. 

Véleménye szerint a lakosoknak össze kell fogniuk és egyben egy tippet is adna mindenkinek. 

Ha valaki lomtalanítást kér, akkor egyeztethetnek a szomszédok vagy lakóközösségek és így  

akár több lomtalanításra is sor kerülhet, mint korábban. 

 

Németh István képviselő 
Ha csökken az elszállítások száma, akkor az emberek is egészen másképp fognak a kérdéshez 

hozzáállni. Ha büntetünk vagy nem büntetünk az édes kevés nem helyi, hanem országos 

szinten. Azonban a büntetés nem használ. A lehetőségek számát és a szervezettséget kell 

előtérbe helyezni. 

 

Sipos Balázs polgármester 
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Már a közbeszerzési kiírásban is az szerepelt, hogy évi 1 alkalommal előre egyeztetett 

időpontban történő lomtalanítás, ha a Saubermacher-Marcali Kft-ve aláírták volna a 

megállapodást2012 év végén. Ez abból a szempontból előrelépés, hogy így elkerülhető lesz 

az, hogy az utánfutóval rendelkező autók 3-4 napig körözzenek a településen. Ha valaki nem 

tudta az előre rögzített időpontban kihelyezni a lomot, akkor meg kellet várnia a következő 

időpontot. 

 

Németh István képviselő 
Kérdezi ismételten, hogy mi lesz a veszélyes hulladékkal. 

 

Sipos Balázs polgármester 
A veszélyes hulladék szállítását jelenleg nem végezheti a közszolgáltató és ezért nem is került 

be a megállapodás tervezetbe, de a Saubermacher-Marcali Kft. sem szállította el korábban a 

lakosságtól. Türelmet kért a szolgáltató evvel kapcsolatban. Amint erre lehetőség lesz akkor a 

szerződést és a hulladékrendeletet is módosítani lehet ennek megfelelően. 

 

Németh István képviselő 
Kérdezi, hogy a zöldhulladék elszállításánál a bepakolás kézi erővel vagy géppel történik, 

mert látja, hogy a rendeletben is az szerepel, hogy kötegelve kell kihelyezni. 

 

Sipos Balázs polgármester 
A szállítójárműbe történő bepakolás kézi erővel történik. Egyetlen településen sem volt 

jellemző, hogy villás rakodógépekkel történt az elszállítás és kissé túlozva egész erdő került 

kihelyezésre. 

 

Németh István képviselő 
Úgy gondolja, hogy ez visszafejlődés. 

 

Sipos Balázs polgármester 
Véleménye szerint viszont fejlődés, mert az sem megengedhető, hogy egész erdők heverjenek 

az út szélén és alig lehetett kikerülni. 

 

Németh István képviselő 
Nem a kihelyezés a probléma hanem a kézi erővel való berakódás. 

 

Havanecz Imre László képviselő 

Az egyedi lomtalanítás előnyeire szeretne rávilágítani, mert ezáltal megszűnik az az áldatlan 

állapot, ami lomtalanításkor van a faluban. Az utánfutós gyűjtögetők könnyen közlekedési 

balesetet is okozhatnak. Úgy gondolja, hogy az a megoldás előnyére válik a településnek. 

 

Sipos Balázs polgármester 
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: 

 

170/2013.(XII.19.) képviselő-testületi határozat 
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1. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete változatlan tartalommal 

elfogadja az előterjesztés mellékletét képező a Marcali és Térsége Közszolgáltató 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötendő hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződést. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Marcali és Térsége 

Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötendő 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 

3.) Előterjesztés a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló 

önkormányzati rendelet magalkotására 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

Elmondta, hogy az előterjesztés előzetesen írásban kiküldésre került.  

 

dr. Lukács Zoltán jegyző 

Ahogy a polgármester úr is korábban elmondta a közszolgáltatási szerződés és a rendelet is 

szoros összefüggésben van egymással. A kiküldött anyaghoz képest néhány további 

módosítást javasol. A tervezet 7.§-a kiegészülne egy új bekezdéssel miszerint: „A 

zöldhulladék szállítás napján korlátlan mennyiségben, de egyenként 110 literes edényzetben, 

vagy darabolva maximum 1 méter hosszú és 40 cm átmérőjű kötegben, maximum 25 kg súly 

betartásával helyezhető ki.” Ez a bekezdés kerülne a korábbi (8). bekezdés helyébe és a többi 

bekezdés eggyel csúszik 

Ugyanezen szakasz immáron (9) bekezdésének mondata kiegészülne a „lakossági edényzetbe 

nem elhelyezhető” kifejezéssel. Ezáltal lehetőség nyílik a korábbi napirendnél elfogadott 

konténerbe elhelyezni a zöldhulladékot, ami már nem férne el. 

 

A polgármester egyeztetett a szolgáltatóval, hogy a lomtalanítás mellett lehetőség nyílik az 

ún. „lombtalanításra” is, melynek időpontjairól a lakosság a helyben szokásos módon kerül 

tájékoztatásra. 

 

Illetve egy elírásra hívná fel a figyelmet, mely a 20.§-ban található ennek javítása megtörtént. 

A rendelet előkészítése során a korábbi rendeletben szereplő kedvezmények is beépítésre 

kerültek pl.: karácsonyfa elszállítás. 

 

Sipos Balázs polgármester 

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

feltenni, illetve hozzászólni. 

 

Németh István képviselő 

Kérdezi, hogy mit tekintünk beépített terület és mi lesz a pincékkel. 

 

Sipos Balázs polgármester 

A rendelet területi hatálya Kéthely község egész belterületére és a község Sári pusztai lakott 

külterületi részére terjed ki. A pincéknél korábban se volt hulladékszállítás. 
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Németh István képviselő 

Vannak azonban belterületen is pincék. 

 

Sipos Balázs polgármester 

A rendelet lehetőséget teremt a szolgáltatás igénybevételének szüneteltetésére is. Amennyiben 

az adott ingatlanban nem tartózkodnak akkor ezzel a lehetőséggel mindenki élhet, de 

természetesen ekkor a szemét sem kerül elszállításra. Minden egyes részletre a rendeletben 

nem lehet kitérni. 

 

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

javaslatot, hogy 7.§ az alábbi (8) bekezdéssel egészüljön ki „A zöldhulladék szállítás napján 

korlátlan mennyiségben, de egyenként 110 literes edényzetben, vagy darabolva maximum 1 

méter hosszú és 40 cm átmérőjű kötegben, maximum 25 kg súly betartásával helyezhető ki.” 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

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

szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadta. 

 

Szavazásra tette fel a módosító javaslatot, hogy 7.§ (9) bekezdésének mondata egészüljön ki a 

„lakossági edényzetbe nem elhelyezhető” kifejezéssel 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

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

szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadta. 

 

Kérte, hogy az elfogadott módosítással együtt szavazzanak az előterjesztésről. 

 

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: 

 

15/2013.(XII.20.) képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.20.) 

önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás 

szervezéséről. 

 

A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 

 

4.) Előterjesztés a temetőről és a temetkezésről szóló 17/2005.(X.01) önkormányzati 

rendelet módosítására 

Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 

 

Sipos Balázs polgármester 

Elmondta, hogy az előterjesztés előzetesen írásban kiküldésre került. Felkéri a jegyzőt a 

rendeletmódosítás ismertetésére 
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dr. Lukács Zoltán jegyző 

A november végi testületi ülésen a képviselők elfogadták a temető-üzemeltetési szerződés 

meghosszabbításáról szóló előterjesztést, melyhez szorosan kapcsolódik a jelen előterjesztés 

is. A szerződés hosszabbításért cserébe a Törzsök és Törzsök Kft vállalta, hogy saját 

költségen urnafalat épít, ugyanakkor a levélben kérte az urnafülke díjának megemelését 

15.000,-Ft-ra. A képviselő-testület már azon az ülésen is tárgyalt erről, hiszen a vállalkozó 

kifejtette, mellyel a testület is egyetértett, hogy amennyiben az urnafülke díjai túlzottan 

alacsonyan vannak megállapítva, akkor mindenki ilyen temetést kér és az urnafal hamar 

betlik. Ebben az esetben ismételten új urnafalat kellene építeni, melynek a költségei kb 

500.000,-Ft az önkormányzatot terhelnék. Ezen megfontolásokat figyelembe véve vált 

szükségessé a temető rendelet mellékletének módosítása, melyben az urnafülke díja 10 évre 

15.000,-Ft-ra emelkedne. 

 

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: 

 

16/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XII.20) 

rendelete a temetőről és a temetkezésről szóló 17/2005.(X.01) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 

 

 

5.) Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi pénzbeni, természetbeni és intézményi 

ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotásáról 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

Elmondta, hogy az előterjesztés előzetesen írásban kiküldésre került.  

 

dr. Lukács Zoltán jegyző 

Az előterjesztés is tartalmazza, hogy a szociális törvény módosítása értelmében 2014. január 1-től 

az megszűnik az átmeneti segély, a temetési segély, és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, mint 

külön biztosítható szociális pénzbeli ellátási forma. 2014. január 1-től kezdve ezen ellátási formák egy 

ellátáson belül az önkormányzati segély körében biztosíthatóak. A rendelet tervezet előkészítésekor a 

Szociális Bizottság tagjaival egyeztettünk és az általuk javasolt módosításokat a jelen tervezet már 

tartalmazza. A támogatást igénybe vevők köre a bizottsági tagok javaslatainak megfelelően bővülni 

fog. 

 

Sipos Balázs polgármester 

A jubileumi juttatás 10.000,-Ft-ról 15.000,-Ft-ra emelkedik. Az egyéb támogatási formáknál 

is arra törekedtek, hogy a támogatást igénybe vevők köre bővülhessen. 



- 10 - 
 

 

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

feltenni, illetve hozzászólni. 

 

Hozzászólás 

 

Hosszúné Tóth Rita képviselő 

Néhány pontosításra hívta fel a figyelmet. Az rendelet 3. oldalán az idősek nappali kifejezés 

szerepel és lemaradt az ellátása szó. A 4 oldalon javítani szükséges a Kéthely és Környéke 

Szociális társulás elnevezését. A tervezetben Marcali SZISZK szerepel melyet SZESZK-re 

kell javítani. Az 5. oldalon a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ nevét kell javítani. Az 

ápolási díj. 

 

Havanecz Imre László képviselő 

Jelezte, hogy a 8. oldalon szereplő alkalmi munkavállalói könyv megszűnt, ezért pontosításra 

van szükség. 

 

Sipos Balázs polgármester 

A pontosítások rendeletben átvezetésre kerülnek. 

 

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

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

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

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

 

17/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.20.) számú 

rendelete a szociális és gyermekvédelmi pénzbeni, természetbeni és intézményi 

ellátások helyi szabályozásáról 

 

A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 

 

 

6.) Előterjesztés a Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013 évi 

költségvetését módosító 9/2013. (VIII.28.) sz. rendeletét érintő törvényességi javaslat 

megtárgyalására 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

Az előterjesztést a képviselők az ülést megelőzően áttanulmányozhatták. 

 

dr. Lukács Zoltán jegyző 

A Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi javaslattal élt Kéthely Község 

Önkormányzat Képviselő-testület 2013 évi költségvetését módosító 9/2013. (VIII.28.) sz. 

rendeletét érintően, mivel az nem felelt meg a jogszabályokban foglalt követelményeknek.  

 

A Kormányhivatal levele részletesen tartalmazza a rendelettel kapcsolatos kifogásokat, 

melyekre a jövőben fokozott figyelmet kell fordítani. 
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Sipos Balázs polgármester 

Az elmúlt 20 év beszámolói és rendeletei is mindig ebben a formában készültek ezzel eddig 

nem volt probléma. Javasolja, hogy a testület a Kormányhivatal törvényességi felhívásában 

foglaltakat vegye tudomásul és jövőben nagyobb körültekintéssel kell eljárni. 

 

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: 

 

171/2013.(XII.19.) képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért a 

Somogy Megyei Kormányhivatalnak a Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-

testület 2013 évi költségvetését módosító 9/2013. (VIII.28.) sz. rendeletét érintő 

törvényességi javaslatával, az abban foglaltakat tudomásul veszi, és intézkedik, 

hogy a jövőben hasonló esetek ne forduljanak elő. 

 

Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

7.) Egyebek 

 

Sipos Balázs polgármester 

Megköszönte a Képviselő-testület 2013- évi munkáját. Mindenkinek kellemes Karácsonyi 

Ünnepeket és Békés, Boldog Új Évet kívánt. Bízik benne, hogy az ünnepek között már nem 

kell rendkívüli testületi ülést összehívni. Az elmúlt időszakban még nem volt arra példa, hogy 

ilyen sok testületi ülést kellet volna tartani, ezt a régebbi képviselők is meg tudják erősíteni. 

Még egyszer megköszönte a testület munkáját. 

 

Az polgármester a testület rendkívüli nyilvános ülését bezárta. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 dr. Lukács Zoltán Sipos Balázs 

 jegyző polgármester 

 


