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Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 28-án 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 
 
Meghívottak 
 Peti Gréta művelődésszervező 
 Kovács Lajosné könyvtáros 
 
 
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. 
 
Javasolta, hogy Kéthely Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése módosításáról 
szóló előterjesztést a képviselő-testület vegye le a napirendről. 
 
Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. 
 
Németh Lajos képviselő 
Javasolta, hogy a szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak megválasztásáról szóló 
előterjesztést a képviselő-testület vegye le a napirendről. A Választási eljárásról szóló törvény 
szerint a jegyző terjeszti a képviselő-testület elé a szavazatszámláló bizottságról szóló 
előterjesztést, a jegyző február 1-jétől nem dolgozik Kéthelyen és ebből kifolyólag a 
választások idején nem ő lesz a helyi választási iroda vezetője. Tudomása szerint a választási 
bizottság tagjait a választásokat megelőzően 22 nappal kell megválasztani, remélhetőleg 
minél hamarabb lesz új jegyző, aki a 2014.04.06-án, valamint azt megelőzően intézi a 
választásokkal kapcsolatos feladatokat, véleménye szerint ezért majd az újonnan kinevezett 
jegyzőnek kellene javaslatot tenni az szavazatszámláló bizottság tagjaira. A törvény azt 
mondja ki, hogy a választási bizottságok esetében a pártatlanságot biztosítani kell, és tételesen 
felsorolja, hogy kik nem lehetnek tagjai. Amikor a képviselő-testület tagjai döntenek erről, 
módosító javaslatot nem lehet tenni, ugyanakkor a képviselők kötelessége, hogy olyan tagokat 
válasszanak meg, amely a legnagyobb garanciát jelentik a pártatlanság biztosítására. 
Véleménye szerint a tagok és a póttagok között vannak olyanok, akik a pártatlanság 
követelményének nem felelnek meg. 
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Sipos Balázs polgármester 
Mivel további javaslat nem érkezett, ezért először szavazásra tette fel 2013. évi költségvetése 
módosításáról szóló előterjesztést napirendről történő levételét. 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő Testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2013. évi 
költségvetése módosításáról szóló előterjesztést levette a napirendről. 
 
Szavazásra tette fel a szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak megválasztásáról 
szóló előterjesztés napirendről történő levételét. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő Testület 2 igen, 4 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett a szavazatszámláló 
bizottságok választott tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztést nem vette le a 
napirendről. 
 
Kérte a képviselő-testületet, hogy az elfogadott módosításokkal együtt szavazzanak a 
napirendről. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő Testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

1/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 28-án az 
alábbi 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. Beszámoló a művelődési ház és a könyvtár tevékenységéről 
Előadó: könyvtárvezető 
 

3. Előterjesztés Hóvirág Közalapítvány kuratóriuma elnökének megválasztására 
Előadó: Sipos Balázs polgármester 
 

4. Előterjesztés a 2014. évi teljesítményértékelés alapját képező célok 
meghatározására 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 

5. Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak megválasztására 
Előadó: dr. Lukács Zoltán 
 



- 3 - 
 

6. Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 12/2001. (X.25.) 
sz. rendeletét érintő törvényességi felhívás megtárgyalására 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 

7. Előterjesztés a garzonlakás bérlőkijelölésére 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 

8. Előterjesztés a Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Szülői Szervezete támogatási kérelmének elbírálására 
Előadó: Sipos Balázs polgármester 
 

9. Előterjesztés Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat 
és értékelés elnevezésű társadalmasítási munkaanyag véleményezésére 
Előadó: Sipos Balázs polgármester 
 

10. Egyebek 
 

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 
Az írásos anyag előzetesen kiküldésre került. Szóban ismertette a lejárt határidejű, valamint 
az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott határozatokat 
 
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: 7 fő. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 7 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 
 

2/2014.(I.28.) 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 polgármester 
Határidő: értelem szerint 



- 4 - 
 

2.) Beszámoló a művelődési ház és a könyvtár tevékenységéről 
Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 
Sipos Balázs polgármester 
Elmondta, hogy az előterjesztés előzetesen írásban kiküldésre került. Az írásbeli 
beszámolókat Peti Gréta művelődésszervező és Kovács Lajosné könyvtáros készítette.  
Felkérte Peti Grétát művelődésszervezőt a beszámoló megtartására. 
 
Peti Gréta művelődésszervező 
A beszámolóban részletesen kitért a 2013-as év folyamán történt eseményekre, munkája során 
arra törekedett, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő programokat korosztálytól 
függetlenül. Lehetőségei szerint törekedett arra, hogy minden hasznos kezdeményezés 
támogasson, a közösségi kezdeményezéseket minél jobban kívánja támogatni. Köszöni az 
önkormányzat és a képviselő-testület együttműködő munkáját, mellyel hozzájárult a 
művelődési házban szervezett programokhoz. Köszönetét fejezi ki Kéthely lakosságának, civil 
szervezeteinek, hogy a programokon való részvételükkel erőt adnak a kulturális programok 
sikeres lebonyolításához és, hogy érdeklődésükkel megtisztelik a rendezvényeket.  
 
Sipos Balázs polgármester 
Megköszönte Peti Gréta beszámolóját, az elmúlt és a korábbi években végzett munkáját. 
Szinte minden hónapban valamilyen neves esemény kerül megrendezésre, amely színesíti a 
közösségi életet, amelyeket az önkormányzat honlapján is közzé tudják tenni. Mindenki 
megtekintheti a honlapon, hogy milyen színes műsorokkal teli Kéthely élete. Ezért szükséges 
a művelődési ház állagával foglalkozni a költségvetés során is. A sok rendezvény is 
bizonyítja, hogy van a kultúra iránt igény Kéthelyen, amelyhez az önkormányzat az anyagi 
lehetőségeihez képest megpróbálja a feltételeket biztosítani. A kultúrházat is jó lenne 
felújítani, azonban ez komolyabb beruházást igényel, annak érdekében, hogy a műsorokhoz 
méltó helyet lehessen biztosítani.  
 
Megkérdezte a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Hozzászólás 
 
Németh Lajos képviselő 
Örömét fejezi ki, hogy az elmúlt években számos rendezvény valósult meg, és bízik benne, 
hogy ez a lelkesedés a következő években is megmarad. Reményét fejezi ki, hogy a 
következő képviselő-testületnek lehetősége lesz a polgármester által említett beruházást 
megvalósítani. Véleménye szerint ez Kéthelynek és az önkormányzatnak hosszú ideje ez a 
legnagyobb adóssága, mint az elmúlt 20 év polgármesterének is az egyik legnagyobb kudarca, 
hogy ezt nem sikerült megvalósítani, ugyanakkor számos egyéb beruházás viszont 
megvalósult. Őszintén bízik benne, hogy az utódjának ezt sikerül megvalósítani. Ismételten 
megköszönte Peti Gréta munkáját.  
 
Fekete Csaba alpolgármester 
Maga és a közösség nevében is megköszönte a művelődésszervező munkáját. A magas 
színvonalú munkához az emberi tényező már megvan, már csak az anyagi ráfordítás 
szükséges annak érdekében, hogy a kultúrház is megfeleljen a kihívásnak. A könyvtár 
esetében ez már megvalósult, méltó a településhez. Véleménye szerint a legfontosabb az, 
hogy a kultúrházban minél többen vegyenek részt a rendezvényeken. Úgy gondolja, hogy 
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magas színvonalú szakmai munka mellett akár még az sem jelenthet problémát, hogy az 
épület néhol beázik.  
 
Sipos László képviselő 
Egyetért az előtte szóló képviselő társainak és a polgármesternek a véleményével, 
eseményekben gazdag évet zárt a művelődési ház, amióta Peti Gréta ezt a munkát látja el, 
azóta ezt már megszokhattuk tőle. Az lenne a furcsa, ha ez nem így működne. Kívánja, hogy a 
jövőben is pórbálja összehozni a falu lakosságát, fiatalokat és időseket, hogy ne 
ellenségeskedéssel és gyűlölettel viseltessenek egymás iránt. Meg kell próbálni összetartani, 
együtt élni, függetlenül a nézetkülönbségektől. Véleménye szerint ehhez hosszú időnek kell 
eltelnie, de jó úton járnak. Mindenkit arra kér, hogy segítse ebben is a művelődésszervező 
munkáját, további munkájához sok erőt, és egészséget kíván. 
 
Sipos Balázs polgármester 
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra tette fel a művelődési ház 
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: 
 

3/2014.(I.28.) képviselő-testületi határozat 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a művelődési ház 
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően változatlan 
tartalommal elfogadta. 
 
Felelős: Sipos Balázs polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
Sipos Balázs polgármester 
Felkérte Kovács Lajosné könyvtárost a beszámoló megtartására. 
 
Kovács Lajosné könyvtáros: 
A beszámolóban részletesen leírta, hogy milyen feladatokat végeztek, a beszámolóban 
szerepelnek a célkitűzések, az általuk teljesített feladatok és van néhány hiányosság is. A 
település lakosságát a könyvtár új szolgáltatásairól tájékoztatja. A 2012-es pályázat 
eredményeként a könyvtárban új szolgáltatás az internetezési lehetőség, a fénymásolás, a 
nyomtatás, melyet egyre többen igénybe is vesznek. Jelenleg 3 számítógép áll az olvasók 
rendelkezésére. A szolgáltatásokat bárki igénybe veheti, nem csak beiratkozott olvasók. A 
Magyar Kultúra Napja alkalmából rajpályázat került meghirdetésre, melyre számos alkotás 
érkezett, melyek megtekinthetők a könyvtárban. Az alkotásokat iskolások, óvodások és 
értelmi fogyatékosok otthonának lakói készítették. A könyvtárban rendben volt a takarítás 
minősége, a telefonvonal is remélhetőleg megfelelően fog működni. A könyvtár 2 olvasója 
jelentkezett 90 órás informatikai tanfolyamra, melyet sikeresen elvégeztek, a napokban erről 
bizonyítványt is kaptak. Bíztatja a lakosság idősebb tagjait is, hogy bátran vegyenek részt 
hasonló képzésekben. Szeretne az idősebb lakosok, valamint azok részére, akik nem 
rendelkeznek megfelelő informatikai jártassággal, a könyvtárban képzést szervezni.  
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Sipos Balázs polgármester 
Megköszönte Kovács Lajosné munkáját, véleménye szerint a könyvtár szinte önálló életet él. 
A könyvtár lehetőségei korlátozottak, hiszen a szolgáltatást ingyen kell biztosítani mindenki 
számára, az önkormányzat kap ugyan támogatást, amely kötött felhasználású és a könyvtári 
infrastruktúra, valamint a könyvtár könyvállományának bővítésére lehet felhasználni. Nem a 
végzett munka el nem ismerése az, hogy a könyvtáros jelenleg 6 órás alkalmazásban van, 
hanem az anyagi lehetőségek korlátja. Kapcsolódva korábbi beszámolóhoz, ismételten 
elmondja, hogy jó lenne egy komplex beruházással az épületet felújítani, mellyel jelentős 
rezsicsökkenést lehetne elérni. Az így megtakarított pénzt a bérek rendezésére lehetne 
fordítani, mindenkitől türelmet kér e vonatkozásban. A Magyar Kultúra Napja alkalmából 
készült képek szintén felkerültek a honlapra és kéri, hogy a rajzpályázat eredményéről 
tájékoztassák az önkormányzatot. 
 
Kovács Lajosné könyvtáros 
Eredetileg a rajz pályázat nem versenyként került meghirdetésre, azonban a rendezvényen 
jelenlévőknek a kiállított alkotások rendkívül megtetszettek és a jelenlévők zsűrizték is a 
rajzokat. Szeretné megköszönni a falu lakóinak a támogatását, mivel minden rendezvényen 
nagy számban jelentek meg. Sok dicséretet kapnak, a rendezvények akár nagyvárosokban is 
megállnák a helyüket.  
 
Sipos Balázs polgármester 
Elmondta, hogy a látogatók száma is emelkedett az elmúlt években. Ez köszönhető annak, 
hogy sikeresen felújították a könyvtárat, az olvasók számára méltó körülmények kerültek 
kialakításra, amely vonzotta az embereket. 
 
Megkérdezte a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Hozzászólás 
 
Fekete Csaba alpolgármester 
Szintén köszönetét fejezi ki Kovács Lajosnénak a munkájáért, utalva a polgármester által 
elmondottakra a statisztika magárért beszél, a látogatószám növekedése is mutatja, hogy 
magas színvonalú munka folyik a könyvtárban. Az internetet jellemzően az iskolások 
használják, mely vonatkozásban 30 %-os növekedés volt, míg az olvasók száma 43 fővel 
emelkedett, ami jelentős egy ekkora településen. Örömteli, hogy a faluban nőtt az érdeklődés 
a könyvtár iránt.  
 
Hosszúné Tóth Rita képviselő 
Megköszönte a könyvtáros munkáját. A rendezvények, a programok mindig színvonalasak 
voltak, melynek többségén személyesen is részt vett, volt olyan rendezvény, hogy alig fértek 
el a könyvtárban. Örvendetes, hogy folyamatosan emelkedik az olvasók létszáma, és a 
pályázat eredményeképpen az internetet is többen tudják igénybe venni. Erre az évre is 
hasonló, magas színvonalú rendezvények megvalósítását kívánja.  
 
Németh Lajos képviselő 
Örül neki, hogy rendkívül színes beszámoló készült a könyvtár munkájáról, mely számos 
pozitívumot tartalmaz. Előrelépés, hogy a könyvtár megújult és az olvasók kulturált 
körülmények között tudják igénybe venni a könyvtári szolgáltatást. Régebben 800 olvasó volt, 
ugyanakkor nem volt internet, örömteli, hogy lassan ugyan de elkezdett növekedni az olvasók 
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száma, mert az internet az olvasást nem pótolhatja. Reméli, hogy az emberek visszaszoknak 
az olvasásra, Kéthelyen erre a lehetőség adva van.  
 
Németh István képviselő 
Dicséretesnek tartja, mind Peti Gréta, mind Kovács Lajosné erőfeszítéseit. A kultúrháznál 
áldatlan körülmények uralkodnak, véleménye szerint új kultúrházra van szükség. Nemcsak a 
külső körülmények a fontosak, a legfontosabb az ember, akik akarnak is tenni az előrelépés 
érdekében. Megkérdezte a könyvtárost, hogy megfelelő-e 15000-es könyvállomány és milyen 
könyvekre lenne szükség. Valamint, hogy a rendelkezésre álló forrás elég-e a könyvállomány 
fejlesztésére.  
 
Kovács Lajosné könyvtáros 
Más, kisebb települési könyvtárhoz viszonyítva úgy gondolja, hogy a könyvállomány száma 
megfelelő, az anyagi ráfordításra nem lehet panasz. Megpróbálnak minden kedvezményes 
lehetőséget kihasználni a könyvek vásárlásánál, ezzel lehet takarékoskodni.  
A szépirodalmi könyvek közül elsősorban a sikerkönyveket keresik. A felnőttek elsősorban 
olyan könyveket keresnek, amelyeknek van valós, történelmi alapja, bizonyos szakkönyveket, 
pl. mezőgazdasági, megújuló energiaforrással kapcsolatos szakkönyveket. A gyerekek a 
mesekönyveket keresik. Azok a könyvek, amelyek nincsenek meg a könyvtárban, más 
könyvtáraktól kölcsönbe megszerzik.  
 
Sipos László képviselő 
Pályázat útján megújult a könyvtár, több lehetőség nyílt a lakosság számára internetezésre, 
könyvek, szaklapok, folyóiratok forgatására. Ez nyilvánvalóan vonzerőt jelent, a látogatók 
száma is növekedett. Szükség van olyan könyvtárosra, erről már a művelődésszervező 
beszámolója kapcsán is szólt, akit érdekel a munkája, amely a beszámolóból és a 
hozzáállásából is kiderült. A könyvtár önálló kulturális életet él, mert kiváló programokat 
szervez. Beszámolója részletes, áttekinthető, amelyet már a korábbi években is 
megszokhattunk, hasonlóan Peti Gréta beszámolójához. Szeretné a beszámolóban szereplő 
fontos mondatra, mi szerint a könyvtár megközelítése mozgáskorlátozottak és 
kisgyermekesek számára továbbra is nehézkes, ez régi probléma, arra kéri a polgármestert, 
hogy végezzen felmérést arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerülne az akadálymentesítés 
megvalósítása.  
 
Sipos Balázs polgármester 
A sétánypályázat kapcsán már foglalkoztak a képviselő úr által említett problémával, a kerítés 
és a bejárati rész teljesen át lenn tervezve. Ez jelentős beruházással járna, mivel a kerítést is 
meg kellene újítani, illetve hozzáigazítani a szomszédos épületekhez, mely csak pályázat útján 
megvalósítható. Amint ismételten kiírásra kerül a pályázat, azonnal reagálni fog az 
önkormányzat.  
 
Sipos László képviselő 
Az a kérése, hogy a pályázat ismételten kerüljön benyújtásra, mennyiben lesz erre lehetőség, 
így a probléma is megoldódna. További sikeres munkát kíván Peti Gréta és Kovács Lajosné 
számára. 
 
Hosszúné Tóth Rita képviselő 
A helyi esélyegyenlőségi programban is leírták az említett problémát, valamint azt, hogy az 
akadálymentesítésre záros határon belül sort fognak keríteni.  
Sipos Balázs polgármester 
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A helyi esélyegyenlőségi programban leírtakban mindenre a költségvetési fedezet nem áll 
rendelkezésre. Ugyanakkor bízik benne, hogy lesz erre forrás a jövőben.  
 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra tette fel a könyvtár 
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: 
 

4/2014.(I.28.) képviselő-testületi határozat 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvtár 
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően változatlan 
tartalommal elfogadta. 
 
Felelős: Sipos Balázs polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
3.) Előterjesztés Hóvirág Közalapítvány kuratóriuma elnökének megválasztására 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 
 
Sipos Balázs polgármester 
Elmondta, hogy az előterjesztés előzetesen írásban kiküldésre került. Az előterjesztés 
előzetesen írásban kiküldésre került. A testület a 2013.12.19-i ülésen már tárgyalta az 
előterjesztést és a megüresedett helyekre delegált tagokat, azonban a kuratórium elnöke 
személyéről nem született döntés, amelyet pótolni kell. Az iskolaigazgatóval történt 
egyeztetés alapján Vörös Zsoltot javasolta a kuratórium elnökének, mellyel egyetértek és 
javaslom megválasztani.  
 
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: 7 fő. 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 7 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 
 

5/2014.(I.28.) képviselő-testületi határozat 
Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hóvirág Közalapítvány 
kuratóriumának elnökévé Vörös Zsolt korábbi kuratóriumi tagot (8713 Kéthely, 
Május 1 u. 45.) választja meg. 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről az igazgató 
asszonyt tájékoztassa. 
 
Felelős: Sipos Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 

4.) Előterjesztés a 2014. évi teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározására 
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Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
Sipos Balázs polgármester 
Felkérte a jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
Fontosnak tartotta az előterjesztés képviselő-testület elé terjesztését függetlenül attól, hogy 
erre jogszabály nem kötelezi. Azért tette, hogy a képviselők átfogó ismereteket szerezzenek 
arról, hogy milyen feladatok várnak a dolgozókra 2014-ben. Az egyéni teljesítményértékelési 
célok ez alapján kerülnek meghatározásra. A teljesítményértékelések és a minősítés alapján 
lehetőség van a hivatali dolgozók illetményének eltérítésére akár pozitív akár negatív 
irányban. 
 
Sipos Balázs polgármester 
Megkérdezte a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Hozzászólás 
 
Németh István képviselő 
Egyetért a célok kitűzésével, azonban ebben ő képviselőként nem dönt, mert ez a jegyző és a 
polgármester jogköre. Véleménye szerint nem kell összemosni a polgármester és a jegyző 
jogkörét a képviselő-testület jogkörével. Ha a képviselőknek nem tetszik valami a hivatal 
működésével kapcsolatban azt szóvá fogják tenni. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
Az előterjesztésben is szerepel, hogy ez nem kötelező feladata a testületnek, ugyanakkor 
fontosnak tartotta, hogy a képviselők is megismerjék a célokat.  
 
Fekete Csaba alpolgármester 
A jegyző által elmondottak rávilágítanak az előterjesztés lényegére. A következő testületi 
üléseken kerül a költségvetés megtárgyalásra és örül neki, hogy megfelelő munkavégzés 
esetén a hivatal dolgozói esetlegesen juttatásban részesülhetnek.  
 
Sipos Balázs polgármester 
A hivatali létszám meghatározásában a két képviselő-testület vesz részt, ezért vannak 
kapcsolódási pontok a polgármester, a testület és a jegyző között. A közös hivatal 
költségvetését is Kéthely és Balatonújlak képviselő-testülete együttesen hagyja jóvá. 
 
Németh Lajos képviselő 
Véleménye szerint ez nem testületi napirend, pusztán tájékoztatás. A tájékoztatást köszöni, 
szerinte erről nem kell szavazni. 
 
Sipos László képviselő 
Köszöni a tájékoztatást, a több évtizedes munkája során volt rálátása a hivatal működésére és 
örömmel vette a tájékoztatást és reméli, hogy a teljesítményértékelés ebben az évben a 
tényleges teljesítmény alapján lesz megállapítva, korábban ez nem így történt. 
 
 
Sipos Balázs polgármester 
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Véleménye szerint jó dolog, ha keretbe van foglalva a hivatali dolgozókkal szembeni elvárás, 
amely alapján a munkájukat végzik. 
 
Németh Lajos képviselő 
Hamarosan új jegyző lesz, aki ezt a dokumentumot átnézni, más célokat fog meghatározni, 
ezért kérdéses a célok felhasználhatósága.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
Csupán általános célkitűzések kerültek meghatározásra, melyek felhasználhatósága abban az 
esetben lenne kérdéses, ha a képviselő-testület azzal nem értene egyet.  
 
Hosszúné Tóth Rita képviselő 
Megkérdezi, hogy 100 %-on felül kell teljesíteni a dolgozóknak, ahhoz, hogy el legyenek 
térítve. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
A 100 % a maximum, melyet el lehet érni. A teljesítményértékelés egy új, elektronikus 
rendszerben kerül értékelésre, mely jelentős segítséget nyújt a jegyzőknek. A munkavállaló 
minősítése csupán a lehetőségét teremti meg az eltérítésnek, erre kötelezettség nincs.  
 
Fekete Csaba alpolgármester 
Úgy gondolja, hogy megfelelő tájékoztatást kaptak, a határozati javaslat elfogadásával 
semmilyen törvénysértést nem követnek el. A leendő új jegyző is használni tudja ezeket a 
célokat. Neki a hivatali ügymenetre korábban nem volt és nem tudta volna, hogy esetlegesen 
milyen alapon kerülnek egyes személyek eltérítésre.  
 
Sipos Balázs polgármester 
A félreértések elkerülése végett nem arról van szó, hogy a dolgozók automatikusan eltérítésre 
kerülnek. 
 
Németh Lajos képviselő 
A jegyző úr mindent elkövetett annak érdekében, hogy a képviselő-testület elé terjessze a 
határidős feladatokat, amelyek az új jegyzőt már nem fogják terhelni. A jegyző úrnak is 
határozott elképzelései voltak a hivatali struktúrával kapcsolatban, bizonyos, hogy az új 
jegyzőnek más elképzelései lesznek, feleslegesnek tartja az előterjesztés tárgyalását.  
 
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, 5 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 
 

6/2014.(I.28.) képviselő-testületi határozat 
Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati egyéni 
teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I.21.) Kormányrendelet 12. § (1) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal 
köztiszterületi választási irodaselőinek szakmai munkája értékelése alapját képező 
2014. évi célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
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Testület munkáját segítve: 

1.) Közreműködés a Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan a testületi 
ülések napirendi pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő 
ügyek megfelelő időben történő előkészítésében, szakszerű, 
jogszabályoknak megfelelő célszerűségi és gazdaságossági szempontokat is 
figyelembe vevő előterjesztésekkel a Képviselő-testületi döntés szakmai 
megalapozásában. 

2.) Közreműködés a bizottságok működésének koordinálásában, működésükre 
vonatkozó dokumentumok elkészítésében. 

3.) A fejlesztési célok megvalósítását segítő pályázatok elkészítése, ezzel 
összhangban a hivatali munka hatékony végzése 

 
Képviselő-testület döntésinek végrehajtásában: 

1.) Kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele. 
2.) Közreműködés a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát 

követően a rendelet egységes szerkezetbe foglalásában 
3.) Az önkormányzati fejlesztési célkitűzések megvalósításának szakszerű 

előkészítése, azok megvalósítására pályázatok előkészítése és benyújtása, 
vezetői kijelölés esetén a beruházások megvalósításának koordinálása. 

4.) Szakszerű tájékoztatás nyújtás a költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan. 
5.) A község külső arculatának javítása. 

 
Hatósági munka területén: 

1.) Az államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és 
jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú betartása 

2.) Az elektronikus közigazgatás alkalmazásának kiterjesztése a lakosság 
elektronikus és egyéb tájékoztatás színvonalának emelése 

3.) Ügyfélbarát, humánus és jogkövető köztiszterületi választási irodaselői 
ügyintézés. 

4.) A 2004.évi CXL. törvény (Ket.) hatálya alá tartozó és egyéb ügyek, gyors, 
jogszerű intézése, különös tekintettel az eljárási határidők betartására 

 
Gazdálkodással kapcsolatban: 

1.) Az új számviteli szabályok zökkenőmentes bevezetése az önkormányzat és 
az intézmények könyvvitelében 

2.) A jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség 
maradéktalan teljesítése 

3.) Átmenetileg szabad pénzeszközök optimális idejű lekötése 
4.) Aktív közreműködés a kintlévőségek csökkentésében, azonnali reagálás a 

halmozódás megelőzése érdekében 
 

Felelős:  Sipos Balázs polgármester 
  Dr. Lukács Zoltán jegyző 
Határidő: 2014. február 28. 

 
 
 
Sipos Balázs polgármester 
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Két képviselő Németh István és Németh Lajos nem szavazott, felhívta a figyelmüket, hogy 
igennel vagy nemmel szavazzanak illetve tartózkodjanak.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
Tájékoztatta a döntéshozatalban részt nem vevő képviselőket, hogy nemcsak jogai, hanem 
kötelezettségei is vannak a képviselőknek, a döntéshozatalban részt kell venni.  
 
Németh Lajos képviselő 
Elmondta, hogy a jegyzőkönyvbe lehet foglalni, hogy képviselő nem végezte a munkáját.  
 
Sipos Balázs polgármester 
15 óra 21 perckor szünetet rendelt el. 
 
SZÜNET 
 
A képviselő-testület ülése a szünetet követően az 5. napirendi pont tárgyalásával 15 óra 40 
perckor folytatódott. 
 
 
5.) Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak megválasztására 

Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
Sipos Balázs polgármester 
Felkérte a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
Áder János Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. április 06-ra kitűzte az országgyűlési 
választások időpontját. A választás kitűzését követően egyeztetett a TERÜLETI 
VÁLASZTÁSI IRODA vezetőjével, aki tájékoztatta arról, hogy az Nemzeti Választási Iroda 
vezetője azzal a kéréssel fordult hozzájuk, hogy az szavazatszámláló bizottság tagok minél 
hamarabb megválasztására kerüljön sor tekintettel arra, hogy a későbbiekben a választási 
feladatok is megsokasodnak. A szavazatszámláló bizottság tagokat legkésőbb 2014. március 
17-ig kell megválasztani, a TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA vezetője kérésének eleget 
téve szerette volna, ha az szavazatszámláló bizottság tagok a testületi ülésre meg legyenek 
hívva, így az eskütételre is sor kerülhetett volna, azonban az érintett személyekkel való 
egyeztetés, így erre nem került sor.  
 
Sipos Balázs polgármester 
A szavazatszámláló bizottság tagok politikai nézettől függetlenül esküt tesznek, amely az 
előterjesztésben is szerepel, az tagok a feladatukat legjobb tudásuk szerint végzik. A 
bizottságokban régi és új tagok vegyesen szerepelnek.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
Tekintettel arra, hogy Kéthelyen 3 szavazókör működik, a választás kitűzését követően 
szükségessé vált a szavazatszámláló bizottság tagok megválasztása, mivel a mandátumuk 
lejárt. A Helyi Választási Bizottság tagjait az önkormányzati választásokat megelőzően kell 
majd megválasztani.  
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek feldolgozása folyamatban van és tájékoztatást adott a 
kérelmek benyújtásával kapcsolatban. 
Sipos Balázs polgármester 
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Megkérdezte a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Hozzászólás 
 
Németh István képviselő 
Megkérdezte, hogy a tagokkal és a póttagokkal volt-e egyeztetés. A jegyző ismeri-e őket. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
A tagokkal és a póttagokkal egyeztetés történt a hivatal munkatársain keresztül, hiszen 
személyesen mindenkit nem ismer. A bizottsági tagok vonatkozásában szükség volt a 
módosításra, hiszen csak olyan tagjai lehetnek, akik Kéthelyen bejelentett lakcímmel 
rendelkeznek. A korábbi szavazatszámláló bizottság tagok közül szerepelt olyan, akire ez a 
törvényi feltétel nem állt fenn. Voltak olyanok, akik csak abban az esetben vállalták volna a 
feladatot, ha tagként és nem pedig póttagként kerülnek megválasztani, így helyettük is mást 
kellett keresni, emellett sajnos elhalálozás is történt.  
 
Németh István képviselő 
Milyen szempontok alapján lettek a tagok kiválasztva? 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
Személyes szempontok alapján lettek kiválasztva, mivel ez a jegyző hatásköre.  
 
Németh István képviselő 
Véleménye szerint szerencsésebb lett volna, ha a póttagok bekerültek volna a tagok közé. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
A törvény szerint módosító javaslatra nincs lehetőség.  
 
Németh István képviselő 
Szakmai szempontból a korábbi felvetése jobb lenne, azaz a póttagok lettek volna a tagok. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
A szavazatszámláló bizottságok mellett jegyzőkönyvvezetőként a Kéthelyi Helyi Választási 
Iroda tagjai fognak közreműködni. A Kéthelyi Helyi Választási Iroda tagjai vonatkozásában 
nem történt változtatás, ugyanazok fognak közreműködni, akik korábban is, szakmai 
szempontból segítik az szavazatszámláló bizottságok munkáját. 
 
Fekete Csaba alpolgármester 
Nem érti a képviselők kételyeit a tagok vonatkozásában. A tagoknak a törvényeknek 
megfelelően kell eljárni, erre esküt is tesznek. 
 
Németh Lajos képviselő 
Nem feltételezi semelyik tagról, hogy olyat fog csinálni, ami törvénysértő, meglátása szerint 
paprikás lesz a hangulat a választás napján az egész országban. Megfontoltabban kellett volna 
a jelölést megtenni a helyi viszonylatok ismeretében. Ha valakinek más a véleménye, azt még 
nem kellene ellenségnek tekinteni. Megállapítja, hogy az szavazatszámláló bizottságok 
kiválóan is működhetnek, ugyanakkor aggályát fejezi ki a jelöléssel kapcsolatban. Bízik 
benne, hogy semmilyen probléma nem lesz, ettől függetlenül az előterjesztést nem tudja 
elfogadni de mindenkinek jó munkát kíván a bizottságban. Problémásnak tartja, hogy a 
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személyeket olyan Helyi Választási Iroda vezető választotta ki, aki a választások során nem 
fog velük együtt dolgozni.  
 
Sipos Balázs polgármester 
Németh Lajos felvetésére reagálva elmondta, hogy a képviselő szerint az előterjesztés nem 
volt megfelelően előkészítve, erre korábban volt példa a konyhafelújítással kapcsolatban, 
melyet szintén előkészítetlennek tartott, ugyanakkor sikeresen megvalósult.  
 
Fekete Csaba alpolgármester 
Nyugodtan, jó szívvel tudja az előterjesztést elfogadni, ha új jegyző jön, neki sem lesz rálátása 
valamennyi személyre, neki is egyeztetni kell.  
 
Sipos László képviselő 
Több tucat választási bizottsági tagok szavaztak meg a korábbi években, az akkori jegyző, 
polgármester a testület elé terjesztette, áttanulmányoztuk, majd megszavaztuk. Fel sem 
merült, hogy, akit a korábbi jegyző jelölt, az ne tudná a feladatát ellátni a bizottságban és 
politikai hovatartozástól függetlenül ne törvényszerűen járna el feladatellátása során. 
Elképesztőnek tartja Németh Lajos felvetését ezzel kapcsolatban, illetve, hogy ez egyáltalán 
szóba kerülhet. Képviselői pályafutása során korábban sohasem fordult elő, hogy egy 
előterjesztés kapcsán ne vett volna részt a testület munkájában és ne szavazott volna. 
Furcsának tartja, hogy aki korábban 20 évig volt polgármester, most képviselőként már nem 
első alkalommal sehogyan sem szavaz. Ilyen korábban soha nem fordult elő, mindig 
felvállalta a véleményét. Támogatja az előterjesztést. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
A polgármester sem most, sem korábban nem vehetett részt az szavazatszámláló bizottsági 
tagok jelölésében, ez mindig kizárólag a jegyző hatásköre volt. A tagok személyére 
vonatozóan a polgármesternek semmilyen ráhatása nem lehet.  
 
Németh Lajos képviselő 
Emlékszik arra, hogy amikor Sipos László képviselővel 1998-ban ketten indultak a 
polgármesteri választáson, ő is kifogást tett a választási bizottságok tagjait illetően, mely a 
jegyzőkönyvben is megtekinthető. Nem igaz, hogy mindig feltétel nélkül fogadták el az 
előterjesztést ezzel kapcsolatban, akkor is volt ebből vita. Sipos László képviselő felvetésére 
elmondja, hogy amikor testületi hatáskörbe tartozó dolgokról volt szó, ő mindig szavazatott. 
Ma azért nem szavazatott, mert szerinte az előterjesztés nem képviselő-testületi hatáskörbe 
tartozott, ha a jövőben is lesz ilyen, akkor sem fog szavazni.  
Kihangsúlyozza, hogy a jelölt személyekről egyáltalán nem feltételezi, hogy bármilyen 
részrehajlóan tevékenykednének, hiszen köti őket az esküjük.  
 
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, 4 igen, 2 
nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát: 
 
 

7/2014.(I.28.) képviselő-testületi határozat 
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1./ Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény. 24. § (1) bekezdés szerinti jogkörében Kéthely 
községben:  
 
1. sz. Szavazatszámláló Bizottságba (Kéthely, Magyari u. 30. - Általános Iskola) 
 
Tagoknak: Szalafai Imre Józsefné 
 Lakcím:  Kéthely, Rákóczi u. 14. 
  
 Fehér Ildikó 
 Lakcím:  Kéthely, Balaton u. 49. 
 
 Projcs Adrienn 
 Lakcím:  Kéthely, Sugár u 4 
 
Póttagoknak: Dávid József 
 Lakcím:  Kéthely, Kossuth u. 61. 
 
 Horváthné Deák Margit 
 Lakcím:  Kéthely, Széchényi u. 15. 
 
2. sz. Szavazatszámláló Bizottságba (Kéthely, Ady Endre u. 1. - Önkormányzati 
Hivatal) 
 
Tagoknak: Nagy Kálmánné 
 Lakcím:  Kéthely, Magyari u. 8. 
  
 Kelemen Edina 
 Lakcím:  Kéthely, Ifjúság u. 55. 

 
 Mika Imréné 
 Lakcím:  Kéthely, Magyari u. 10. 
 
Póttagoknak: Horváth Györgyné 
 Lakcím:  Kéthely, Ifjúság u. 40. 
 
 Pandúr Tímea 
 Lakcím:  Kéthely, Ady Endre u. 41. 
 
 Balázs Andor Péterné 
 Lakcím:  Kéthely, Hunyadi u. 88. 
 
 
3. sz. Szavazatszámláló Bizottságba (Kéthely, Hunyadi u. 2. - Művelődési Ház) 
 
Tagoknak: Hosszú Lászlóné 
 Lakcím:  Kéthely, Dózsa Gy. u. 17. 
  
 Kovács Endre 
 Lakcím:  Kéthely, Hegyalja u. 31. 



- 16 - 
 

 
 Rádi Andrásné 
 Lakcím:  Kéthely, Ifjúság u. 5. 
 
Póttagoknak: Móricz László 
 Lakcím:  Kéthely, Honvéd u. 14. 
 
 Boór Lászlóné 
 Lakcím:  Kéthely, Petőfi u. 9. 

 
megválasztja. 
 
2./ A szavazatszámláló bizottság tagjai és póttagjai a Ve. 37. § (1) bekezdése 
alapján a megválasztást vagy megbízását követő öt napon belül, a 
szavazatszámláló bizottság tagja és póttagja legkésőbb a szavazást megelőző 
második napon esküt vagy fogadalmat tesz. 
 
Felelős: Sipos Balázs polgármester 
Határidő:  értelem szerint 
 
3./ A Képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki a 2010-ben 
megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagoknak a választási eljárás 
tisztaságának, törvényességének biztosításában végzett tevékenységükért. 
 
Felelős:  Sipos Balázs polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
6.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 12/2001. (X.25.) sz. 
rendeletét érintő törvényességi felhívás megtárgyalására 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 

 
Sipos Balázs polgármester 
Elmondta, hogy az előterjesztés előzetesen írásban kiküldésre került. Felkérte a jegyzőt az 
előterjesztés ismertetésére. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
A törvényességi felhívást az előterjesztés melléklete tartalmazza, mely 2013. december 30-án 
érkezett az önkormányzathoz. A képviselő-testület a 2013. december 19-i ülésén tárgyalta a 
települési szilárd hulladék rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, melyen megalkotta a 
rendeletet, a jegyzőkönyv a rendelettel együtt a Somogy Megyei Kormányhivatal részére 
megküldésre került. A törvényességi felhívást a képviselő-testületnek tárgyalnia kell, az 
abban foglaltakról döntést kell hozni. A rendelet felülvizsgálatát 2013. január 1-jét követően 
felül kellett volna vizsgálni. A 2013. július 1-jétől a szilárd hulladék elszállítását a 
SAUBERMACHER Marcali Kft. végezte. A közszolgáltatási szerződést csak olyan céggel 
lehetett megkötni, amely többségi önkormányzati tulajdonban van, a Marcali Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. működési engedélyt csak az év végén kapta meg, a közszolgáltatási szerződést 
az önkormányzatnak megküldte, melyet szintén a 2013. december 19-i ülésen tárgyalt a 
testület. A rendeletnek a közszolgáltatási szerződésben foglaltakkal összhangban kell lennie, 
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ezért azon testületi ülésen együtt került megtárgyalásra a szerződés és a rendelet is. A 
törvényességi felhívásban foglaltaknak a képviselő-testület a 2013. december 19-i ülésen 
eleget tett azáltal, hogy a rendeletet megalkotta.  
 
Sipos Balázs polgármester 
Elmondta, hogy az új rendelet megalkotására éppen a törvényességi felhívás keltezésének 
napján került sor. 
 
Megkérdezte a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Hozzászólás 
 
Németh István képviselő 
A rendelet felülvizsgálatára a törvény alapján 2013. január 1-jével kellett volna sort keríteni. 
Tehát akkor minden rendben van. A felülvizsgálatot lehetett volna csinálni tavasszal, nyáron 
is.  
 
Sipos Balázs polgármester 
Megkérdezte Németh Istvánt, hogy ki volt az év elején a jegyző. Mivel hozzászólásával azt 
sugallta, hogy miért nem akkor került felülvizsgálatra.  
 
Németh István képviselő 
Teljesen mindegy, hogy ki volt a jegyző, a rendeletet felül kellett volna vizsgálni. Ismételten 
hangsúlyozta, hogy jegyző úr jól végezte dolgát, minden rendben van.  
 
Sipos Balázs polgármester 
Elmondta, hogy 2013. januárjában is felül lehetett volna vizsgálni a rendeletet, mivel nem volt 
érvényes szerződés, ez nem történt meg. 2012. decemberében a közszolgáltatási szerződés 
megkötésére nem került sor, a korábbi szerződés csak hosszabbításra került több alkalommal. 
 
Németh Lajos képviselő 
A lényeg az, hogy ezt korábban nem lehetett volna elvégezni.  
 
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: 
 

8/2014.(I.28.) képviselő-testületi határozat 
Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért a 
Somogy Megyei Kormányhivatalnak a Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-
testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező 
közszolgáltatásról szóló 12/2001. (X.25.) sz. rendeletét érintő törvényességi 
felhívásával, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
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Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. december 19-i ülésen 
intézkedett a törvényességi felhívásban foglaltak teljesítéséről a településéi 
hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló 15/2013. (XII. 20.) 
önkormányzati rendelet megalkotásával. 
 
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző 
Határidő: 2014. február. 17. 

 
 
7.) Előterjesztés a garzonlakás bérlőkijelölésére 
 Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
Sipos Balázs polgármester 
A garzonlakásokban két lakás bérleti szerződése jár le február 28-án, illetve március 1-jén. Az 
egyik lakás bérlői vállalták, hogy a fecskelakásokra vonatkozó helyi rendeletben foglaltaknak 
eleget tesznek és a továbbiakban is bérelni szeretnék a lakást. Javasolja, hogy velük a 
képviselő-testület kösse meg a bérleti szerződést. A másik lakásra két pályázó nyújtott be 
kérelmet, mindkét pályázó a rendeletben foglalt feltételeknek megfelel, a lakás jelenlegi 
bérlője ugyanakkor azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a 2014. január 31-én 
lejáró bérleti szerződést további egy hónappal hosszabbítsa meg, mert így megfelelő idő áll a 
rendelkezésére, hogy a lakásból kiköltözzön. Foglalót is adott egy házra vonatkozóan és arról 
tájékoztatták, hogy a lakás egy hónapon belül a tulajdonába kerülhet, ezért kérte a szerződés 
meghosszabbítását.  
Erre a lakásra két fiatal pár pályázott, akiknek a vagyoni helyzetük nagyjából hasonló, ha 
tehetné, mindkettőjük számára biztosítaná a lakást. Ezért erre határozati javaslat nem 
született. Várja a képviselőktől a javaslatokat, mert személyes megítélése szerint mindkét 
pályázó mellett szólnak érvek, ellenérvek.  
 
Megkérdezte a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Hozzászólás 
 
Hosszúné Tóth Rita képviselő 
Nehéz választani a két pályázó között. Mindkét pályázó hátrányos helyzetű, azonban 
mérlegelni kell az önkormányzat szempontjai alapján. Vincze Bálint és Bogdán Melindát 
javasolja, régebb óta Kéthelyi lakosok, Bogdán Melinda gyermeket vár, így nekik nagyobb 
szükség lenne a lakásra.  
 
Havanecz Imre László képviselő 
Maczkó István kérelmét támogatja, hogy egy hónappal hosszabbítsa meg az önkormányzat a 
bérleti szerződést.  
 
Németh Lajos képviselő 
Egyetért az előtte szólókkal, javasolja, hogy Kormos András pályázó kérelmét támogassa a 
képviselő-testület, támogatja továbbá, hogy Maczkó Istvánnal a lakásbérleti szerződést 
további egy hónappal hosszabbítsa meg az önkormányzat. A másik lakásra pályázókat 
egyöntetűen támogatná, ugyanakkor fájó szívvel dönteni kell Vincze Bálint és Bogdán 
Melindát javasolja kijelölni.  
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Sipos Balázs polgármester 
Lesz egy lakás, amely hamarosan megüresedik, ezért az a pályázó, aki most nem jut lakáshoz, 
az ismételten adja be a pályázatát, hiszen új pályázat kerül kiírásra.  
 
Sipos László képviselő 
Akinek most nem sikerül lakáshoz jutnia, az hamarosan pályázhat a megüresedő lakásra. 
Személy szerint Vincze Bálint és Bogdán Melinda kérelmét támogatja, egyetért Maczkó 
István bérleti szerződésének meghosszabbításához.  
 
Fekete Csaba alpolgármester 
Mindkét pályázóval személyes kapcsolatban van, ő tartózkodott volna a szavazástól.  
 
Sipos Balázs polgármester 
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra tette fel az előterjesztést. Kérte, hogy 
a határozati javaslat pontjairól külön szavazzanak. 
 
Szavazásra tette fel az önkormányzat tulajdonában álló Kéthely, Magyari u. 28. számú 
garzonház 2. lakásának bérlőjéül Somogyi Adrienn és élettársa Kormos András kijelölését. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 7 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az önkormányzat tulajdonában 
álló Kéthely, Magyari u. 28. számú garzonház 2. lakásának bérlőjéül Somogyi Adrienn és 
élettársa Kormos András kijelölésével egyetért. 
 
Szavazásra tette fel az önkormányzat tulajdonában álló Kéthely, Magyari u. 28. számú 
garzonház 3. lakásának bérlőjéül Vincze Bálint és élettársa Bogdán Melinda kijelölését. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 6 igen , 0 
nem szavazattal, 1 tartózkodás mellet az önkormányzat tulajdonában álló Kéthely, Magyari u. 
28. számú garzonház 3. lakásának bérlőjéül Vincze Bálint és élettársa Bogdán Melinda 
kijelölésével egyetért. 
 
Szavazásra tette fel az önkormányzat tulajdonában álló Kéthely, Magyari u. 28. számú 
garzonház 3. lakásának bérlőjéül Köcski Tamás és élettársa Kistaj Georgina Krisztina 
kijelölését. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 6 igen , 0 
nem szavazattal, 1 tartózkodás mellet az önkormányzat tulajdonában álló Kéthely, Magyari u. 
28. számú garzonház 3. lakásának bérlőjéül Köcski Tamás és élettársa Kistaj Georgina 
Krisztina kijelölésével nem ért egyet. 
 
Szavazásra tette fel az önkormányzat tulajdonában álló Kéthely, Magyari u. 28. számú 
garzonház 3. lakásának bérlőjéül Mackó István kijelölését 2014 február .1 – 2014 február 28. 
közötti időszakra. 
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az önkormányzat tulajdonában álló Kéthely, 
Magyari u. 28. számú garzonház 3. lakásának bérlőjéül Mackó István kijelölésével egyetért a 
2014 február .1 – 2014 február 28. közötti időszakra. 
 
 
Kérte a képviselő-testületet, hogy egységesen szavazzanak az előterjesztésről 
 
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: 
 

9/2014.(I.28.) képviselő-testületi határozat 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
garzonlakás bérlőkijelöléséről szóló előterjesztés, mely alapján az alábbi döntést 
hozta: 
 
1.) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló Kéthely, Magyari u. 
28. számú garzonház 2. lakásának bérlőjéül Somogyi Adrienn és élettársa Kormos 
András kéthelyi lakosokat kijelöli a fecskeházi bérbeadás feltételeinek 
megfelelően 2014. március 01. napjától 2019. február 28. napjáig. 
 
2.) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló Kéthely, Magyari u. 
28. számú garzonház 3. lakásának bérlőjéül Vincze Bálint és élettársa Bogdán 
Melinda kéthelyi lakosokat kijelöli a fecskeházi bérbeadás feltételeinek 
megfelelően 2014. március 01. napjától 2019. február 28. napjáig. 
 
3) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló Kéthely, Magyari u. 
28. számú garzonház 3. lakásának bérlőjéül Mackó István kéthelyi lakost kijelöli 
költségelvű lakbér alkalmazása melletti bérbeadásnak megfelelően 2014. február 
01. napjától 2014. február 28. napjáig.  
 
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérlőkkel a 
lakásbérleti szerződést kösse meg. 
 
Felelős: Sipos Balázs polgármester 
Határidő: 2014. március 01. 

 
 
8.) Előterjesztés a Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola Szülői Szervezete támogatási kérelmének elbírálására 
 Előadó: Sipos Balázs polgármester 
 
Sipos Balázs polgármester 
Az általános iskola szülő szervezete kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy nyújtson 
támogatást a 2014. február 15-én megrendezésre kerülő iskolai bálhoz. 40.000,-Ft támogatást 
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igényelnének, melyet a bálon fellépő zenekar tiszteletdíjára fordítanának. A korábbi években 
is támogatta az önkormányzat a szülő szervezetet, javasolja a 40.000,-Ft támogatás 
megítélését. 
 
Megkérdezte a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Hozzászólás 
 
Németh István képviselő 
Javasolja a támogatást a szülői szervezet részére, meglátása alapján a szülői szervezet jól 
dolgozik.  
 
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: 
 

10/2014.(I.28.) képviselő-testületi határozat 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kéthelyi Széchenyi István 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szülői Szervezete által szervezett 
„Szülői Szervezet Jótékonysági Bálja” rendezvény megvalósításához 40.000,-Ft. 
támogatást biztosít a költségvetés egyéb támogatások keret terhére és felkéri a 
Jegyzőt, hogy intézkedjen a támogatási összeg átutalásáról. 
 
Felelős: Sipos Balázs polgármester 

dr. Lukács Zoltán, jegyző (támogatási összeg átutalása) 
Határidő: 2014. február 15. 

 
 
9.) Előterjesztés Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és 

értékelés elnevezésű társadalmasítási munkaanyag véleményezésére 
 Előadó: Sipos Balázs polgármester 
 
Sipos Balázs polgármester 
Elmondta, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat levélben kereste meg, nyilvánítson 
véleményt a koncepcióról, az előterjesztés nem igényelt volna testületi döntést, nem tartozik a 
testület hatáskörébe, ugyanakkor úgy vélte, hogy mindenképpen szükséges, hogy a képviselő-
testület is megismerje. A koncepció készítésekor javaslatát már megküldte a Somogy Megyei 
Területfejlesztési Tanács felé 
 
Megkérdezte a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
Hozzászólás 
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Fekete Csaba alpolgármester 
Elfogadásra javasolja a koncepciót. 
 
Németh Lajos képviselő 
Ez a koncepció 4. változata, többször olvasta már, csalódott a tekintetben, hogy több olyan 
feladat is szerepel benne, melyek már az előző koncepcióban is szerepeltek, ezek egy része 
természetes, mivel a levegő tisztaság, az oktatás fejlesztéséért és a foglalkoztatás érdekében 
folyamatosan tenni kell, másrészről profi munkának tekinti, melyben minden lényeges dolog 
szerepel. A polgármester úrnak is megköszöni, hogy korábban véleményezte a koncepciót, 
javaslatait elküldte. A koncepció alkalmas arra, hogy erre alapozva építkezni lehessen 
Somogy megyében. Jól tükrözi a súlyponti problémákat, melyekre fokozottabban kell 
figyelni. Támogatja és elfogadásra javasolja a koncepciót.  
 
Németh István képviselő 
Az egészségüggyel és a foglalkoztatással kapcsolatos problémákra hívta fel a figyelmet. 
 
Sipos Balázs polgármester 
Az egészségügyi ellátással kapcsolatban elmondja, hogy a közeljövőben Marcaliban is lesz 
CT diagnosztika, bízik benne, hogy ezzel Marcaliban színvonalasabb lesz az egészségügy 
ellátás. 
 
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, 7 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 
 

11/2014.(I.28.) képviselő-testületi határozat 
Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Somogy Megye 
Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű 
társadalmasítási anyagot és az abban foglaltakkal egyetért. 
 
Felelős: Sipos Balázs polgármester 
Határidő: 2014. február 15. 

 
 
10.) Egyebek 
 
Sipos Balázs polgármester 
Tájékoztatja a képviselőket, az önkormányzat pályázatot nyújtott be a szilárd 
hulladékszállításból történő bevétel kiesére, a pályázatot a Vidékfejlesztési Minisztérium írta 
ki, melyhez önerő nem szükséges. A pályázat elkészítésre és elküldésre került, országos 
szinten 1 milliárd forint áll az önkormányzatok rendelkezésére. A támogatást az 
önkormányzat díjkompenzációhoz kérte.  
 
Sipos László képviselő 
A korábbi napirend kapcsán felmerült az egészségügyi ellátás helyzete a környéken. 
Sajnálatosnak tartja, hogy a helyzet elfajulásáért sem Marcali polgármestere, sem a képviselő-
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testület nem lépett fel hatékonyan, arra kéri a polgármestert, hogy a szomszédos települések 
polgármesterével egyeztessen a Marcali kórház fejlesztése érdekében.  
 
Németh Lajos képviselő 
Elmondta, hogy a településen többen megkeresték, hogy a közmeghallgatás teljes anyaga 
került-e leadásra a helyi kábeltévében, a felvételt ő maga nem látta, azonban itt az alkalom, 
hogy erre egyértelmű választ kapjon a lakosság.  
 
Kocsis Lajos operatőr 
Válaszolva Németh Lajos kérdésére elmondta, hogy a közmeghallgatás teljes anyaga 
sugárzásra került a helyi kábeltévében. A kamera és a mikrofon a pulpitusra volt állítva, a 
terem hátsó részében történtekről nem látszik, és nem hallatszik semmi. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző 
Elmondta, hogy 2014. február 1-jétől távozik a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivataltól és a 
Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalnál fog jegyzőként dolgozni. Megköszönte a 
polgármester úr és a képviselő-testület bizalmát.  
Sajnálja, hogy a településen ellentétek vannak a felek között, amely a közmeghallgatáson 
csúcsosodott ki, szerinte ez méltatlan a településhez. Ismételten megköszönte a képviselő-
testület bizalmát és munkája ellátásához a segítséget. 
 
Sipos Balázs polgármester 
Megköszönte a jegyző úr munkáját, úgy gondolja, közösen sikeresen vették az akadályokat, 
nagyon sajnálja, hogy a jövőben nem dolgoznak együtt.  
 
Németh Lajos képviselő 
Elmondta, hogy régebb óta ismerik egymást a jegyzővel, nagyon nehéz időszak után került a 
településre jegyzőnek, amikor sok elmaradás halmozódott fel, kemény munkát kellett neki 
végeznie, sajnálja, hogy amikor már úgy érezte, hogy túljutott a feladatokon és megoldotta 
őket, akkor távozik a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivataltól. Úgy gondolja, hogy 
Kéthelyen kialakult nehéz helyzetben nagyon jól megállta a helyét és ezért köszönetét fejezi 
ki.  
 
Sipos Balázs polgármester 
Az polgármester a testület soros nyilvános ülését bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 dr. Lukács Zoltán Sipos Balázs 
 jegyző polgármester 
 


