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J E GY Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án 16.00 
órakor kezdődő soros nyílt üléséről 
 
Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 
Sipos Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mert a megválasztott hét képviselőből hat fő jelen van. Hosszúné Tóth Rita 
jelezte távolmaradását. 
 
Ismertette a  napirendet. 
 
N a p i r e n d :  
 

1/ 2014/2015-ös tanév előkészítése, tájékoztató az intézményi tanács működéséről.  
    Előadó: intézményi tanács elnöke, intézményvezetők (óvoda, iskola) 

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

                testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által meghozott  
                döntésekről. 
     Előadó: Sipos Balázs polgármester. 
 

3/ Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása. 
    Előadó: Strausz Edit jegyző. 
 
4/ Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság megválasztása. 
    Előadó: Strausz Edit jegyző. 
 
5/ DRV fejlesztési tervének elfogadása. 
    Előadó: Sipos Balázs polgármester. 
 
6/ Vízbázis gépházának felújítása. 
    Előadó: Sipos Balázs polgármester. 
 
7/ KEOP energetikai pályázat előkészítése. 
    Előadó: Sipos Balázs polgármester. 
 
8/ Beiskolázási segély nyújtásáról döntés. 
    Előadó: Sipos Balázs polgármester. 
 
9/  Szociális tűzifa juttatás. 
      Előadó: Sipos Balázs polgármester. 
 
10/ Kötél Egyesület támogatás iránti kérelme. 
      Előadó: Sipos Balázs polgármester. 
 
 
11/ Nikula András utánpótlásedző támogatás iránti kérelme. 
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  Előadó:Sipos Balázs polgármester. 
 
12/  Egyebek. 
 

         
A napirend elfogadásáról szóló szavazásban hat képviselő vett részt. 
A képviselő-testület a napirendet hat  igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és erről az 
alábbi határozatot hozta. 
 
 Kéthely  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

126/2014. (VIII.26.) számú határozata 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 
a polgármester által ismertetett napirendet. 

 
1/ 2014/2015-ös tanév előkészítése, tájékoztató az intézményi tanács működéséről. 
 Írásos előterjesztés mellékleve van. 
 
Sipos Balázs polgármester: Az iskola intézményi tanácsnak elnöke szóban kíván 
beszámolni. 
Felkérte az intézményvezetőket, hogy a beszámolójukat ismertessék. 
 
Magyar Tiborné óvodavezető: Ismertette az írásban kiküldött beszámolót. 
 
Fekete Csaba alpolgármester: A tegnapi egyeztetés alapján még két probléma merült fel, az 
óvoda működésével kapcsolatban, mindkettő megoldásra talált. 
 
Sipos László képviselő: Az új óvónők honnan érkeznek? 
Magyar Tiborné óvodavezető: Balatonújlakról, és Balatonkeresztúrról jönnek az új 
kolléganők. 
 
Németh Lajos képviselő: Az óvoda indulásához minden készen áll. Reméli, hogy a két új 
kolléga igazolja a beléjük vetett bizalmat. 
 
Sipos Balázs polgármester: Szavazásra tette fel az óvoda beszámolóját. 
 
A döntésben hat képviselő vett részt. 
A képviselő-testület az óvoda munkájáról szóló beszámolót hat igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadta és erről az alábbi határozatot hozta. 
 

Kéthely  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
127/2014. (VIII.26.) számú határozata 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kéthelyi Napközi Otthonos Óvoda beszámolóját elfogadja. 
 

 
Sümegi Tamásné megbízott iskola igazgató: Ismertette az írásban kiküldött beszámolót. 
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Sipos Balázs polgármester: Az év elején jelezte az igazgató asszony, hogy az iskola 
folyosójának a fűtését meg kellene oldani. A mai napon döntenek egy KEOP pályázatról, 
amelynek keretében pályázhatnak energetikai korszerűsítésre. Az iskola is szerepel ebben a 
tervben. 
 
Németh István képviselő: Az elmúlt évben gond volt az angol tanítással, megoldódott-e? 
 
Sümegi Tamásné megbízott iskola igazgató: Igen, ez a probléma megoldódott, megbízási 
díjjal négyszer két órát tudnak tanítani. 
 
Fekete Csaba képviselő: A tankönyvekkel minden rendben van? 
 
Sümegi Tamásné megbízott iskola igazgató: A tankönyvek névre szólóan jöttek meg, ezért 
azokat nem bontották meg. A tudomásuk szerint minden évfolyamban hiányoznak könyvek. 
Reméli, hogy a tankönyvellátó ezeket mielőbb pótolja. 
 
Sipos Balázs polgármester: A mai napon fog szintén döntés születni a 
tankönyvtámogatásról. 
 
Fekete Csaba alpolgármester: Gratulál az említett sportteljesítményekhez. Jó munkát és jó 
egészséget kíván a pedagógusoknak.  
 
Németh Lajos képviselő: Említsék meg Bajnokné nevét, aki felkészítette a sportolókat, akik 
ezt a teljesítményt elérték. 
Sipos Balázs polgármester: Szavazásra tette fel az óvoda beszámolóját. 
 
A döntésben hat képviselő vett részt. 
A képviselő-testület az iskola munkájáról szóló beszámolót hat igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadta és erről az alábbi határozatot hozta. 
 

Kéthely  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
128/2014. (VIII.26.) számú határozata 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola beszámolóját elfogadja. 

 
Németh Lajos képviselő:  Az intézményi tanács első ülésén elfogadta ügyrendjét, 
megválasztotta elnökét. Az intézményi tanács jogköreiről ad tájékoztatást az ügyrend alapján. 
A második ülésükön az igazgatói pályázatot véleményezték. Ez nem kötelező hatáskörük, 
csak lehetőség. Öt szavazattal, egy nem szavazat mellett Sümegi Tamásné mellett döntöttek. 
Döntésüket továbbították az illetékesek felé.  
A közeljövőben lesz a harmadik ülésük, napirendjét egyeztetni fogják. 
 
Sipos Balázs polgármester: Hivatalosan nincs információja az igazgatóválasztással 
kapcsolatban. A mostani információ alapján tudomásul veszik a döntést, és jó munkát kíván a 
megbízott intézményvezetőnek. 
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Kéthely  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
129/2014. (VIII.26.) számú határozata 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskola 
intézményi tanácsának a beszámolóját elfogadja. 

 
2/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és a  polgármesterre átruházott  
    hatáskörben hozott döntésekről. 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van. 
 
Sipos Balázs polgármester: Ismertette minkét beszámolót. 
 
A döntésben hat képviselő vett részt. 
A képviselő-testület a beszámolókat hat igennel egyhangúlag elfogadta és erről az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kéthely  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
130/2014. (VIII.26.) számú határozata 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 
a polgármester beszámolót a lejárt határidejű határozatokról, és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Sipos Balázs polgármester. 
 

3/ Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása. 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékleve van. 
 
Strausz Edit jegyző: Ismertette az előterjesztést. 
Sipos Balázs polgármester: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 
 
A döntésben hat képviselő vett részt. 
A képviselő-testület a határozati javaslatot hat igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és 
erről az alábbi határozatot hozta. 
 

Kéthely  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
131/2014. (VIII.26.) számú határozata 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény. 23. §-
a szerinti jogkörében eljárva Kéthely  községben:  
 
A Kéthelyi Helyi Választási Bizottságba  
 
Tagnak: Berta István 
 Lakcím: Kéthely, Ifjúság u. 50. 
 
 Kocsis Lajosné 
 Lakcím:  Kéthely, Vár u. 1/B. 
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 Tamásné Sebdenincs Erika 
 Lakcím: Kéthely, Ifjúság u. 35. 
 
Póttagnak: Bódisné Béres Judit 
 Lakcím:  Kéthely, Honvéd u. 6. 
 
 Félix Árpád 
 Lakcím:  Kéthely, Vár u. 6.  
 
szám alatti lakosokat  megválasztja. 
 
Felelős: Sipos Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal. 
 

4/ Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság megválasztása.  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékleve van. 
 
Strausz Edit jegyző: Ismertette az előterjesztést. 
Sipos Balázs polgármester: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 
 
A döntésben hat képviselő vett részt. 
A képviselő-testület a határozati javaslatot hat igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és 
erről az alábbi határozatot hozta. 
 

Kéthely  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
132/2014. (VIII.26.) számú határozata 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény. 14 § 
(4) bekezdése és a 24. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásához kapcsolódóan a 
szavazatszámláló bizottság tagjait az alábbiak szerint 
választja meg:  
 
Szavazatszámláló Bizottság tagjai:  
 
 Kovács Lajosné Kéthely, Ifjúság u. 56. 
 Dákai Csabáné Kéthely, Arany János u. 3. 
 Galambos Jánosné Kéthely, Május 1. u. 8. 
 Vancsó Mihályné Kéthely, Hunyadi u. 13. 
 Horváth Sándorné Kéthely, Vár u. 37/A  
 
Szavazatszámláló Bizottság póttagjai:  
 
 Mika Lajosné Kéthely, Ifjúság u. 17. 
 Kottánné Berta Krisztina Kéthely, Honvéd u. 33/A. 
 
Felelős: Sipos Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal. 
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5/ DRV fejlesztési tervének elfogadása. 
Írásos előterjesztés mellékelve van. 
 
Sipos Balázs polgármester: Ismertette a gördülő fejlesztési tervre vonatkozó törvényi 
előírásokat. A terv 15 évre szól. Az idei rendelkezésre álló keretük becslés alapján 6.497 eFt. 
Az út alatt lévő vezeték teljes cseréje történne meg az út felújítása előtt, illetve még ehhez 
kapcsolódóan a tűzcsapok cseréje. Ezért van a jövő évre 16 mFt betervezve. 
A szennyvíz vonatkozásában pedig látható, hogy sokkal több az eszközhasználati díj, mint a 
szükséges javítások összege. A szennyvízvezeték fiatalabb, ezért kevesebb felújítás 
szükséges. 
A gördülő fejlesztési terv arra figyelem készült el, hogy a szolgáltatás a jövőben is 
biztonságos legyen. 
 
Németh Lajos képviselő: Ez egy terv, amit nem kell szentírásként kezelni. Az sem biztos, 
hogy a közművek tulajdona megmarad az önkormányzatnál. 
 
Sipos Balázs polgármester: Az üzemeltetési szerződésük hamarosan lejárt. Pályáztatni nem 
kell, mert tulajdonrésszel rendelkeznek a cégben. A következő ülésükön dönteni fogak erről a 
szerződésről.  
 
Németh István képviselő: Az ivóvízhálózatuk több mint 40 éves, és a főnyomó cserét nem 
látja a tervekben. A vizük továbbra is rettenetes. 
 
Sipos Balázs polgármester: Ezt a településnek kellene finanszírozni, ami képtelenség.  
 
Németh Lajos képviselő: A 68-as út felújítása már régi történet, már akkor szóba került, 
hogy a vízvezetéket ki kell cserélni.  
Sipos Balázs polgármester: Szavazásra tette fel mindhárom határozati javaslatot. 
 
A döntésben hat képviselő vett részt. 
A képviselő-testület az első határozati javaslatot hat igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
és erről az alábbi határozatot hozta.  
 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
133/2014. (VIII.26.) számú határozata 
 
Kéthely Község Önkormányzata a 2011. évi CCIX. tv. (Vksztv.) 
11.§ rendelkezései alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe 
tartozó 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Terv 
elkészítésével a település viziközművét üzemeltető DRV Zrt.-t 
(8600 Siófok, Tanácsház utca 7.) bízza meg. 
 
Határidő: 2014. szeptember 10. 
Felelős: Sipos Balázs polgármester. 

 
A képviselő-testület a második határozati javaslatot hat igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadta és erről az alábbi határozatot hozta.  
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Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
134/2014. (VIII.26.) számú határozata 
 
Kéthely Község Önkormányzata a 2011. évi CCIX. tv. (Vksztv.) 
11.§ rendelkezései alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe 
tartozó 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Tervet 
elfogadja. 
 
Határidő: 2014. szeptember 10. 
Felelős: Sipos Balázs polgármester. 

 
A képviselő-testület a harmadik határozati javaslatot hat igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadta és erről az alábbi határozatot hozta.  
 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
135/2014. (VIII.26.) számú határozata 
 
Kéthely Község Önkormányzata a DRV Zrt. által elkészített és az 
ellátásért felelős által jóváhagyott 15 éves időtartamra szóló 
Gördülő Fejlesztési Terv Magyar Energetikai Hivatal részére 
történő megküldésére a település viziközművét üzemeltető DRV 
Zrt-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) bízza meg. 
 
Határidő: 2014. szeptember 10. 
Felelős: Sipos Balázs polgármester. 

 
6/ Vízbázis gépházának felújítása. 
Írásos előterjesztés mellékelve van. 
 
Sipos Balázs polgármester: Felolvasta az előterjesztést. 
 
Német Lajos képviselő: Ő is úgy gondolja, hogy egy helyi vállalkozót támogatni kell.  
 
Havanecz Imre képviselő: Egyetért az előterjesztéssel. 
 
A döntésben hat képviselő vett részt. 
A képviselő-testület az előterjesztést hat igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és erről az 
alábbi határozatot hozta. 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
136/2014. (VIII.26.) számú határozata 

 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a DRV Zrt. üzemeltetésébe lévő Arany János utcai gépház 
felújítási munkáira a Kányai Kft-vel (székhelye: 8700 Marcali, 
Orgona u. 17.) köt szerződést bruttó 704.676 Ft vállalkozói díjért. 
 
A vállalkozói szerződés aláírásával megbízza a polgármestert. 
 
Határidő: 2014. szeptember 15. 
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Felelős: Sipos Balázs polgármester. 
 

 
7/ KEOP energetikai pályázat előkészítése. 
Írásos előterjesztés mellékelve van. 
 
Sipos Balázs polgármester: Ismertette az előterjesztést. 
 
Németh Lajos képviselő: A pályázati kiírás szeptemberben fog kijönni? Azt gondolja, hogy 
ha mégis később kerül kiírásra a pályázat, akkor elavul az energetikai tanúsítvány. Az 
alapötlet jó, de végig kellene gondolni a dolgokat.   
 
Sipos Balázs polgármester: Elfogadja az észrevételt. A határozati javaslat kiegészítést 
igényel. A kiegészítés: amennyiben az elkészült energetikai tanúsítvány 2015. december 31-ig 
módosítást igényel, akkor azt díjmentesen elvégzik. 
 
A döntésben hat képviselő vett részt. 
A képviselő-testület a kiegészített határozati javaslatot hat igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadta és erről az alábbi határozatot hozta. 
 

Kéthely Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 
137/2014. (VIII.26.) számú határozata 
 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
pályázatot kíván benyújtani a KEOP-2014-4-10-0/2014. kódszámú 
pályázati kiírásra az óvoda, az iskola és az Ady Endre u. 2-4. szám alatt 
lévő a pályázat előkészítő munkáival (felmérési tervek elkészítése, 
energetikai szakvélemény, pályázatírás) megbízza a PRO-MAN 
Építőipari és Kereskedelmi Kft-t, 320 Ft+Áfa/épület megbízási árért. 
Amennyiben az elkészült energetikai tanúsítvány 2015. december 31-ig 
módosítást igényel, akkor azt díjmentesen elvégzi a Kft. 
 
Határidő: 2014. szeptember 10. 
Felelős: Sipos Balázs polgármester. 

 
8/ Beiskolázási segély nyújtásáról döntés. 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van. 
 
Sipos Balázs polgármester: Ismertette az előterjesztést. 
 
A döntésben hat képviselő vett részt. 
A képviselő-testület az előterjesztést hat igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és erről az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Kéthely Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 
138/2014. (VIII.26.) számú határozata 
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Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
a Szociális Bizottságot, hogy azon kéthelyi állandó lakos általános 
iskolai tanulók részére, akiknek fizetni kell a tankönyvért, 
önkormányzati segélyt állapítson meg hivatalból. 
 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: Sipos Balázs polgármester. 
 

9/ Szociális tűzifa juttatásról döntés.  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van. 
 
Sipos Balázs polgármester: Ismertette az előterjesztést. 
 
Németh Lajos képviselő: Tudjuk, hogy minden évben van pályázat és a pályázat pótlásaként 
szokták a saját fát odaadni. Nem gondolja a polgármester úr, hogy tartalékolni kellene ezt? 
 
Sipos Balázs polgármester: Hamarosan lesz önkormányzati fakitermelés, így lesz újra fa. A 
meglévő mennyiség már három éves, azt nem célszerű tovább tartogatni, mert a minősége 
romlani fog. 
 
A döntésben hat képviselő vett részt. 
A képviselő-testület az előterjesztést hat igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és erről az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Kéthely Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 
139/2014. (VIII.26.) számú határozata 
 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat rendelkezésére álló, kitermelt tűzifából 40 m3 –t elkülönít 
szociális tűzifa céljára, mely az Önkormányzat Szociális rendelete 
alapján kiosztásra kerül. 
A kiosztott fát az Önkormányzat IFA gépjárműve szállítja ki az 
érintetteknek. 
A maradék tűzifa az Arany János utcai telephely fűtését szolgálja. 
 
Felelős: Sipos Balázs polgármester. 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
 

10/ A Kötél Egyesület támogatás iránti kérelme. 
Írásos előterjesztés mellékleve van. 
 
Sipos Balázs polgármester: Az elmúlt héten eltűnt egy idős úr. A keresésben a Kötél 
Egyesület is részt vett. Ezúton köszönetet mond mindenkinek, aki a keresésben részt vett. Az 
idős embert sajnos nem találták meg. 
A Kötél Egyesület egy levegőbe küldhető kamera beszerzéséhez kéri a támogatást, amivel 
helikopter nélkül, a levegőből lehet a keresést végezni ilyen esetekben. 
 
30 eFt-os támogatást javasol a részükre ennek az eszköznek a beszerzéséhez. 
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Németh Lajos képviselő: Az egyesületet régóta ismeri. Önzetlenül segítenek.  
Mindenképpen támogatásra érdemesek. 
 
A döntésben hat képviselő vett részt. 
A képviselő-testület az előterjesztést hat igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és erről az 
alábbi határozatot hozta. 
 
 

Kéthely Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 
140/2014. (VIII.26.) számú határozata 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 30 eFt 
támogatásban részesíti a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő 
Egyesületet. 
A támogatás a tartalék keret terhére kerül kifizetésre. 
 
Határidő: 2014. szeptember 10. 
Felelős: Sipos Balázs polgármester. 

 
11/ Nikula András utánpótlásedző kérelme. 
Írásos előterjesztés mellékelve van. 
 
Sipos Balázs polgármester: Ismertette a kérelmet és az előterjesztést. 
 
Németh Lajos képviselő: Nem ért egyet a polgármester úrral. Ott egy kis füves pálya van 
most. Az óvoda épülete és kerítése 10 méteren belül van, illetve másik oldalon a konyha van. 
A beruházással az iskola vagyona gyarapodna. A helyszínen jobb körülményeket tudnának 
biztosítani. 
 
Sipos Balázs polgármester: Személyes tapasztalata, hogy nyáron nem volt Bozsik program, 
ősszel pedig a terembe fognak menni, mert sötét lesz és az időjárás is ezt indokolja. Nem csak 
az az indoka, hogy a labda nem veszélyezteti az épületeket, hanem egyéb gazdaságossági 
indokokat is felsorolt. 
 
Németh Lajos képviselő: Nem csak a Bozsik programról van szó itt. A pályát az iskolások és 
az óvodások is használhatják. 
 
Sipos Balázs polgármester: Nem kell beleugrani a beruházásba rögtön, mert lehet, hogy 
pályázati forrásból ezt meg tudják oldani később. 
 
Fekete Csaba képviselő: Nemes a cél és nemes a gondolat, de a mostani döntés nem azt 
jelentené, hogy a későbbiekben nem valósulhat meg. Türelmet kér. 
 
Németh István képviselő: Nem ért egyet ő sem az elutasítással. Németh Lajos szakszerűen 
ecsetelte a szakmai indokokat. A mindennapos testneveléshez nincs megfelelő terük.  
Pályázatok nyilván lesznek a jövőben is, de Kéthelyen van tornacsarnok, ezért nem ide fogják 
adni a pénzt. A jelenlegi pályát társadalmi összefogással, saját pénzből alakították ki.  
 
Sipos Balázs polgármester: Az iskola épületében van helyük, ahol átalakítással kialakítható 
lenne a mozgáshoz szükséges tér. Még mindig azt mondja, hogy érdemes várni a pályázatra, 
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mert sok háromszázezer forint sokra megy. Ezért van Kéthelynek ennyi megtakarított pénze, 
mert az elmúlt négy évben így gazdálkodtak. 
 
Sipos László képviselő: Egyetért a polgármester úrral és alpolgármester úrral. Ésszerűen kell 
gazdálkodni. Az pedig cinizmus, hogy az öregfiúk csapatára hivatkoznak. 
 
Sipos Balázs polgármester: Szavazásra tette fel a kérelmet. 
 
A döntésben hat képviselő vett részt. 
A képviselő-testület a kérelmet négy nem szavazattal, kettő igen szavazat mellett, nem 
támogatta, és erről az alábbi határozatot hozta. 

 
Kéthely Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 
141/2014. (VIII.26.) számú határozata 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja 
Nikula András utánpótlásedző anyagi támogatás iránti kérelmét. 
 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: Sipos Balázs polgármester. 

 
12/ Egyebek. 
 
Sipos Balázs polgármester: Felolvasta Samu Zsolt kérelmét.  
Elsősorban gratulál Samu Zsoltnak. A testület az általa kért támogatást adja oda, mert 
megérdemli. 
 
Sipos László képviselő: Gratulál Bajnok Eszternek, Samu Zsoltnak, és a fiú atlétika 
csapatnak is. 
 
A döntésben hat képviselő vett részt. 
A képviselő-testület a kérelmet négy nem szavazattal, kettő igen szavazat mellett, nem 
támogatta, és erről az alábbi határozatot hozta. 

 
Kéthely Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 
142/2014. (VIII.26.) számú határozata 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Samu Zsolt 
Kéthely, Hunyadi u. 87. szám alatti lakos részére 30.000 Ft támogatást 
állapít meg, horgász világbajnokság utazási költségeihez történő 
hozzájárulásként. 
A támogatás a tartalék keret terhére kerül kifizetésre. 
 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: Sipos Balázs polgármester. 

  
Havanecz Imre képviselő: A szociális bizottság egyszer ülésezett az elmúlt időszakban. 
Önkormányzati segély iránti kérelem 18 db volt, ebből egy került elutasításra, a többi 
kérelemnek helyt adtak. Általában gyógyszerköltségre, élelmiszerre, és ruhára kértek 
támogatást a kérelmezők. Ápolási díj ellenőrzés keretében négy méltányossági ápolási díjból 
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egyet megszüntetett a bizottság. Ezen kívül egy fő részére kamatmentes kölcsönt állapítottak 
meg. 
 
Németh István képviselő: Ügyrendi bizottság elnökeként tájékoztatást nyújt, hogy nem volt 
ülésük, mert nem volt esemény. 
További kérdése, hogy mi az oka, hogy a szelektív hulladékgyűjtő kerítésén kívül rakják a 
szemetet? 
 
Sipos Balázs polgármester: Arról volt szó, hogy a Mecsek Dráva projekt keretében 
megérkeznek az új edények, és ezért az volt a kérés, hogy helyezzék a kerítésen kívül az 
edényeket, hogy könnyebben el lehessen szállítani. 
Közérdekű közleménye, hogy megérkeztek a szelektív hulladékgyűjtő edények, azok részére, 
akik ezt igényelték. A szelektív szigetek meg fognak maradni.  
Az otthoni szelektívhulladék gyűjtő edények használatához kapni fognak a lakosok útmutatót. 
 
Sipos László képviselő: A pénzügyi bizottság az elmúlt időszakba nem ülésezett. 
 
Havanecz Imre képviselő: Ez évben rendkívül csapadékos nyaruk volt. A hegyközség 
költségvetésében nagyobb összegek voltak előirányozva a hegyi utak karbantartására minden 
évben. Ezeket az összegeket azonban már három éve nem használták fel, nem adták oda 
különböző indokokra hivatkozva. Felolvasta a hegyközség vezetőségi tagjainak a nevét. A 
hegyközség elnöke Dr. Bánkuti József, a hegybíró Szabó Zsolt, a kéthelyi választmányi tagok 
Molnár Balázs, Szűcs Ernő és Harmat Szabolcs. 
 A felelősség az övéké.  A választmány úgy döntött, hogy nem járul hozzá az utak 
karbantartásához. 
Az önkormányzat 1.200 eFt-ot költött a hegyi utakra.  
 
Sipos Balázs polgármester: A hegyi utak javítását folyamatosan végzik, a keretük kimerítése 
után nem tudják folytatni azt. A hegyi utak hossza 70 km összesen. Erre központi forrást nem 
kapnak. A hegyközségtől azt kérte, hogy legalább az anyagköltséget adják oda. 
 
Németh István képviselő: Havanecz Imre megtette a kampánybeszédét. Azt, hogy miért 
nincs jó kapcsolat a polgármester és Molnár Balázs között nem tudja. Meg kellett volna hívni 
az érintetteket az ülésre. 
 
Sipos László képviselő: A hegyi utak sokkal jobb állapotban vannak, mint a javítás előtt. 
Minden járművel járhatóak az utak. 
Ha a hegyközség is segített volna, akkor még jobb lenne az utak állapota. 
 
Más tárgy, vagy hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 17.01 órakor az ülés bezárta.. 
 
 

Kmft. 
 
 

 Sipos Balázs Strausz Edit 
 polgármester jegyző 


