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J E GY Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án 

14.00 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 hét fő jelen van.  

Javasolta, hogy 13. napirendnek vegyék fel a szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem 

benyújtását.  

 

Németh Lajos képviselő: Javasolta, hogy a DRV szerződéseiről ne döntsenek, mert október 

12-én lejár a ciklusuk. Tisztességesebb lenne, ha a következő testület döntene. 

Ugyanezt javasolja a biztosítások tekintetében. 

 

Sipos Balázs polgármester: A napirendek tárgyalása során ezek a kérdések úgyis szóba 

fognak kerülni.  

 

Ismertette a kiegészített napirendet. 

 

N a p i r e n d :  

 

1/ Bérleti-üzemeltetési szerződés megkötése a DRV-vel a közcélú ivóvízellátó  

   rendszer valamint a  közcélú szennyvízelvezető  rendszer és szennyvíztisztító telep  

   működtetésére. 

   Előadó: Sipos Balázs polgármester. 

 

2/ Biztosítások megkötésére brókeri szerződés. 

    Előadó: Sipos Balázs polgármester. 
 

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

                testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által meghozott  

                döntésekről. 

     Előadó: Sipos Balázs polgármester. 

 

4/ Tájékoztató az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről 

    Előadó: Sipos Balázs polgármester. 

 

5/ Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása. 

    Előadó: Sipos Balázs polgármester. 

 

6/ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati rendszerhez történő csatlakozás. 

    Előadó: Sipos Balázs polgármester. 

 

7/ Vízbázis gépházának felújítása. 

    Előadó: Sipos Balázs polgármester. 

 

8/  Mikrobusz tárolásához mobil garázs vásárlása. 
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      Előadó: Sipos Balázs polgármester. 

 

9/ Rákóczi utcai ingatlanok vásárlása. 

    Előadó: Sipos Balázs polgármester. 

 

10/ Rovásírásos falunévtábla elhelyezése. 

      Előadó:Sipos Balázs polgármester. 

 

11/  A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

      szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

      Előadó: Strausz Edit jegyző. 

 

12/ Óvoda szülői munkaközösségének támogatás iránti kérelme. 

      Előadó: Sipos Balázs polgármester. 

 

13/ Szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem benyújtása. 

      Előadó: Sipos Balázs polgármester. 

 

13/ Egyebek. 

 

   

A napirend elfogadásáról szóló szavazásban hét  képviselő vett részt. 

A képviselő-testület a napirendet öt  igen szavazattal, egy nem, egy tartózkodás mellett 

elfogadta és erről az alábbi határozatot hozta. 

 

 Kéthely  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

143/2014. (IX.30.) számú határozata 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 

a polgármester által ismertetett napirendet. 

 

1/ Bérleti-üzemeltetési szerződés megkötése a DRV-vel a közcélú ivóvízellátó  

 rendszer valamint a  közcélú szennyvízelvezető  rendszer és szennyvíztisztító telep     

működtetésére. 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van. 

 

Sipos Balázs polgármester: Ismertette az előterjesztést. 

Balatonújlak a tegnapi testületi ülésén elfogadta a DRV-vel kötendő szerződést a szennyvíz 

üzemeltetésére. 

Azért kell a mai napon tárgyalni, mert a választásokat követően már nem lesz elég idő 

november 30ig. 

 

Csorba Tibor DRV Zrt.: Valóban nagyon rövid idő állna rendelkezésre a választások után. 

Megköszönnék, ha most születne döntés, de ha később fog ez megtörténni, akkor is 

rendelkezésre állnak. 

 

Sipos Balázs polgármester: Ez a szerződés semmi újat nem tartalmaz a korábbihoz képest. A 

koncessziós díj és az egyéb díjak törvény szerint kötöttek. 
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Németh Lajos képviselő: A jegyzőt kérdezi, hogy a vagyon értékelésre hivatkozik a 

szerződés, ez így rendben van-e? Nem biztos, hogy a Kormányhivatalnak kellene ezt 

észrevenni. Egy csomó olyan dolog van, amiről nem ártana, ha tudnának. Nem kellene 

átsikkadni dolgokon. A gördülő fejlesztési tervnél is vannak utalások, így például a szakértő 

kirendelése kapcsán. A használati díjnál a vagyon értéke számít. Ezzel is gondok vannak az 

ivóvíz kapcsán. 

Még mindig az a véleménye, hogy az új testület dolga ez a döntés. 

 

Sipos Balázs polgármester: Egy hivatal életében vannak olyan dolgok, amik a 

folyamatosságot igénylik. 

A vagyon értékelést a DRV Zrt már készíti, folyamatban van. Ennek kedvező hatása is lehet.  

 

Csorba Tibor DRV Zrt: A DRV valamennyi üzemeltetett rendszer tekintetében el fogja 

készíteni november 30-ig a vagyon értékelését. 2015. évtől egységes díjak lesznek, a 

használati díjakat is a minisztérium állapítja meg. Ameddig a díjrendelet nem jelenik meg a 

meglévő díjakon számláznak.  

 

Sipos Balázs polgármester: A megbeszélésükön megállapodtak abban, hogy a DRV 

biztosítja számukra a felújítási tervet. Így a szükséges információk rendelkezésükre fognak 

állni. 

 

Fekete Csaba képviselő: A képviselő-testület legitimitását súrolja a képviselőtársa 

megjegyzése. Nem gondolja, hogy az új testület más szolgáltatóval egyezségre tudna jutni 

ilyen rövid idő alatt. 

 

Németh Lajos képviselő: Nem érti, hogy mi az akadálya annak, hogy a következő testület 

tárgyalja. 

 

Németh István képviselő: A vagyonértékelést ő is kereste. Akkor a vagyon értékeléshez 

nincs semmi köze az önkormányzatnak? Nem tartja elegánsnak, hogy ez a testület tárgyalja. 

 

Sipos Balázs polgármester: Kompromisszumra kész, azért mert bízik a folytatásban, bízik 

abban, hogy nagyrészt maradnak a testületben a jelenlévők. 

 

Fekete Csaba alpolgármester: Köszönet a DRV-nek a munkájukért. Reméli, nem hiszik, 

hogy bizalmatlanok velük szemben. 

 

Sipos Balázs polgármester: Szavazásra teszi fel a szennyvízrendszer üzemeltetésére 

vonatkozó szerződést. Három igen, egy ellene, három tartózkodással, nem elfogadva.  

 

Sipos Balázs polgármester: Szavazásra teszi fel az ivóvízvízrendszer üzemeltetésére 

vonatkozó szerződést. Három igen, egy ellene, három tartózkodással, nem elfogadva.  

 

 

2/ Biztosítások megkötésére brókeri szerződés. 

 

Sipos Balázs polgármester: Megkéri Szabó Károly brókert, hogy ismertesse az ajánlatát. 
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Szabó Károly bróker: December 31-vel jár le a biztosítási évforduló. 90 nappal előbb kell a 

szerződést felmondani. Ha ezt a mai nap nem teszik meg, nem tudnak váltani, és kedvezőbb 

konstrukciót választani. 

A kiküldött ajánlatot ismerteti. Az ajánlata 50 %-os díjcsökkenést eredményezhet. Nem tudja 

azonban, hogy a meglévő adatok mennyire helytállóak. 254 eFt/m2 bekerülési áron kell 

felszámolni az ingatlanok árát, ahhoz, hogy 100 %-os biztosítást tudjanak nyújtani. E számítás 

szerint 931 mFt lenne a vagyon értéke Kéthelyen. A megnövekedett vagyon ellenére a díj 60 

eFt-al csökkenne. A mai nap csak a közvetítői szerződés felmondásáról lenne szó. A 

szerződést később ráérnek aláírni. 

 

Németh István képviselő: Ha az iskola is beletartozik, akkor mennyi lenne az biztosítás? 

 

Szabó Károly bróker: Nem tudja, mert az iskoláról nincs adata. 

 

Németh Lajos képviselő: Valóban dönteni kell, mert 30.-a van. A Csányi azért nem 

jelentkezhetett, mert a környező települések már máshol szerződtek. Valós értéken kell 

biztosítani, nem kell sajnálni pár tízezer forintot. 

Kérdése, hogy lehet-e önkormányzaton kívül állót biztosítani? 

 

Szabó Károly bróker: Az önkormányzati dolgozókra vonatkozik a biztosítás, de például a 

közös hivatal dolgozói nem tartoznak bele. Utasbiztosítást is kötnek természetesen. A 

biztosítási palettán lévő minden biztosítással foglalkoznak. 

 

Hosszúné Tóth Rita képviselő: Minden érv amellett szól, hogy most hozzanak döntést. 

 

Sipos Balázs polgármester: A korábbi biztosítást folyamatosan aktualizálták a meglévő 

beszerzések, felújítások kapcsán. A vagyonuk valójában gyarapodott.  

 

Sipos Balázs polgármester: Somogy Brókert bízzák meg, és a meglévő szerződést 

felmondják a mai nappal.  

 

A döntésben hét képviselő vett részt. 

A képviselő-testület a határozati javaslatot hét igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és 

erről az alábbi határozatot hozta. 

 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

144/2014. (IX.30.) számú határozata 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat vagyonbiztosítási szerződését felmondja, és a 

továbbiakban a Somogy Brókert bízza meg a továbbiakban 

biztosítási tevékenységgel. 

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Sipos Balázs polgármester. 

 

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

testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által meghozott               

döntésekről. 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van. 
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Sipos Balázs polgármester: Ismertette a beszámolókat. 

 

A döntésben hét képviselő vett részt. 

A képviselő-testület a határozati javaslatot hét igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és 

erről az alábbi határozatot hozta. 

 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

145/2014. (IX.30.) számú határozata 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elfogadja a polgármester beszámolóját a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről. 

 

4/ Tájékoztató az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van.  

 

Sipos Balázs polgármester: A pénzügyi bizottság a tegnapi napon tárgyalta az előterjesztést. 

 

Sipos László képviselő: Az ülésen valamennyi bizottsági tag részt vett. Az első félév 

beszámolója kimondottan jónak minősíthető. A falu lakóinak adófizetési morálja példa értékű. 

A beszámolót elfogadásra javasolja. 

 

Sipos Balázs polgármester: A pénzkészletük június 30-án 56 mFt. 20 mFt-juk diszkont 

kincstárjegyük van. 

Egy része kötött, más része szabad felhasználású. 

A mai napon kifizetésre került a mikrobusz. Előre láthatóan a jövő hét közepén meg fog 

érkezni a településre.  

Jelenleg 63.018 eFt a rendelkezésre álló készpénzállomány. Ebből a koncessziós díj 21.500 e 

Ft. Úgy gondolja, hogy jó anyagi kondíciókkal rendelkeznek. Van miből sáfárkodniuk. 

Figyelni kell majd a konszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatására 

megjelenő pályázatra. A támogatási céloktól függően kell a saját beruházásaikat tervezni. 

 

Németh Lajos polgármester: A polgármester úr által elmondottak a valóságot takarják. 

Örömteli, hogy néhány pályázat befejeződött. Az elmúlt években két dolog befolyásolta a 

pénzügyeiket, a pályázati pénzek, és a negatívum, hogy a koncessziós díjról nem 

rendelkezhetnek. A következő testület lehetőségeit nem rontotta ez a testület. A beszámolót 

elfogadásra javasolja. 

 

Fekete Csaba képviselő: Egyetért képviselőtársával. Azonban az elkövetkező években is van 

bőven megoldandó feladat. Köszönetet mond mindenkinek az elvégzett munkáért.  

 

Sipos Balázs polgármester: Szavazásra tette fel a beszámolót. 

 

A döntésben hét képviselő vett részt. A képviselő-testület a beszámolót hét igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadta és erről az alábbi határozatot hozta. 

 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

146/2014. (IX.30.) számú határozata 
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Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2014. I. félévi teljesüléséről szóló 

tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően, változatlan 

tartalommal elfogadja. 

 

5/ Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása. 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van. 

 

Sipos Balázs polgármester: A pénzügy új programmal dolgozik, így egy kis csúszással 

készült el a beszámoló. Köszönet a dolgozóknak a feszített munkáért. 

Szavazásra tette fel a rendelet módosítást. 

 

A döntésben hét képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztést hét igen 

szavazattal, egyhangúlag elfogadta és erről az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2014. (X.1.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat  2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

(Rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve van.) 

 

6/ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati rendszerhez történő csatlakozás. 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékleve van.  

 

Sipos Balázs polgármester: Ismertette a határozati javaslatot. 

Szavazásra tette fel az előterjesztést. 

 

A döntésben hét képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztést hét igen 

szavazattal, egyhangúlag elfogadta és erről az alábbi határozatot hozta. 

 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

147/2014. (IX.30.) számú határozata 

Az Önkormányzat kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, 

hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 

hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához. 

Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi 

pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és 

kötelezettséget vállal arra,hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a 

települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 

továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 

Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi 



7 
 

fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatról hozott 

döntését a https://eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen 

elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 

Az Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa 

rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a 

szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és 

mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

7/ Vízbázis gépházának felújítása. 

 

Sipos Balázs polgármester: Szitás Tamás közölte, hogy a szerződés nem jött létre. Az 

elektronikus rendszer védelme érdekében a felújítás sürgős, ezért bízzák meg a DRV ZRT-t, 

hogy kösse meg a szerződést az általa javasolt céggel. 

 

Németh István képviselő: Reméli, hogy még a havazás előtt elkészül a felújítás. 

 

Sipos Balázs polgármester: Ismertette a határozati javaslatot. 

Szavazásra tette fel az előterjesztést. 

 

A döntésben hét képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztést hét igen 

szavazattal, egyhangúlag elfogadta és erről az alábbi határozatot hozta. 

 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

148/2014. (IX.30.) számú határozata 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a DRV Zrt. üzemeltetésébe lévő Arany János utcai 

gépház felújítási munkáira a Balogh és Társa Kft-t (székhelye: 

8700 Marcali, Piac u. 23.) bízza meg, bruttó 685.373 Ft 

megbízási díjért. 

A vállalkozói szerződés aláírásával megbízza a polgármestert. 

 

Határidő: 2014. szeptember 15. 

Felelős: Sipos Balázs polgármester. 

 

8/  Mikrobusz tárolásához mobil garázs vásárlása. 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékleve van. 

 

Sipos Balázs polgármester: Ismertette az előterjesztést. 

A garázs három héten belül megvalósulhat. 

 

Németh István képviselő: A színes miből van? 

 

Sipos Balázs polgármester: Ugyanaz az anyag, csak festett, ami idővel kophat, karbantartást 

igényel. 

 

Németh Lajos képviselő: Lehetett volna tégla garázst építeni. Ez a garázs nem túl nagy, ezért 

szerinte nem túl jó ötlet.  

 

Sipos Balázs polgármester: Étel szállítására nem használnák, amíg a másik autó jó. 

https://eperbursa/onk/tonkbelep.aspx
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Németh Lajos képviselő: Fél millió forintot nem szánna erre a plé garázsra. 

 

Sipos Balázs polgármester: Ha a szociális szolgáltatóhoz teszik, akkor a felelősség nem 

tisztázott, mert többen bejárnak. 

A fecskeháznál vannak garázsok, négy millió forintba kerültek ezek, és nem is jók.  

Ha a jövőben tudnak tégla garázst építeni, akkor ebben tudnak kisgépet tárolni. Átgondolt 

ötlet volt ez. 

Szavazásra tette fel az előterjesztést. 

 

A döntésben hét képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztést öt igen szavazattal, 

kettő tartózkodás mellett elfogadta és erről az alábbi határozatot hozta. 

 

 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

149/2014. (IX.30.) számú határozata 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy mobil garázs beszerzését, felállítását megvalósítja 

horganyzott kivitelben, bruttó 419.100 Ft beszerzési áron,és az 

elhelyezéshez szükséges alapozási munkákat saját erőből, 

130.000 Ft értékű anyag beszerzésével elvégzi. 

 

Kéthely Község Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert a 

Metal-Steel Kft-vel a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2014. október 15. 

Felelős: Sipos Balázs polgármester. 

 

9/ Rákóczi utcai ingatlanok vásárlása. 

Írásos előterjesztés mellékleve van. 

 

Sipos Balázs polgármester: Ismertette az előterjesztést. 

 

Németh István képviselő: A telekhatár lépcsőzetes lesz? 

 

Sipos Balázs polgármester: A telekhatár egyenes, a kőkerítés beljebb van, és a másikkerítés 

is. 

Szavazásra tette fel az előterjesztést. 

A döntésben hét képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztést hét igen 

szavazattal, egyhangúlag elfogadta és erről az alábbi határozatot hozta. 
 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

150/2014. (IX.30.) számú határozata 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Rákóczi utca rendezése céljából a telekmegosztást - mellékelt 

megosztási vázrajz szerint - elfogadja. 
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Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megbízza a Polgármestert szükséges adásvételi szerződések 

aláírásával. 

 

Határidő: 2014. november 15. 

Felelős: polgármester. 
 

10/ Rovásírásos falunévtábla elhelyezése. 

Írásos előterjesztés mellékleve van. 

 

Sipos Balázs polgármester: Ismertette az előterjesztést. 

 

Hosszúné Tóth Rita: Ha lakossági igény merült fel, akkor azt teljesíteni kell. 

 

Németh István képviselő: Egyetért vele, de nem érti, hogy miért október 10. a határidő. 

Kössék az ősi szokásokhoz, a napfordulóhoz, december 21. legyen a határidő. 

 

Sipos László képviselő: A tábla készen van, miért raktározzák akkor? 

 

Németh István képviselő: Kampányszaga van a dolognak. 

 

Németh Lajos képviselő: Véleménye szerint ezt azért csinálja a polgármester úr, mert ezzel 

lehet villogni. Nem kellene ebből választási cirkuszt készíteni. Javasolja, hogy nem a község 

költségén legyen ez, hanem a testület vállalja magára, és valamikor avassák fel. 

 

Németh István távozott az ülésről 16.24 órakor. 

 

Sipos Balázs polgármester: Szavazásra tette fel a decemberi időpontot. 

A döntésben hat képviselő vett részt. A képviselő-testület a határozati javaslatot négy nem 

szavazattal, egy tartózkodás, és egy igen szavazat mellett nem fogadta el. 

 

Sipos Balázs polgármester: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot azzal a módosítással, 

hogy a tábla költségét a képviselők finanszírozzák. 

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 

151/2014. (IX.30.) számú határozata 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, 3 db rovásírással készült falunév-táblát táblát helyez ki, 

melyek elkészítési költsége bruttó 61.275 Ft. A táblák a 68. sz. 

főútvonal két településre beérkező, és a Baglas-hegyi út 

helységnév táblái mögé kerülnek elhelyezésre. 

 

A táblák elkészítési költségeit a képviselők viselik. 

 

Határidő: 2014. október 10. 

Felelős: Sipos Balázs polgármester. 



10 
 

 

 

11/  A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása. 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve van.  

 

Strausz Edit jegyző: Ismertette az előterjesztést. 

 

Sipos Balázs polgármester: Szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 

A döntésben hat képviselő vet részt. A Képviselő-testület az előterjesztést hat igen 

szavazattal, egyhangúlag elfogadta és erről az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

17/2014. (X.1.) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

(rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékleve van) 
 

 

12/ Óvoda szülői munkaközösségének támogatás iránti kérelme. 

 

Sipos Balázs polgármester: Ismertette a kérelmet. Javasolja a támogatás megállapítását. 

Eddig mindig támogatták az ilyen kérelmeket. Nem nagy összegről van szó. 

 

Fekete  Csaba alpolgármester: A rendezvény december 6-án lesz. Mindenkit szeretettel 

várnak. 

 

 A döntésben hat képviselő vett részt. A képviselő-testület a kérelemnek hat igen szavazattal 

egyhangúlag helyt adott, és erről az alábbi határozatot hozta. 

 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

152/2014. (IX.30.) számú határozata 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Napközi Otthonos Óvoda Szülő Szervezete részére 30.000 Ft 

támogatást állapít meg, az általuk szervezett jótékonysági bál 

megrendezésére. 

 

A támogatás a tartalék keret terhére kerül megállapításra. 

 

Határidő: 2014. október 12. 

Felelős: Sipos Balázs polgármester. 

 

 13/ Szociális tűzifa vásárlásához kapcsoló támogatás igénylése. 

 

Sipos Balázs polgármester: A korábbi években sikeresen pályáztak. Most 66 fő 

lakásfenntartási támogatásban részesülők számát figyelembe véve 132 m3 pályázható. 

Az önerő mértéke 132 eFt+ÁFA. Ezen kívül a háztartásokhoz térítésmentesen kell kiszállítani 

a fát. 

 



11 
 

Fekete Csaba alpolgármester: Sokan vannak, akik kívül esnek a támogatási körön. Ezért a 

közeljövőben úgy kell gazdálkodni a helyi erőkkel, hogy rájuk is gondoljanak. 

 

Németh Lajos képviselő: Úgy tudja, hogy vannak tervek a rezsicsökkentés kiterjesztésére.  

 

16.44 órakor az ülésre visszajött Németh István. 

 

Sipos Balázs polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztést. 

A döntésben hét képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztést hét igen 

szavazattal, egyhangúlag elfogadta és erről az alábbi határozatot hozta. 

 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

153/2014. (IX.30.) számú határozata 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

pályázatot nyújt be a 46/2014 (IX.25.) BM. rendelet alapján 

132 m
3 

szociális célú kemény tűzifa vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatásra. 

Az Önkormányzat a vásárláshoz szükséges 132.000 Ft+ÁFA 

önrészt vállalja. 

 

Határidő: 2014. október 6. 

Felelős:Sipos Balázs polgármester. 

 

14/ Egyebek. 

 

Sipos Balázs polgármester: A mai nap kaptak egy levelet a képviselő-testületnek és 

Havanecz Irének címezve. Lehetőséget adott az aláíróknak, hogy jelen legyenek, ezzel a 

lehetőséggel nem kívántak élni. 

 

Hosszúné Tóth Rita: A mikrobusz a jövő héten meg fog jönni. Ki vezetheti majd a buszt? 

 

Sipos Balázs polgármester: A busz használatára egy szabályzatot fogunk alkotni, melyet a 

testület fogad el. Addig a mostani sofőr vezetheti, ha szükség van rá. 

 

Németh István képviselő: Az ügyrendi bizottságnak nem volt ülése, mert nem volt esemény. 

 

Havanecz Imre képviselő: Beszámol a szociális bizottság munkájáról. 

 

Sipos Balázs polgármester: A jövő héten egy együttes ülést szeretne tartani a ciklus 

lezárására. Balatonújlak testületével ezt egyeztette.  Ezen az ülésen nem lesz kamera, ezért 

most szeretne néhány gondolatot mondani. 

 

Megköszöni mindenkinek a munkáját. Voltak ugyan súrlódások, de összességében jól 

működött a képviselő-testület. A falu fejlődött a ciklus alatt. Reméli, hogy a létrehozott 

társulásaik a jövőben is működni fognak, mert a feladatukat jól szervezetten látják el. 
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Más tárgy, vagy hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 16.55  órakor az ülés bezárta.. 

 

 

Kmft. 

 

 

 Sipos Balázs Strausz Edit 

 polgármester jegyző 


