
 
 
    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. január 18-án  
a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott rendkívüli nyilvános testületi ülésén. 
 
JELEN VANNAK:   Sipos Balázs polgármester 
                                Fekete Csaba alpolgármester 
                                Dr.Gonda Péter és Sipos László képviselők 
 
                                Nagy Gáborné körjegyző  
 
Sipos Balázs polgármester üdvözli a testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelenteket, 
megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel azon a testület megválasztott 
7 tagja közül 4 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitja.  
Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy Bódis Józsefné és Dr. Gelencsér-Magyar  
Lívia képviselők a testületi ülésről való távolmaradásukat előzetesen jelezték, családi  
okokra hivatkozással. 
 
A polgármester javaslatára a testületi tagok egyhangúlag, 4 igen szavazattal, elfogadták  
a tárgyalandó napirendet. 
 
N a p i r e n d: 
 
        1./ IKSZT pályázat megvalósításáról döntés 
 
 
1./ IKSZT pályázat megvalósításáról döntés 
     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester           (írásbeli előterjesztés csatolva) 
 
Sipos Balázs polgármester szóbeli kiegészítése: 2011. március 19-én kapott hatá- 
rozatot követően (IKSZT nyertes pályázat), Kéthely Község Önkormányzatának 
képviselőtestülete májusi soros ülésén a pályázat felülvizsgálata és átgondolása mellett 
határozott. 
2011. december 7-i közmeghallgatáson a lakossági kérdésekre kifejtettem a pályázattal 
kapcsolatos véleményem, annak kockázataira és hiányosságaira, ésszerűtlenségeire kitérve. 
Dr. Gonda Péter képviselő 2011. december 15-i képviselő testületi ülésen intézett kérdést  
az IKSZT ügyében hozzám, akkor a jogszabályi előírásokról lett tájékoztatva a körjegyző 
asszony és általam. Ugyanakkor kérésének eleget téve az irányító hatóságtól véleményt  
kértünk a kivitelezés megindításával és a pályázat esetleges visszamondása esetén 
önkormányzatunkat érinthető hátrányokkal kapcsolatban. Az elküldött levél és a válasz, 
ugyanakkor telefonos megerősítés, igazolható az üggyel kapcsolatban. A szoros határidők  
miatt, amennyiben a megvalósítás mellett döntenénk, a hivatal műszaki főtanácsosával és 
körjegyző asszonnyal egyeztetve, felhívva egyenként a képviselőket rendkívüli képviselő- 
 testületi ülés összehívása mellett döntöttem, egyébként a korábbi telefonos egyeztetés  
nyomán több képviselő is inkább a rendkívüli képviselőtestületi ülés összehívása mellett  

voksolt, amit a szűk határidő is indokolt. Az IKSZT az egyik legszigorúbb pályázat, szigorú 

elszámolási rendje van. E pályázat kiváltására már jelenleg is vannak pályázati lehetőségek,  
pl. könyvtári informatikai eszköz pályázat, mely 100 %-os támogatottságú. Továbbá az 
épület állagának megóvására önerőből is tud fordítani a testület pénzeszközöket. 

 
 



 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Fekete Csaba alpolgármester: a pályázat egyes részleteiben vannak pozitív dolgok,  
de az egészét tekintve nagy megkötöttséget jelentene önkormányzatunknak annak 
megvalósítása a költségeket tekintve, valamint az öt éves kötelező működtetési 
kötelezettségre figyelemmel.  
Szerinte is általában minden támogatásnak örülnie kellene a testületnek, de jelen 
pályázat feltételrendszerét áttekintve még is azt kell mondani, hogy e pályázat  
megvalósítása nagymértékben visszatartaná az önkormányzat önrendelkezését. 
Megítélése szerint e pályázat teljes körű szakszerű bonyolítása külön embert is igé- 
nyelne, mely tovább növelné a költségeket. A pályázat az önkormányzat részéről 
előfinanszírozást követel meg, 4 ütemben lehet lehívni a kiadásokat, lehet, hogy a 
megvalósításhoz esetlegesen hitel felvételére is szükség lenne. Bízik benne, hogy  
e pályázati támogatás hiányában is 2012. évben előre tudnak lépni kis lépésekben a 
művelődési ház felújítása területén. 
 
Dr. Gonda Péter képviselő: e pályázat benyújtásáról való döntésnek részese volt,  
hiszen a testületnek 2009. évben tagja volt. Sokáig úgy érezte, hogy a pénzügyi  
kockázat ellenére e pályázat megvalósításában van ráció. Most pedig úgy gondolja,  
hogy a megvalósítás megkezdésére visszalévő idő rövidsége, valamint a gazdasági  
környezet kedvezőtlen változása, illetve a művelődési ház egész komplexumának  
nagyon rossz minősége miatt, a pályázat lemondása tárgyában tartózkodni fog a 
szavazáskor. Saját magának nem mond ellent, hiszen annak idején a pályázatot 
megszavazta, talán még most is látna reménysugárt a pályázat megvalósítására,  
de aggályai vannak arra nézve, hogy a pályázattal nem érintett épületrészekkel mi  
lesz, hiszen a pályázat nagyon megköti az önkormányzat kezét, szabadon egyik  
részből a másikba nem enged átcsoportosítani. 
 
Sipos László képviselő: a képviselőtestület elkötelezett arra nézve, hogy a műve- 
lődési házat rendbe kell tenni, a feladat nincs elvetve. Számára a kiadott írásos 
anyag egyértelművé  és érthetővé tette, hogy a pályázat jelen formájával, struk- 
túrájával nem szabad belevágni ebbe a pályázatba. Egyetért azzal, hogy a testület 
várjon másik pályázati lehetőségre ezen elmaradt feladat megoldására. Megítélése 
szerint is az önkormányzat önerőből is tud fejlesztéseket végrehajtani az épületen. 
 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján 3 igen 
szavazat és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát: 
 
1/2012.(I.18.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta IKSZT pályázat megvalósításáról szóló 
       előterjesztést, mely alapján a testület úgy döntött, az 
       MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóságától 
       2011. évben az IKSZT kialakításának és működtetésének 
       támogatása címén elnyert 33.768.042 Ft támogatásról 
       teljes egészéről lemond, a pályázat megvalósításától eláll. 
 
       A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület lemondó 
       nyilatkozatát jutassa el Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
       Hivatalhoz. 
       



 
 
 
       Határidő: 2012. január 25. 
 
       Felelős: Sipos Balázs 
                     polgármester    
                   

k.m.f. 
 
 

 
Nagy Gáborné                                                                    Sipos Balázs 
körjegyző                                                                polgármester 


