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Kéthely Község Önkormányzata a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0016 „Közvilágítás 

energiatakarékos korszerűsítés Kéthely községben” címmel pályázatot nyújtott be, mely 

támogatásban részesült. 

 

A képviselő-testület a 2013. március 12-i rendkívüli ülésen a 32/2013. (III.12.) sz 

határozatával már feltételesen kötelezettséget vállalt arra, hogy sikeres pályázat esetén az 

önkormányzat a pályázat megvalósításához szükséges önrész összegét a költségvetésében 

elkülöníti. 

 

A képviselő-testület a korábbi testületi üléséken tájékoztatva lett arról, hogy a pályázat az 

irányító hatóság döntése alapján támogatásra került az alábbiak szerint: 

 

Az elfogadott elszámolható összköltség: 35.309.810 

Az elfogadott támogatási intenzítás: 85% 

 

Fentiekből következik, hogy Kéthely Község Önkormányzatának 5.296.471 Ft önrészt kell 

biztosítani a pályázat megvalósításához.  

 

A pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolításra került, melyet a képviselő-

testület a 139/2013. (XI.08.) sz. határozatával eredményesnek nyilvánított és a VILKOR Ipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t hirdette ki győztesnek. 

 

A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft a támogatásban részesült 

pályázók számára konferenciát rendezett, melyen tájékoztatták a nyerteseket a szükséges 

lépésekről annak érdekében, hogy a pályázatok határidőben megvalósulhassanak. A jelenleg 

meghirdetett pályázatok még a 2006-2013 Európai Uniós költségvetésből kerülnek 

finanszírozásra. Erre való tekintettel, minden nyertesnek felhívták a figyelmét arra, hogy a 

beruházásoknak a pénzügyi elszámolással együtt legkésőbb 2015.június 30-ig be kell 

fejeződnie. 

 

Tekintettel arra, hogy a testület korábban már hozott döntést arról, hogy sikeres pályázat 

esetén vállalja az önrész összegét szükséges a korábbi 32/2013. (III.12.) határozat ismételt 

megerősítése illetve az önrész elkülönítése a költségvetésben 

 

Az önkormányzat támogató döntése esetén: 

 

az önkormányzat általános tartalékának összege 23.948 ezer Ft-ra 

 

a céltartalék összege 5.768 ezer Ft-ra módosul. 

 

Az összes tartalék 29.716 ezer Ft 

 

 

 



Kérem a Képviselő-testületet, hogy támogassa a határozati javaslatot. 

 

 

Határozati javaslat 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a KEOP-

5.5.0/A/12-2013-0016 „Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítés Kéthely 

községben”című pályázathoz kapcsolódó önrész biztosításáról szóló előterjesztést, 

mely alapján úgy döntött, hogy a fenti pályázathoz kapcsolódó önrész összegét 

5.296.471,-Ft-ot biztosítja a pályázat megvalósításához és a önkormányzat tartalék 

alapjából céltartalékként elkülöníti. 
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