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E l ő t e r j e s z t é s 
 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 13-i rendkívüli 
nyilvános ülésére 

a TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaság fejlesztése Kéthelyen című pályázat benyújtásáról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

2016. április 19-én döntött a képviselő testület, hogy benyújtja a TOP-1.1.3-15 kódszámú 
„Helyi gazdaság fejlesztése” cím kiírásra pályázatát. 
A pályázat benyújtásra került, a befogadásról értesítést kaptunk, majd a legutolsó hivatalos 
információnk a 2016. június 2. dátummal érkezett, amiben a jogosultsági vizsgálatról 
tájékoztattak bennünket. Azóta a pályázatról új értesítést nem kaptunk. 
Javaslom a képviselő testületnek, hogy a pályázatot nyújtsuk be újra, mivel a benyújtott 
anyagban van egy olyan hiba, amit nem lehet javítani, és valószínűleg elutasításra kerül. De 
az elutasító határozatot nem várhatjuk meg, mert a második körös pályázatok benyújtási 
határideje hamarosan lejár. Nem jelent problémát ha egy célra egy település két pályázatot 
nyújt be. Amennyiben az egyik pályázat támogatásban részesül, a másik benyújtott pályázat 
automatikusan törlődik. 
Az új pályázat több apró elemmel lenne bővítve a már benyújtotthoz képest.  
A pályázat lehetőséget teremtene egy őstermelői piac kialakítására a településen. A képviselő 
testülettel történő előzetes egyeztetések alkalmával közösen a Hunyadi utca 21. szám alatti 
ingatlanon alakítanánk ki a piacot. A piac mellett egy helyi termék értékesítésére alkalmas 
helyiséget, egy kiadásra szolgáló üzletet, valamint egy helyi termék bemutatására-
kóstoltatásra alkalmas helyiséget alakítanánk ki. Az érintett ingatlanon jelenleg álló helyi 
védett épület teljes körűen fel lenne újítva, valamint egy vizesblokk bővítés készülne. Az 
udvaron elhelyeznénk 8 db faházat, valamint az udvarra növényeket telepítenénk. A pályázat 
keretein belül a termelői üzlet, valamint a kóstoló tér bútorzata is beszerzésre kerülne, ahogy 
szerepelt az első benyújtott pályázatban is. Ezen felül egy kisteher autót is be tudnánk 
szerezni a pályázat keretein belül, valamint egy kis méretű fűnyíró traktort. 
A pályázat 100%-os finanszírozású, önerő nem szükséges. 
Az előzetes költségkalkulációk alapján a teljes beruházás nettó 88 millió Ft lenne, mely 
tartalmazza a különböző előkészítési, és lebonyolítási feladatokat is. 
 
Az előző benyújtott pályázathoz képest annyi változás lenne még, hogy nem kötnénk 
konzorciumi megállapodást a Somogy Megyei Önkormányzattal. 
A pályázati terv elkészítésével már nem kell foglalkoznunk, hisz a Vándorkő Építésziroda 
Kft. a terveket elkészítette, azok a mostani pályázathoz is felhasználhatók, azonban a 
szakmai megalapozó tanulmányt el kell készíteni. Erre a feladatra kértünk be három 
árajánlatot. 
 
Kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy a fenti pályázat beadásához, és a hozzá tartozó 
szerződések, jognyilatkozatok aláírásához a felhatalmazást adja meg. 
 



 

 

 

Határozati javaslat 

1. Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.1.3-16 kódszámú 
„Helyi gazdaság fejlesztése” cím pályázat elnevezésű kiírásra pályázatot nyújt be.  

2. Kéthely Község Önkormányzata megbízza a Kordás Ágnes egyéni vállalkozót a 
szakmai megalapozó tanulmányt elkészítésével, nettó (a.m.) 800.000,- Ft-os áron. 

3. Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a hozzá tartozó szerződések, 
jognyilatkozatok aláírására. 

 

Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: 2017. július 31. 
 
Kéthely, 2017. július 11.     
 

      Molnár Balázs  
                                                                                    polgármester  

 


