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Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 06-án 14.00 

órakor, a hivatalban tartott rendkívüli nyilvános ülésén. 

 

Jelen vannak:  Sipos Balázs polgármester 

 Fekete Csaba alpolgármester 

 Havanecz Imre László képviselő 

 Hosszúné Tóth Rita képviselő 

 Németh István képviselő 

 Németh Lajos képviselő 

 Sipos László képviselő 

 

 dr. Lukács Zoltán jegyző 

 Pázmány Gábor szervezési referens 

 Fata István műszaki ügyintéző 

 

Sipos Balázs polgármester 

Üdvözli a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján 

megállapította, hogy a megválasztott 7 fő képviselő közül 7 fő jelen van, testület ülése 

határozatképes, az ülést megnyitja. 

 

Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. 

 

Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. 

 

Mivel további javaslat nem érkezett, ezért szavazásra tette fel a javaslatot. 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

A Képviselő Testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Széchenyi István 

Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola intézményi tanácsába tag delegálásáról szóló 

előterjesztés napirendre tűzését elfogadta 

 

Kérte a képviselőket, hogy az elfogadott módosítással együtt szavazzanak a napirendekről. 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

A Képviselő Testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 

 

136/2013. (XI.06.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 06-én az 

alábbi módosított napirendeket tárgyalja. 

 

1. Előterjesztés a közbeszerzési Bíráló Bizottság elnökének megválasztására 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 
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2. Egyebek 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

1.) Előterjesztés a közbeszerzési Bíráló Bizottság elnökének megválasztására 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

Elmondta, hogy az előterjesztés előzetesen mindenki számára írásban kiküldésre került. A 

Bíráló Bizottság elnökének megválasztása azért szükséges, mert Kéthely Község 

Önkormányzata a közvilágítás korszerűsítésére pályázatot nyújtott be és ahogy azt az előző 

testületi ülésen is elhangzott támogatásban részesült 30.013.339,-Ft értékben. A közbeszerzési 

eljárás lebonyolításával a 2013. június 28-i testületi ülésen a Deák Ügyvédi Iroda lett 

megbízva. Az ügyvédi iroda a közbeszerzési eljárást lebonyolította és a folyamat soron 

következő mozzanata, hogy a Bíráló Bizottságnak is értékelni kell a beérkezett ajánlatokat, 

amely javaslatot tesz a képviselő-testület részére a nyertes ajánlattevőre vonatkozóan. 

 

A Bíráló Bizottság tagjait az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat tartalmazza. A Bíráló 

Bizottság elnökének megválasztása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

 

Javasolja, hogy Fata Istvánt a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal műszaki ügyintézőjét 

válassza meg a testület a Bíráló Bizottság elnökének. Fata István már a pályázat előkészítése 

során is sok egyeztetésen vett részt, átfogó ismeretekkel rendelkezik.  

 

Megkérdezte a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 

feltenni, illetve hozzászólni. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért szavazásra tette fel az előterjesztést. 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 7 igen 

szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 

 

137/2013. (XI.06.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési Bíráló 

Bizottság elnökéve Fata Istvánt, a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal 

műszaki ügyintézőjét választja meg. 

 

Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

2.) Egyebek 

 

Sipos Balázs polgármester 

Elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán egyeztetett a pályázatírókkal és a rendkívüli testületi 

ülés összehívására is azért volt szükség, mert így az eljárást meg lehet gyorsítani. A pályázat 
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alapján a projekt indulásakor 30% támogatást előre le lehet hívni, ehhez az önkormányzati 

önrész 30%-t kellene hozzátenni, ami kb másfélmillió forint lenne. A pályázat előreláthatólag 

a jövő év áprilisában lezárulhatna. 

 

Havanecz Imre László képviselő 

Elmondta, hogy a 2013. november 05-én a kéthelyi Széchenyi István Általános és Alapfokú 

Művészetoktatási Iskola Intézményi Tanácsa megtartotta az alakuló ülését, melyen a delegált 

tagok Németh Lajos képviselőt választották meg az intézményi tanács elnökének.  

 

Sipos Balázs polgármester 

Gratulált Németh Lajos képviselőnek az elnökké választásához és jó munkát kíván a delegált 

képviselőknek a munkához.. 

 

Németh Lajos képviselő 

Örömteli a pályázati döntés és bízik benne, hogy gyorsan le lehet bonyolítani. Nagyon 

szívesen részt vesz a következő 11 hónapban minden olyan rendkívüli testületi ülésen, 

amelyen sikeres pályázatról születik döntés vagy tájékoztatás. 

 

dr. Lukács Zoltán jegyző 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a testület korábbi döntésének megfelelően megtartotta az 

alakuló ülését a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás, a társulási tanács elnökének a 

delegált tagok Jakó Gergelyt, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnökét választották meg. A 

jelenlévők a társulási tanács alelnökének Sipos Balázs polgármester urat választották.  

 

Németh Lajos képviselő 

Valamennyi képviselő nevében gratulált a polgármester úrnak az alelnökké választásához és 

örül neki, hogy minél szélesebb körben lehet Kéthely település érdekeit képviselni, mivel a 

mai világban az információ a legfontosabb. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Elmondta, hogy valamennyi napirendi pontot megtárgyalták. Megköszönte a képviselőknek a 

munkát. 

 

A polgármester a testület rendkívüli nyilvános ülését bezárta. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 dr. Lukács Zoltán Sipos Balázs 

 jegyző polgármester 

 


