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Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 22-én 10.00 

órakor, a hivatalban tartott rendkívüli nyilvános ülésén. 

 

Jelen vannak:  Fekete Csaba alpolgármester 

 Havanecz Imre László képviselő 

 Hosszúné Tóth Rita képviselő 

 Németh Lajos képviselő 

 Sipos László képviselő 

 

 dr. Lukács Zoltán jegyző 

 Fata István műszaki ügyintéző 

 Tanai Istvánné pénzügyi főmunkatárs 

 

 

Fekete Csaba alpolgármester 

Üdvözli a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelenteket. Tájékoztatta a 

képviselőket, hogy Sipos Balázs polgármester a benyújtandó pályázattal kapcsolatban 

Kaposváron tartózkodik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál intézi a 

regisztrációhoz szükséges feladatokat. Németh István képviselő is jelezte előzetesen, hogy 

nem tud részt venni a testületi ülésen. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 

megválasztott 7 fő képviselő közül 5 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: 5 fő. 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 

 

140/2013. (XI.22.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 22-én az 

alábbi napirendeket tárgyalja. 

 

1. Előterjesztés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a 

vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztéséhez 

kapcsolódó pályázat benyújtására 

Előadó: Fekete Csaba alpolgármester 

 

2. Előterjesztés a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0016 „Közvilágítás energiatakarékos 

korszerűsítés Kéthely községben”című pályázathoz kapcsolódó önrész biztosításáról 

Előadó: Fekete Csaba alpolgármester 
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3. Egyebek 

 

Felelős: Fekete Csaba alpolgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

1.) Előterjesztés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a 

vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztéséhez 

kapcsolódó pályázat benyújtására 

Előadó: Fekete Csaba alpolgármester 

 

Fekete Csaba alpolgármester 

Az előterjesztés a testületi ülést megelőzően helyben kiosztásra került a képviselőknek 

megfelelő idő állt rendelkezésre annak áttanulmányozására. Az előterjesztés alapján Kéthely 

Község Önkormányzatának lehetősége nyílna pályázat alapján egy mikrobusz beszerzésére. 

Ezen fejlesztés már régóta aktuális Kéthelyen, a jelenlegi járművet ezen fejlesztés révén ki 

lehetne váltani, amely nagy segítséget nyújtana a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központnak 

is. A járművet több célra is lehetne használni és akár még bevétele is származhatna a 

településnek belőle.  

 

Nagyon rövid idő állt a települések rendelkezésére a pályázat benyújtásával kapcsolatban. 

2013. november 08-án jelent meg a vonatkozó VM rendelet és a pályázatot 2013. november 

25-én kell elektronikus úton benyújtani. A gépjármű katalógus 2013. november 15-én került 

feltöltésre a az MVH honlapjára, mely csupán Volkswagen típusú gépjárműveket tartalmaz, a 

rendelet lehetőséget biztosít a gépjármű katalógusban nem szereplő más típusú gépjárművek 

beszerzésére is, feltéve ha rendelkeznek a rendeletben meghatározott műszaki paraméterekkel. 

 

Több gépjárműről is lettek árajánlatok bekérve, mely árajánlatokat a képviselők is 

megtekinthettek. 

 

Sikeres pályázat esetén az önkormányzatnak a beszerzendő gépjármű Áfá-ját kell megfizetni. 

 

Egyeztetve a polgármesterrel a legkedvezőbb árat az Opel beszerzése jelentené, azonban 

felmerül a kérdés, hogy ezen autó típusok a gépjármű katalógusban miért nem szerepelnek. A 

testületi ülést megelőzően is megvitatták ezt a kérdést, és előfordulhat az is, ha nem a 

Volkswagen-re adják be a pályázatot, akkor az lehet, hogy nem fog nyerni, de ez csak egyéni 

vélemény. 

 

A legjobb lenne a Opel Vivaro beszerzése az ár szempontjából. A döntésnél figyelembe kell 

venni, hogy az önkormányzatnak biztosítani kell az Áfa összegét, tehát minél drágább autó 

kerül beszerzésre, annál több saját forrást kell biztosítani. A gépjármű katalógusban a 

választható autók 10 millió Ft+Áfa értékben szerepelnek, míg az Opel Vivaro 6,4 millió+Áfa, 

tehát jelentős a különbség. 

 

Az előterjesztés a pénzügyi munkatárssal is egyeztetve lett, az önkormányzat rendelkezik 

megfelelő forrással sikeres pályázat esetén az Áfa összegének a kifizetésére. 

 

Dr. Lukács Zoltán jegyző 

Ismertette a 103/2013. (XI.08.) Vm rendelet vonatkozó rendelkezéseit a pályázattal 

kapcsolatban. A pályázatban több célterület van meghatározva, Kéthely a 2. célterületre 
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nyújthat be pályázatot. A rendelet alapján legfeljebb 10 millió Ft-ig terjedhetnek a nettó 

elszámolható kiadások mikrobusz beszerzése esetén. A rendkívüli testületi ülés összehívása 

azért vált szükségessé, mert a pályázatot 2013. november 25-én reggeltől lehet benyújtani és a 

benyújtáshoz szükség van a képviselő-testület döntésére, melynek kivonatát a pályázathoz is 

csatolni kell. 

 

Fekete Csaba alpolgármester 

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

feltenni, illetve hozzászólni. 

 

H o z z á s z ó l á s  

 

Hosszúné Tóth Rita képviselő 

Mindenképpen támogatja a pályázat benyújtását, mivel ez nagy lehetőség a település részére. 

Azt kell figyelembe venni, hogy mekkora az Áfa összege a gépjárműveknél. A Volkswagen 

esetében közel 2,6 millió míg az Opel esetében ennek az összegnek a fele. Ezen okoknál 

fogva az Opel beszerzését támogatja, a szerviz is helyben megoldható, nem kell Kaposvárra 

menni. 

 

Németh Lajos képviselő 

Örömét fejezi ki a pályázat kapcsán, mert korábban csak kis településeknek volt lehetősége 

pályázni. Mindenképpen támogatja a pályázatot. Alaposan átnézte az ajánlatokat és úgy tűnik, 

hogy a Volkswageneket preferálják, azonban a rendelet nem zárja ki más típusok beszerzését 

sem. Az előtte lévő árajánlatok közül a Volkswagen a leggyengébb. Nem feltétlenül 

szükséges 10 millió Ft-ért autót beszerezni ezért az Opel kisbuszt támogatja. Felhívja a 

figyelmet arra, hogy az Opel árajánlata 2011. november 30-ig érvényes, addig nem fog 

eldőlni a pályázat és a szállítás 2014-re vonatkozna. Sikeres pályázat esetén a szállítóval 

lehetne egyeztetni a gépjármű felszerelésével kapcsolatban. A beszerzendő kisbuszt nem 

ételszállításra kellene használni, a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ ellátási területe 

igen nagy ezért itt a személyszállítás megoldható lenne. 

A jelenlegi autót is meg kellene tartani és a kisebb feladatokat ezzel is meg lehet oldani. 

Mindent összevetve az Opel-é a legelőnyösebb ajánlat. 

 

Fekete Csaba alpolgármester 

Az Opel ajánlatában szerepel a 2014 márciusi forgalomba helyezés, az ajánlat 

érvényességének az időtartamát véleménye szerint meg lehet változtatni és azonnal új 

ajánlatot lehet kérni. Az elektronikus feltöltésnél az árajánlatban szereplő összeget lehet majd 

figyelembe venni. 

 

Németh Lajos képviselő 

Megkérdezte, hogy a határozati javaslatnak a típust is kell tartalmaznia. 

 

Dr. Lukács Zoltán jegyző 

Az önkormányzat szempontjából az Opel ajánlata a legkedvezőbb. A rendelet 3.sz melléklete 

tartalmazza, hogy a beszerzendő mikrobusznak milyen műszaki paraméterekkel kell 

rendelkeznie. Ismerteti a rendelet alapján a kötelező műszaki előírásokat. Elmondta továbbá, 

hogy a pályázatnak a rendelet szerint – önkormányzati pályázó esetén – a 

szolgáltatásfejlesztés szükségességéről szóló határozatot tartalmazó jegyzőkönyvet vagy a 

határozatot kell csatolni. 
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Németh Lajos képviselő 

A gépjármű típusáról folyt a vita, azonban a határozatnak ezt nem kell tartalmazni, így az 

eredeti határozati javaslat is megfelelő. Javasolja, hogy a határozati javaslatot fogadja el a 

testület és a polgármestert megbízzák azzal, hogy az információi alapján döntse el, hogy a 

részletes pályázati anyagban milyen típusra nyújtsa be a pályázatot. Ennyi szabadságot lehet 

részére biztosítani. 

 

Dr. Lukács Zoltán jegyző 

Az árajánlatokat mindenképpen szerették volna bemutatni a testületnek. 

 

Németh Lajos képviselő 

Személy szerint az Opel-t támogatja, azonban lehetnek olyan információk, ami alapján más 

autót kell választani. Számára másodlagos, hogy 10 vagy 8 millió, mert nagyon kedvező a 

pályázat. Bárcsak ilyen pályázatok lettek volna az elmúlt 20 évben, hogy 100%-os a 

támogatás és csak az Áfa összegét kell megfizetni. Félmillió forinton ilyen értelemben nem 

érdemes vitatkozni. Véleménye szerint a típus kiválasztását a polgármesterre kellene bízni. 

 

Havanecz Imre László képviselő 

Véleménye szerint mindenképpen szükséges benyújtani a pályázatot. Különböző típusokról 

volt szó, de az a baj, hogy nem rendelkeznek elegendő háttér információval arról, hogy a 

pályázat kiírójának milyen szándékai vannak. Egyetért Németh Lajos képviselő javaslatával, 

hogy a polgármester döntsön a típusról és annak megfelelően készítse elő a pályázatot. 

 

Sipos László képviselő 

Csak megerősíteni tudja a képviselőtársai által elmondottakat. Üdvözlendő, hogy a pályázói 

kört a jogalkotók kibővítették. Szükséges pályázna, mert annak sikere esetén hasznosítani 

lehetne a kisbuszt nem csak a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központban, hanem az egész 

település érdekét is szolgálná egyéb más szállításokra. Az Opel-nek van a legkedvezőbb 

ajánlata és reméli, hogy nincs hátsó szándék a pályázati kiírásban. Bízik abban, hogy sikerül 

elnyerni a kisbuszt. 

 

Fekete Csaba alpolgármester 

Összegezve a képviselők által elmondottakat, hogy a polgármester a támogatás összeg keretén 

belül intézkedjen a pályázat benyújtásáról. 

 

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

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 

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

 

141/2013. (XI.22.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a 

lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódó pályázat 

benyújtásáról szóló előterjesztést, mely alapján úgy döntött, 103/2013. (XI.08.) sz 

VM rendelet 2.§ (1) bek. b) pontja alapján a kistérségi közlekedési szolgáltatás 

fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan pályázatot nyújt be új 

gépjármű (9fős mikrobusz) beszerzésére. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő:2013.11.25 

 

 

2.) Előterjesztés a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0016 „Közvilágítás energiatakarékos 

korszerűsítés Kéthely községben”című pályázathoz kapcsolódó önrész biztosításáról 

Előadó: Fekete Csaba alpolgármester 

 

Fekete Csaba alpolgármester 

A sikeres közvilágítási pályázathoz kapcsolódó önrész összegét a költségvetésben el kell 

különíteni és külön számlán kezelni.. 

 

Dr. Lukács Zoltán jegyző 

Elmondta, hogy a képviselő-testület a 2013. március 12.-i ülésen 32/2013. sz. határozatával 

feltételesen már elfogadta, hogy biztosítja az önrészt a pályázathoz annak sikere esetén. A 

pályázatíróval folytatott egyeztetés valamint az irányító hatóság ajánlása alapján célszerű a 

korábban elfogadott határozat megerősítése az önrész vonatkozásában. 

 

Fekete Csaba alpolgármester 

A III. negyedéves beszámolót a testület a következő soros ülésén tárgyalja. A pénzügyi 

főmunkatárssal a testületi ülést megelőzően egyeztetett és az összeg a költségvetésben 

rendelkezésre áll, nincs akadálya a javaslatban szereplő összeg biztosításának. 

 

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

feltenni, illetve hozzászólni. 

 

Dr. Lukács Zoltán jegyző 

A polgármester úrral Budapesten részt vettek egy konferencián, melyre a közvilágítás 

pályázatban nyertes települések képviselőit hívták meg. Több nagy teleülés is nyert, mint 

Mohács vagy Szolnok. felhívták a figyelmet, hogy a projektet legkésőbb 2015. június 30-ig 

minden elszámolással együtt szükséges befejezni. 

 

Németh Lajos képviselő 

Nagyon későn került a pályázat kiírásra, mert az előző Kormány összekevert mindent és jó két 

évbe telt mire a csapat ismét összeállt. Ez az egyik utolsó lehetőség arra, hogy Magyarország 

felhasználja az előző 7 éves uniós költségvetésben bennmaradta összegeket. A határidővel 

véleménye szerint nem lesz probléma, tulajdonképpen az időjáráson és a kivitelező cégen 

múlik most már minden. A kivitelezést véleménye szerint akár 2 héten belül is be lehet 

fejezni. Támogatja az előterjesztést, számoltak a kiadásokkal, most már pontosan megvan az 

összeg is. Figyelni kell ugyanakkor arra, hogy az önkormányzatnak von olyan tartaléka is, 

amit nem használhat fel szabadon. 

 

Szeretné, ha lenne több pályázat is, amelyhez önrészt lehet adni.  

 

Ez az utolsó olyan döntés, amely szükséges a közvilágítás korszerűsítés megkezdéséhez, és 

reméli, hogy a kivitelezés 2014 tavaszára megvalósul. 
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Dr. Lukács Zoltán jegyző 

A projektmenedzser arról tájékoztatta, hogy a kivitelezést szeretnék, 2014 január-február 

hónapban megkezdeni, és ha az időjárás kedvező lesz várhatóan 2014 március-április 

hónapban a beruházás befejeződhet. 

 

Fekete Csaba alpolgármester 

Az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll a szükséges összeg, amelyet erre a célra 

szabadon felhasználhat. 

 

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

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 

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

 

142/2013. (XI.22.) sz. képviselő-testületi határozat 

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 az önkormányzat 

tartalék alapjából céltartalékként elkülöníti. 

 

Felelő: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: 2012. december 12. 

 

3.) Egyebek  

 

Fekete Csaba alpolgármester 

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

munkát. 

 

Az alpolgármester a testület rendkívüli nyilvános ülését bezárta. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 dr. Lukács Zoltán Fekete Csaba 

 jegyző alpolgármester 

 


