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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. június 11-én a Kéthelyi Közös 
Önkormányzati Hivatal tanácskozó helyiségében tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
Molnár Balázs polgármester 
Németh Lajos alpolgármester 
Bartis László Imre képviselő 
Bódis Józsefné képviselő 
Hosszúné Tóth Rita képviselő 
Nikula András Csaba képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
 
Nagy Gáborné jegyző  
 
Molnár Balázs polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a testület rendkívüli nyilvános ülése 
határozatképes, mivel a testület megválasztott hét tagja közül hat fő képviselő jelen van.  
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Fekete Csaba képviselő a testület rendkívüli  
nyilvános üléséről való távolmaradását előzetesen bejelentette. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
65/2018.(VI.11.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. június 11-i rendkívüli 
    nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
             
    1.) Előterjesztés a „Helyi gazdaságfejlesztés Kéthely községben” című, TOP-1.1.3-16-SO1- 
         2017-00001 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési szakértő   
         kiválasztásához 
      
    2.) Előterjesztés a „Helyi gazdaságfejlesztés Kéthely községben” című, TOP-1.1.3-16-SO1-    
         2017-00001 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges projektmenedzser        
         kiválasztásához 
      
    3.) Előterjesztés a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése”                      
         című, TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításához        
         szükséges eszközök beszerzésére vállalkozó kiválasztásához 
      
    4.) Előterjesztés a „Humán szolgáltatások fejlesztése Marcali és Lengyeltóti- Somogyvár      
         térségében” című, EFOP 1.5.3-16-2017-00107 azonosító számú projekt megvalósításához     
         szükséges rendezvényszervező kiválasztásáról 
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   5.) Előterjesztés a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Észak-Somogyban”     
        című, EFOP-3.9.2-16-2017-00014 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges            
         rendezvényszervező kiválasztásához 

 
       
1.) Előterjesztés a „Helyi gazdaságfejlesztés Kéthely községben” című, TOP-1.1.3-16-SO1- 
      2017-00001 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési szakértő   
      kiválasztásához 
      Előadó: Molnár Balázs 
                  polgármester              (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete)    
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta 
az alábbi határozatát: 
 
66/2018.(VI.11.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
        Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

  a „Helyi gazdaságfejlesztés Kéthely községben” című,  
  TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 azonosító számú projekt  
  megvalósításához szükséges közbeszerzési szakértő kiválasztása      
  napirendet megtárgyalta, mely alapján az alábbi döntést hozta: 
 
  A képviselő-testület a „Helyi gazdaságfejlesztés Kéthely községben” 
  című, TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 azonosító számú projekt  
  megvalósításához szükséges közbeszerzési szakértői feladatok ellátásával 
  a legkedvezőbb ajánlatot adó Kátay és Mrovcza Ügyvédi Irodát 

        1104 Budapest, Sörgyár u. 84. 2.lph. 2/10. FAKSZ nyilvántartási szám: 00752 
        adószám: 18647622-2-42 telefonszám: +36 70/883-7610,  
        képviselő: Dr. Kátay Tamás irodavezető ügyvéd, e-mail cím: IRODA@DRKATAY.HU,  
        bízza meg 850.000 Ft+ÁFA díjazás mellett.  
                  
       A képviselő-testület felkéri Molnár Balázs polgármestert, hogy a közbeszerzési 
       szakértői feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződést kösse meg. 
 
       Felelős: Molnár Balázs polgármester 
       Határidő: 2018. június 30. 

 
         

2.) Előterjesztés a „Helyi gazdaságfejlesztés Kéthely községben” című, TOP-1.1.3-16-SO1-    
      2017-00001 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges projektmenedzser        
      kiválasztásához 
      Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester              (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete)    
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot bocsátotta szavazásra polgármester. 
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A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
67/2018./VI.11./számú képviselő-testületi határozat: 

 
      Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
      a „Helyi gazdaságfejlesztés Kéthely községben” című,  
      TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 azonosítószámú projekt 
      megvalósításához szükséges projektmenedzser kiválasztása  

napirendet megtárgyalta, mely alapján az alábbi döntést hozta: 
 
      A képviselő-testület a „Helyi gazdaságfejlesztés Kéthely községben” 

című, TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 azonosító számú projekt  
megvalósításához szükséges projektmenedzseri feladatok ellátásával 
a legkedvezőbb ajánlatot adó Kordás Ágnes Veronika  

      4060 Balmazújváros, Batthyány u. 24. adóazonosító: 8393552923 
      telefonszám: Tel.: +36 70 610 7512, e-mail cím: kordas.agnes.piu@gmail.com,  
      bízza meg bruttó 1.794.000 Ft díjazás mellett.            
    
      A képviselő-testület felkéri Molnár Balázs polgármestert, hogy a                                           

projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó megbízási  
      szerződést kösse meg. 
  
      Felelős: Molnár Balázs polgármester 
      Határidő: 2018. június 30. 
 
 
3.) Előterjesztés a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése”                      
      című, TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításához        
      szükséges eszközök beszerzésére vállalkozó kiválasztásához 
     Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester              (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete)    
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot bocsátotta szavazásra polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
68/2018./VI.11./számú képviselő-testületi határozat: 

 
      Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
      a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,  
      fejlesztése” című, TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 azonosító  
      számú projekt megvalósításához szükséges eszközbeszerző 

kiválasztása napirendet megtárgyalta, mely alapján az alábbi  
döntést hozta: 

 
 



4 
 

 
 
   A képviselő-testület a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,  
   fejlesztése” című, TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014  azonosító számú projekt  
   megvalósításához szükséges eszközök beszerzésével a legkedvezőbb ajánlatot  
   adó Hajdú-PR-KO Kft-t 4060 Balmazújváros, Batthyány u. 24.,  
   adószám: 23394409-2-09, Cgjsz.: 09 09 021256, telefonszám: +36 70/610-7512,  
   e-mail cím: hajduprko@gmail.com, bízza meg bruttó 13.201.700 Ft  
   díjazás mellett.  
 
   A képviselő-testület felkéri Molnár Balázs polgármestert, hogy a  
   vállalkozási szerződést kösse meg. 
 
   Felelős: Molnár Balázs polgármester 
   Határidő: 2018. június 30. 
 
4.) Előterjesztés a „Humán szolgáltatások fejlesztése Marcali és Lengyeltóti, Somogyvár      
      térségében” című, EFOP 1.5.3-16-2017-00107 azonosító számú projekt megvalósításához     
      szükséges rendezvényszervező kiválasztásáról 
     Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester              (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete)    
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot bocsátotta szavazásra polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
69/2018./VI.11./számú képviselő-testületi határozat: 

 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a „Humán szolgáltatások fejlesztése Marcali és Lengyeltóti,  
Somogyvár térségében” című, EFOP 1.5.3-16-2017-00107  
azonosító számú projekt megvalósításához szükséges rendezvény-  
szervező kiválasztása napirendet megtárgyalta, mely alapján az  
alábbi döntést hozta: 
 
A képviselő-testület a „Humán szolgáltatások fejlesztése Marcali és Lengyeltóti,  

      Somogyvár térségében” című, EFOP-1.5.3-16-2017-00107 azonosító számú projekt  
      megvalósításához szükséges rendezvényszervezői feladatok ellátásával a  
      legkedvezőbb ajánlatot adó Hanguru Kft-t, 8638 Balatonlelle, Úszó utca 15.,  
      adószám: 23548608- 2-14, Cgjsz.: 17 09 311930 telefonszám: +36 20/470-7052,  
      e-mail cím: hangurukft@gmail.com, bízza meg bruttó 3.022.600 Ft  
      díjazás mellett.  
       
      A képviselő-testület felkéri Molnár Balázs polgármestert, hogy a  
      vállalkozási szerződést kösse meg. 
 
      Felelős: Molnár Balázs polgármester 
      Határidő: 2018. június 30. 
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5.) Előterjesztés a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Észak-Somogyban”     
      című, EFOP-3.9.2-16-2017-00014 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges            
      rendezvényszervező kiválasztásához 
     Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester              (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete)    
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot bocsátotta szavazásra polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
70/2018./VI.11./számú képviselő-testületi határozat: 

 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

      a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Észak-Somogyban”     
című, EFOP-3.9.2-16-2017-00014 azonosító számú projekt megvalósításához  
szükséges rendezvényszervező kiválasztása napirendet megtárgyalta, mely  
alapján az alábbi döntést hozta: 
 

      A képviselő-testület „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben  
      Észak-Somogyban” című, EFOP-3.9.2-16-2017-00014 azonosító számú projekt  
      megvalósításához szükséges rendezvényszervezői feladatok ellátásával a  
      legkedvezőbb ajánlatot adó Hanguru Kft-t, 8638 Balatonlelle, Úszó utca 15.,  
      adószám: 23548608- 2-14, Cgjsz.: 17 09 311930 telefonszám: +36 20/470-7052,  
      e-mail cím: hangurukft@gmail.com, bízza meg bruttó 5.121.985 Ft  
      díjazás mellett.  
       
      A képviselő-testület felkéri Molnár Balázs polgármestert, hogy a  
      vállalkozási szerződést kösse meg. 
 
      Felelős: Molnár Balázs polgármester 
      Határidő: 2018. június 30. 
 

 
Miután további napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester a rendkívüli nyilvános 
ülést bezárta. 
 

k.m.f. 
 
 

Molnár Balázs                                   Nagy Gáborné     
polgármester                                   jegyző  


