1

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 20-án megtartott
soron kívüli képviselő-testületi üléséről.

Helye: Kétpó Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében (5411 Kétpó, Almásy tér 1.sz.)

Jelen vannak: Keresztes Péter Pál polgármester
Boldogné Tóth Magdolna Erzsébet képviselő
Vágner Olivér képviselő
Veres Lajosné képviselő
Dr. Enyedi Mihály jegyző
Finta Adrienn kirendeltség-vezető
Meghívott vendég: Unginé Gonda Mária Nagykunságért TVN Kft. ügyvezetője
Keresztes Péter Pál polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 4 fő képviselő
az ülésen jelen van, Virágné Lukács Gabriella képviselő igazoltan van távol, a képviselőtestület határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítőinek Boldogné Tóth Magdolna Erzsébet és Vágner Olivér
képviselőket javasolja, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Keresztes Péter Pál polgármester: javaslom a meghívóban szereplő napirendek elfogadását,
mely a következő:
Napirendek
1. A 2017. évi startmunka program programtervezetéről
Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (I.20.) önkormányzati határozata
Napirendek elfogadásáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. január 20. napján tartott
képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja.
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1./ Napirend
A 2017. évi startmunka program programtervezetéről
Keresztes Péter Pál polgármester: a napirendben szereplő pályázatot a mai nap folyamán be
kell nyújtanunk, ezért kellett rendkívüli testületi ülést összehívni. Ezekre a startmunka
programos pályázatokra eddig még nem kellett testületi határozat most viszont igen. Átadom
a szót Unginé Gonda Máriának, hogy a pályázatot ismertesse.
Unginé Gonda Mária: ebben a beruházási programban zöldség-gyümölcs feldolgozó üzemet
hoznánk létre, ezt 5 évig kell üzemeltetni. A közelben lévő feldolgozó üzemek nem fogadták
a homoktövis feldolgozását és ezért gondoltunk arra, hogy egy saját feldolgozó üzemet
kellene létrehozni.
Boldogné Tóth Magdolna képviselő: más termékeket is fel lehet itt majd dolgozni?
Unginé Gonda Mária: igen, más gyümölcsökkel például almával, szilvával mindenféleképpen
érdemesebb feldolgozni a homoktövist a jobb íz elérése érdekében. Eddig a legnagyobb
kereslet az ivólé iránt volt. Lehet még kombinálni a homoktövist sárgarépával vagy céklával.
Ez sajtoló üzem is lenne, mivel a különböző olajok iránt is nagy a kereslet. Általában az
országban működő üzemek külföldön értékesítik a termékeiket, azonban ezeket az egészséges
termékeket hazánkban is egyre többen keresik. A pályázat 5 fő részére biztosít
munkalehetőséget.
Boldogné Tóth Magdolna képviselő: más termékét is fel lehet majd dolgozni?
Unginé Gonda Mária: igen és bérfeldolgozást is lehet majd vállalni.
Boldogné Tóth Magdolna képviselő: ezeknek a termékeknek lesz-e piaca?
Keresztes Péter Pál polgármester: igen, termelői boltokban, hálózatokban is gondolkodunk.
Unginé Gonda Mária: egyre elterjedtebb főleg a fiatalok körében az internetes vásárlás,
szerintem ebbe az irányba is el kell mennünk az értékesítés során.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017. (I.20.) önkormányzati határozata
a 2017. évi startmunka program programtervezetéről
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Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be és
jóváhagyja a 2017.évi járási startmunka program keretében – magas hozzáadott értékű
program- Kétpói gyümölcs és zöldség feldolgozó és csomagoló üzem építésére.
2. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pozitív elbírálás esetén
támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását.
3. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a pályázatot határidőre nyújtsa be, a program akadálymentes lebonyolítása és
megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Keresztes Péter Pál polgármester
azonnal

A határozat végrehajtásában közreműködik:
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége
A képviselő-testület határozatáról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben
Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben
dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltség Pénzügyi Iroda,
Helyben
6. Képviselő-testület tagjai, Helyben
Keresztes Péter Pál polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

Keresztes Péter Pál
polgármester

Vágner Olivér
képviselő

kmf.

Dr. Enyedi Mihály
jegyző

Boldogné Tóth Magdolna Erzsébet
képviselő

