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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 26-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 

                          Kecskés Mihályné képviselő 

     Veres Lajosné képviselő 

     Vágner Olivér 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 képviselő-

testület határozatképes.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Veres Lajosné és Kecskés Mihályné képviselőket javasolja, 

melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: javaslom a meghívóban szereplő napirend elfogadását, 

mely a következő: 

 

Napirendek: 

 

1./ Előterjesztés a TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” tárgyú konstrukcióra történő támogatási kérelem benyújtásról, 

kapcsolódó beszerzési eljárás megindításáról 

      Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 31/2016. (IV.26.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. április 26. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 
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1./ Napirend 

Előterjesztés a TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” tárgyú konstrukcióra történő támogatási kérelem benyújtásról, kapcsolódó 

beszerzési eljárás megindításáról 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: megkérem Unginé Gonda Máriát, hogy a pályázatot pár 

szóban mutassa be. 

 

Unginé Gonda Mária: a projekt keretében az alábbiakat szeretnénk megvalósítani a 

rendezvények lebonyolításához: 

- 1 db 10x12 m-es nagyszínpad , 

- öltöző az előadóművészeknek, 

- az emlékparkban park-világítást, 

- az emlékparkban az elosztó dobozokat az áram biztosításához, 

- diákotthon mögött kiszolgáló épületet, ezen belül 1 db raktárépületet, WC-t, zuhanyzókat 

- 6 db jurtát, ezen belül 5 db kiállító és 1 db interaktív jurtát. 

 

A projekt bruttó 120 millió Ft 100%-os támogatottságú. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 32/2016. (IV.26.) önkormányzati határozata 

 

a TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” 

tárgyú konstrukcióra történő támogatási kérelem benyújtásról, kapcsolódó beszerzési 

eljárás megindításáról 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § -ában foglaltakra - az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Kétpó Község Önkormányzata jelen határozatában rögzíti, hogy támogatási kérelmet 

nyújt be a TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” tárgyú konstrukcióra, a település rendezvényeinek infrastruktúrális 

hátterének fejlesztésére céljából. 

2. Kétpó Község Önkormányzata jelen határozatában rögzíti, hogy a TOP-1.2.1-15 

„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” tárgyú 

konstrukció keretében megvalósítani kívánt projekt előkészítési, valamint műszaki 

ellenőri feladatainak ellátása tárgyában Kbt. hatálya alóli kivételek sorába tartozó, 

négy árajánlat kérésen alapuló feltételes beszerzési eljárást indít, és az alábbi 

ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre: 

 

- Immobi-Rat Kft. 4400 Nyíregyháza, Báthory u. 8. 3/7.  

 E-mail: immobirat@immobirat.hu 

       - Sápi Forest Nonprofit Kft. 1122 Budapest, Ügyész u. 6. 
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 E-mail:sapi.forest@gmail.com 

- Nagykunságért TVN Kft. 5411 Kétpó, Almásy tér 1. 

 E-mail:nagykunsagerttvn@gmail.com 

- Akviron Kft. 5000 Szolnok, Hunyadi János utca 24, 

 E-mail:akviron@akviron.hu 

 

Felelős:  Keresztes Péter Pál polgármester 

Dr. Enyedi Mihály jegyző 

Határidő: azonnal 

A határozat végrehajtásában közreműködik: 

___ 

A képviselő-testület határozatáról értesül: 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben 

3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben 

4. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben 

5. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

6. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal,5000 Szolnok, Kossuth L. u. 

2. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

 

 

 

Keresztes Péter Pál     kmf.  Dr. Enyedi Mihály 

   polgármester                 jegyző 

 

 

 

 

 

 

Veres Lajosné                      Kecskés Mihályné 

   képviselő        képviselő 

 

 

 

 


