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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kétpó Község Önkormányzata 

  Képviselő-testületének 

 

2017. február 28-ai ülésére 

 

 

Az EFOP 1.5.3-16 és EFOP 3.9.2-16 pályázatok benyújtásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül kiírásra került több, térségi 

szemléletű pályázat. Az EFOP-1.5.3-16: Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 

szemléletben- kedvezményezett térségek, valamint az EFOP-3.9.2-16: Humán kapacitások 

fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségek pályázati felhívásokkal 

kapcsolatban 2017. január 27-én Mezőtúron megtartott tájékoztató fórumon elhangzottak 

alapján javaslom, hogy vegyünk részt  a Mezőtúr gesztorságával 6 

település(Kétpó,Mesterszállás, Mezőhék, Örményes, Túrkeve)részvételével körvonalazódó 

struktúrában. A települések összefogásával magasabb pályázati összeg érhető el, illetve a 

bírálatnál is előnyt jelent, ha kistérségeken átívelő összefogással valósul meg a pályázat. Az 

előterjesztés mellékleteként olvasható mindkét pályázat összefoglaló adatlapja. 

Kétpó vonatkozásában az EFOP 1.5.3 pályázat lehetőséget biztosít nyugdíjas klub 

támogatására, szabadidősport nagyrendezvény szervezésére,civil szervezetek(4 szervezet) 

támogatására,civil programok támogatására, közterületi wifi csomópont 

létrehozására,térfigyelő kamerák felszerelésére(1 db),2x10 hónapos középiskolai 

ösztöndíjprogramra,szakemberek alkalmazására. 



Az EFOP 3.9.2 pályázaton belül prevenciós programok, úgyis mint anyák egészségtudatos 

életmódra nevelése,fiatalok életviteli tanácsadása,szülők iskolája,szűrővizsgálatok és egyéni 

állapotfelmérések,szabadtéri testmozgásra ösztönző program,szakmai tanulmányút lehetséges. 

A felsorolt tevékenységek csupán a legjellemzőbbek, a pályázatokban további lehetőségek is 

nyitva állnak. 

 

A pályázatok 100 %-ban támogatottak. 

 

Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati 

javaslat elfogadását. 

 

 

Kétpó, 2017. február 28.  

 

 ………………….. 

 Keresztes Péter Pál 

      polgármester 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 
 

Kétpó Község Önkormányzata 
……/2017.(….….)képviselő-testületi határozata  

 

 

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térségek 

EFOP 1.5.3-16 pályázat benyújtásáról 

 

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

bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1.Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy konzorciumi 

együttműködés keretében támogatási kérelmet kíván benyújtani az EFOP-1.5.3-16. sz. 

Felhívás „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett 

térségek”című pályázati konstrukciókhoz kapcsolódóan. 

 

2.A konzorciumi együttműködés gesztortelepülése – konzorciumvezetője – Mezőtúr Város 

Önkormányzata.  

 

3.Az EFOP-1.5.3-16 sz. Felhívás támogatási kérelmének összege legfeljebb 500 millió Ft. 

A támogatási kérelmek sikeres megvalósítása önerőt nem igényel, mind a kettő 100%-os 

finanszírozással valósul meg. 

 

4.Kétpó Község Önkormányzata Képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert az ehhez 

kapcsolódó lépések megtételére. 

 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat végrehajtásában közreműködik: 

Mezőtúri Városfejlesztési Kft.   

 

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 

 

Kétpó, 2017. február ____. 

 

    Keresztes Péter Pál                dr. Enyedi Mihály  

 polgármester                   jegyző 

 

 



 

Határozati javaslat 
 

Kétpó Község Önkormányzata 
……/2017.(….….)képviselő-testületi határozata  

 

 

Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek 

EFOP 3.9.2-16 pályázat benyújtásáról 

 

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

bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1.Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy konzorciumi 

együttműködés keretében támogatási kérelmet kíván benyújtani az EFOP-3.9.2-16. sz. 

Felhívás „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett 

térségek”című pályázati konstrukciókhoz kapcsolódóan. 

 

2.A konzorciumi együttműködés gesztortelepülése – konzorciumvezetője – Mezőtúr Város 

Önkormányzata.  

 

3.Az EFOP-3.9.2-16 sz. Felhívás támogatási kérelmének összege legfeljebb 260 millió Ft. 

A támogatási kérelmek sikeres megvalósítása önerőt nem igényel, mind a kettő 100%-os 

finanszírozással valósul meg. 

 

4.Kétpó Község Önkormányzata Képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert az ehhez 

kapcsolódó lépések megtételére. 

 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat végrehajtásában közreműködik: 

Mezőtúri Városfejlesztési Kft.   

 

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 

 

Kétpó, 2017. február ____. 

 

    Keresztes Péter Pál                dr. Enyedi Mihály  

 polgármester                   jegyző 

 


