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VP6-19.2.1.-64-2-17 kódszámú, „ A helyi turisztikai kínálat és szolgáltatások fejlesztése” 

című pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország Kormánya helyi felhívást tett közzé a  helyi turisztikai kínálat és szolgáltatások 

fejlesztése” tárgyában. 

 

 A felhívás indokoltsága és célja 

 

A turisztikai szolgáltatások fejlesztésével csökkenti a térségi inaktivitást, munkahelyet tart 

meg, vagy hoz létre, melynek hatására stagnál vagy csökken a térségi elvándorlás. A 

vállalkozási aktivitás emelkedik, a bevételek növekedhetnek, mely pozitívan hat a 

vásárlóerőre. A több turisztikai szolgáltatás több látogatót, több a térségben eltöltött 

vendégéjszakát jelent, melyek hatására az infrastrukturális hiányok kiküszöbölése előtérbe 

helyezkedik. Itt kiemelkedő az adottságaink kihasználása, hiszen területünk gazdag termál- és 

gyógyvizekben, mely az egészségturizmus egyik alappillére. Mindemellett a falusi és 

ökoturizmus (Natura 2000 területek) is kiaknázatlan területek még a térségünkben. A gazdag 

termál- és gyógyvízkészlet, alapot teremthet a már meglévő ilyen jellegű attrakcióra építő 

térségi szolgáltatók további specializálódásához, ill. a térségi turisztikai paletta további 

szélesítéséhez. Az 1. átfogó cél ehhez szintén hozzá kíván járulni, valamint hozzá kíván 

járulni a növekvő fizetőképes térségi keresletben rejlő lehetőségek kiaknázásához, a falusi, 

egészség és ökoturizmus népszerűsítéséhez, a komplex térségi turisztikai marketing 

alkalmazásához, amely a térség turisztikai vonzerejét növeli. 
Célunk a helyi adottságokra építő turisztikai kínálat bővítése, fejlesztése. 

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek 



megfelelnek a fenti célkitűzéseknek. 

 

A támogatás háttere 

Jelen helyi felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a(z) Nagykunságért 

Vidékfejlesztési Egyesület, mint az Irányító Hatóság által elismert Helyi Akciócsoport hirdeti 

meg a HACS és a VP IH között létrejött Együttműködési Megállapodás alapján. 

A VP6-19.2.1.-64-2-17 kódszámú, „ A helyi turisztikai kínálat és szolgáltatások fejlesztése” 

című pályázat költségvetése:  

 

Támogatás:  7 169 570 Ft 

Önerő:  1 265 218 Ft 

 

 

Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a projekt 

megvalósításához szükséges szerződések megkötésére. 

 

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

javaslat elfogadását. 

 

 

Kétpó, 2018. február 15. 

 

 

 

 …………………… 

 Keresztes Péter Pál 

 polgármester 

  

Kétpó Község Önkormányzata 

     /2018. (…...)képviselő-testületi határozata  

 

VP6-19.2.1.-64-2-17 kódszámú, „ A helyi turisztikai kínálat és szolgáltatások fejlesztése” 

című pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról  

 

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

bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a VP6-

19.2.1.-64-2-17 kódszámú, „ A helyi turisztikai kínálat és szolgáltatások 

fejlesztése” című pályázati konstrukcióra pályázatot kíván benyújtani.  

 

2. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban megnevezett 

pályázat vonatkozásában, a projekt teljes költségvetését az alábbiak szerint 

jóváhagyja:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

A teljes projekt költségvetése: 

Támogatás:  7 169 570 Ft 

Önerő:  1 265 218 Ft 



 

3. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a pályázat előkészítéséhez és benyújtásához szükséges tevékenységeket valósítsa 

meg, valamint a kapcsolódó szerződéseket kösse meg. 

 

Felelős:  Keresztes Péter Pál polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

A határozat végrehajtásában közreműködik:   

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége 

 

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.Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási és Adóügyi Osztálya, Helyben 

6.Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége, Helyben 

7.Képviselő-testület tagjai, Helyben 

 

 

Kétpó,2018. február 15. 

 

 

  

Keresztes Péter Pál       dr. Enyedi Mihály  

 polgármester       jegyző 


