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E l ő t e r j e s z t é s  

 

a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó 

vidékfejlesztési feladataiban való részvételről szóló csatlakozási szándéknyilatkozat aláírásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület alakuló ülésére 2011. október 12. napján került sor Túrkevén. 

Az egyesület alakításának célja, hogy a területén élő lakosság, a területén működő gazdasági társaságok 

érdekeit tudja képviselni.  

 

Az egyesület a térségben működő LEADER HACS munkaszervezet feladatait látja el. Ez a szervezet a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégia elkészítésében és megvalósításában működik közre. Ennek a szervezetnek a 

feladata a mezőtúri és karcagi kistérség területét érintően az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

(ÚMVP) III. tengelyes és IV. tengelyes intézkedéseire kiírt pályázatok koordinálása, előminősítése, a helyi 

döntések meghozatala is a vonatkozó rendelkezések alapján. 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete a 39/2011.(X.12.) képviselő-testületi határozatával döntött arról, hogy a 

Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület alapító tagja kíván lenni, kötelezettséget vállalt az egyesület 

céljainak megvalósítása érdekében a közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.  

 

A továbbiakban nyilatkozni kell arról, hogy Kétpó Község Önkormányzata előzetes csatlakozási szándékkal 

részt kíván venni a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra 

vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a 

HFS tervezési területének előzetes elismerésében. A csatlakozási szándéknyilatkozat jelen előterjesztés 

mellékletét képezi.  

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 …./2014.(II.27.) önkormányzati határozata 
 

 

a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó 

vidékfejlesztési feladataiban való részvételről szóló csatlakozási szándéknyilatkozat aláírásáról 

 

1. Kétpó Község Képviselő-testülete – 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján – kinyilvánítja azon 

szándékát, hogy részt kíván venni a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020. 

közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi 

Fejlesztési Stratégia  elkészítésében, továbbá tervezési területének előzetes elismerésében.  

Ezzel egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási szándéknyilatkozatot 

aláírja. 

 

Határidő: 2014. február 28. 

Felelős:  Boldog István polgármester 

 

2. A polgármester a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020. közötti programozási 

időszakra vonatkozó tervezési, előkészítési feladatairól nyújtson rendszeres tájékoztatást a 

képviselő-testületnek. 

 

Határidő: folyamatos 



  

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről: 

1. Boldog István polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület, Kétpó, Almásy tér 1.  

4. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége pénzügyi ügyintéző, 

Helyben 

5. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  

 

 

 

Kétpó, 2014. február 20. 

 Boldog István 

 polgármester 

 

 

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem, kifogást nem emelek. 

 

 

 

 dr. Szűcs Attila 

 jegyző 

 

 


