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Kétpó Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

2017. január 20-ai soron kívüli ülésére 

a 2017. évi startmunka program programtervezetéről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kétpó Község Önkormányzata 2016. novemberében tervezési segédletet kapott a 2017.évi járási 

startmunka programok indításához kapcsolódóan a Belügyminisztériumtól. 

 

A Belügyminisztérium döntése alapján 2017. évben járási minta/ráépülő programot helyi 

önkormányzat, valamint az önkormányzat(ok) által létrehozott 100%-ban önkormányzati 

tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet, vagy helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező 

társulása, továbbá az önkormányzat által a közfoglalkoztatás lebonyolítására létrehozott szervezet 

indíthat. Amennyiben az előző évek során a közfoglalkoztatási programot az önkormányzat 

valósította meg és a 2017. évben ettől szeretne eltérni, úgy abban az esetben a változást indokolni 

szükséges. 

 

A járási programok területi hatálya: 

 

A közfoglalkoztatási minta-, illetve ráépülő programokat azokon a településeken lehet 

támogatni: 

a) amelyek a kedvezményezett járások besorolásáról szóló, 2015. január 1-től hatályos 

290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott 109 

kedvezményezett járáshoz, vagy a 6. mellékletben szereplő természeti vagy civilizációs 

katasztrófával sújtott kedvezményezett térségek közé tartoznak, 

b) amelyek a belügyminiszter egyedi döntése alapján kiválasztott, a korábbi Pécsi kistérséghez 

tartoztak, továbbá  

c) amelyek a közfoglalkoztatás, társadalmi felzárkózás és a szociális földprogram tekintetében 

a Gyöngyösi kistérség egyes településeinek kiemelt településsé nyilvánításáról szóló 

1225/2011. (IV. 29.) Korm. határozat 1. pontjában, vagy 

d) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 

105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. mellékletében szerepelnek.  

 

A járási programok besorolása: 

a) Mezőgazdasági és helyi sajátosságokra irányuló program.  

b) Szociális jellegű program (belvíz-elvezetési programok, mezőgazdasági utak rendbetétele, 

bio- és megújuló energiafelhasználás, közúthálózat karbantartása, illegális hulladéklerakó-

helyek felszámolása).  



c) Magas hozzáadott értékű program. Az eddigi járási programok továbbfejlesztéseként 

új 8. programelemként. 

 

Kétpó Község Önkormányzata startmunka program keretében az alábbi programelemre 

kíván pályázatot benyújtani: 

 

 magas hozzáadott értékű program 

 

1. A mezőgazdasági termelés feldolgozásához kapcsolódó feldolgozó kapacitás kiépítése, 

már meglévő kapacitás felújítása és bővítése, és ezzel együtt a mezőgazdasági termékek 

feldolgozására (mezőgazdasági terméken végrehajtott bármely művelet a mezőgazdasági 

termék jellegének megváltoztatásával, amelynek az eredményeként keletkező termék 

szintén mezőgazdasági terméknek minősül, kivéve a mezőgazdasági üzemben végzett, 

az állati vagy növényi eredetű termék első értékesítését előkészítő tevékenység) 

kialakított beruházás üzemeltetése (pl. hús/zöldségfeldolgozó, kis kapacitású vágóhíd 

stb.). 

2. Minden egyéb termelés és feldolgozás (pl. térkő gyártó üzem, asztalos üzem, varroda 

stb.) 

 

Magas hozzáadott értékű programelembe tartozik minden olyan program, amely 

gazdasági tevékenységre irányul, és amelyben az alábbi feltételek közül egy teljesül: 

 összes bekerülési értéke (lásd II.2. pont) termék-, terményfeldolgozó kialakítása 

esetén 15 millió Ft feletti, ide értve az ingatlan vásárlását és felújítását és bővítését 

is; 

 az ehhez kapcsolódó gyártástechnológia bekerülési értéke 5 millió Ft feletti; 

 jármű (pl. mezőgazdasági gép, erőgép, haszonjármű stb.), illetve tartozékainak 

bekerülési értéke 5 millió Ft feletti; 

 az anyagköltség bekerülési értéke 5 millió Ft-ot meghaladja.  

 az egyéb közvetlen költség, anyagköltség nélkül a bekerülési értéke az 5 millió Ft-ot 

meghaladja. 

 

A fenti program keretében Kétpó Község Önkormányzata Kétpói gyümölcs és zöldség 

feldolgozó és csomagoló üzem építésére nyújt be pályázatot. 

 

A pályázat benyújtásához szükséges csatolni a képviselőtestület határozatát a kérelem 

benyújtásának támogatásáról, illetve arról, hogy pozitív elbírálás esetén a képviselőtestület 

támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását. 

 

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

elfogadását. 

 

 

Kétpó, 2017. január 19. 

 

 ………………….. 

 Keresztes Péter Pál 

 polgármester



 

Határozati javaslat 

 

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

 

a 2017. évi startmunka program programtervezetéről 

 

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: 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 Kétpói Kirendeltség Pénzügyi Iroda, 

Helyben  

6. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

 

 

Kétpó, 2017. január 19. 

 

 

 

 

 

 Keresztes Péter Pál dr. Enyedi Mihály  

 polgármester jegyző 

 


