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Egyszerű többség
Tisztelt Közgyűlés!
A Földművelésügyi Minisztérium pályázatot hirdetett a Zártkerti Program keretében a
települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az
infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési fejlesztések támogatására.
A pályázat célja
Az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlanokon meglévő genetikai
sokféleség megőrzése, a környezet védelme, a külterületeken folytatott szőlő- és
gyümölcstermesztés fennmaradása, valamint a vidéki tájfenntartás céljából a zártkertként
nyilvántartott ingatlanok mezőgazdasági hasznosítását elősegítő fejlesztésekhez, valamint
a zártkerti ingatlanokhoz kapcsolódó gazdálkodási forma fennmaradásához szükséges
infrastrukturális háttér fejlesztése.
A támogatás igénybevétele
Az alábbi, az előző pontban meghatározott célok megvalósítására irányuló tevékenységekre,
beruházásokra lehet pályázatot benyújtani:
1) külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó
út, földút, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító
(nyílt, felszíni) csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztések (kivéve
erőgépek és eszközbeszerzés)
2) vízvételi hely kialakítása, kút létesítése, illetve víz-visszatartáshoz kapcsolódó
kisléptékű víztároló kapacitás kiépítése (esővízgyűjtő rendszer kiépítése)
3) villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések (hagyományos, vagy alternatív
energiaforrásokkal táplált kisfeszültségű villamosenergia-hálózat elsősorban felszín
alatti kiépítése)
4) vadkerítés létesítése, vadgazdálkodási/vadvédelmi elemek építése
5) területrendezés, gyümölcsfa- és/vagy szőlőtelepítés
Az 1.) és az 5.) tevékenységi területek önállóan nem pályázható tevékenységek, csak másik
célterület fejlesztésével együtt!

A pályázat benyújtására jogosultak köre
Települési önkormányzatok, települési önkormányzatok konzorciumai.
A támogatás általános feltételei, szabályai
1) Egy pályázó a pályázatán belül több támogatott tevékenységre is pályázhat.
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2) Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Egy településről csak egy pályázat
nyújtható be.
3) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, 100 %-os támogatási
intenzitással.
Támogatási keretösszegek
Egy pályázat keretében legfeljebb 10 Millió Ft támogatás igényelhető. Egy pályázaton belül
az egyes célokra, tevékenységekre igényelhető támogatás maximális összege:
1) külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó
út, földút, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító
(nyílt, felszíni) csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztések (kivéve
erőgépek és eszközbeszerzés) maximális összeg 9 000 000 Ft
2) vízvételi hely kialakítása, kút létesítése, illetve víz visszatartáshoz kapcsolódó
kisléptékű víztároló kapacitás kiépítése (esővízgyűjtő rendszer kiépítése) maximális
összeg 10 000 000 Ft
3) villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések (hagyományos, vagy alternatív
energiaforrásokkal táplált kisfeszültségű villamosenergia-hálózat elsősorban felszín
alatti kiépítése) maximális összeg 10 000 000 Ft
4) vadkerítés létesítése maximális összeg 10 000 000 Ft
5) területrendezéshez, gyümölcsös/szőlő telepítéséhez kapcsolódó költségek: maximális
összeg 2 000 000 Ft
Az 1) és 5) pont alatti tevékenységek önállóan nem pályázható célterületek. Ezen
célterületek esetében a teljes pályázati összeg legalább 10 %-át egy célterületre kell
fordítani.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1)-es (tervezett fejlesztés: Borzsák u.
útfelújítás) és a 4)-es (elektromos vadriasztó kerítés létesítése, a fejlesztés helyszíne még
pontosítás alatt) konstrukcióra kíván pályázatot benyújtani. A projekt összköltsége 10 millió
Ft.
Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
jóváhagyását.
Szekszárd, 2018. január 22.
Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2018. (…) határozata a
„Zártkerti Programhoz” kapcsolódó pályázat benyújtására

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. jóváhagyja a ZP-1-2017 kódszámú, a Földművelésügyi Minisztérium 2017. évi, a zártkerti
besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátteret
biztosító fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra pályázat benyújtását.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Ács Rezső

2. felhatalmazza a polgármestert a projektet érintő tárgyalások lefolytatására, az ezzel
kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Ács Rezső, dr. Molnár Kata
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