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Egyéb előterjesztés
Békés Város Képviselő-testülete
2016. június 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének
feltételeiről szóló 30/2016. (IV. 29) FM rendeletben (továbbiakban: Rendelet) meghirdetett 4.
célterületre történő egyedi támogatási kérelem benyújtására a Rendelet 3. § (5) bekezdése
alapján Magyarország területén lévő önkormányzat jogosult.
Egyedi támogatás kérelem célja
Támogatási kérelem célja a 2015. évi Tanyafejlesztési programból megvalósított zártkerti
rekultivációs program folytatása, bővítése.
4. célterület keretében egyedi támogatási kérelem benyújtásával igényelhető támogatás zártkerti
fekvésű földrészlet művelési célú revitalizációját szolgáló program megvalósítására, amely során
közösségi termelés keretében igazoltan őshonos vagy tájfajta növény kerül ültetésre vagy
telepítésre.
Támogatási kérelem benyújtásának feltételei
 A 4. célterület esetében az egyedi támogatási kérelmet benyújtó ügyfél legkésőbb a kérelem
benyújtásáig a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
(a továbbiakban: Tv.) szerinti nyilvántartásba-vételi kötelezettségének eleget tegyen vagy
igazolja, hogy kérelmezte nyilvántartásba vételét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (a továbbiakban: MVH) által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerbe.
 A pályázó, valamint az egyedi támogatási kérelmet benyújtó ügyfél megfelel az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1)
bekezdésében meghatározott feltételeknek.
 Egy településről csak egy kérelem nyújtható be.
 A kérelmet benyújtónak pályázati díjat nem kell fizetnie.
Támogatási kérelem feltételei
 zártkerti fekvésű földrészlet művelési célú revitalizációját szolgáló program megvalósítására
igényelhető támogatás (a Rendelet 2. § (6) bekezdése alapján),
 a program közösségi termelés keretében valósul meg (a Rendelet 2. § (6) bekezdése
alapján),
 a biológiai alapot és a szaktudást olyan bejegyzett szervezettől kell beszerezni, amely
igazolható módon őshonos vagy tájfajta növény megőrzésével vagy termesztésével,
értékesítésével foglalkozik (a Rendelet 3. § (6) a) pontja alapján),

 a támogatás eredményeként keletkező végtermékeket a végső kedvezményezettek kizárólag
szociális célokra (pl. közkonyhán való felhasználásra, rászorulóknak szociális juttatásként)
hasznosíthatják (a Rendelet 3. § (6) b) pontja alapján), a végső kedvezményezettek nem
értékesíthetik, azokat kizárólag saját felhasználásra hasznosíthatják.
Támogatás forrása
A támogatás forrása Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 1.
mellékletének XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
3. Agrár célelőirányzatok alcím, 5. Tanyafejlesztési Program jogcímcsoport céljai részére
megállapított keretösszeg. A 4. célterületre rendelkezésre álló indikatív keretösszeg 300.000.000
Ft. Az esetleges maradvány az egyes támogatási célok, illetve projektek között – a
Földművelésügyi Miniszter (a továbbiakban: Miniszter) döntése alapján – átcsoportosítható.
Támogatás mértéke
Az egy kérelemre megítélhető támogatás maximális összege: 10 millió Ft
A támogatás mértéke az összes jogosult (elszámolható) költség legfeljebb 100%-a.
Megvalósításra rendelkezésre álló időszak
Támogatás megítélést követően legkésőbb 2017. április 30 –ig.
Pályázók köre
Magyarország területén levő önkormányzat
Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás. A támogatás utófinanszírozás formájában valósul meg, előleg
igénybevételének lehetőségével.
Igényelt egyedi támogatás összege:
10.000.000 Ft
Ebből saját erő: 0 Ft
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:






a termesztéshez szükséges biológiai alap vásárlása,
a termesztéshez közvetlenül szükséges infrastruktúra kialakítása,
eszközvásárlás, ingatlanvásárlás,
mentorálás, tanácsadás, tájékoztató előadás tartása,
termeléssel, ingatlanvásárlással összefüggő ügyintézési költség.

Támogatási kérelem benyújtásának határideje
A Rendelet hatálybalépését (2016. április 30.) követő hatvan napon belül (postai bélyegző dátuma),
azaz 2016. június 29.
Az eredményhirdetés várható időpontja: A kérelem elbírálása legkésőbb a benyújtási határidőt
követő 90 naptári napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 10
naptári napon belül írásban értesítést kapnak.

Az elmúlt év sikeres zártkerti pályázata után ismét benyújtottuk a támogatási kérelmünket önerő
vállalása nélkül.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzata a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott
támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről szóló 30/2016. (IV. 29) FM rendeletben
(továbbiakban: Rendelet) meghirdetett 4. célterületre, zártkerti fekvésű földrészlet művelési
célú revitalizációját szolgáló program megvalósítására benyújtott támogatási kérelmet amely az adott település mezőgazdasági, közösségi jelenét erősíti - jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Békés, 2016. június 22.
Izsó Gábor
Polgármester
Jogi ellenjegyző
Pénzügyi ellenjegyző

