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Tisztelt Képviselő-testület!

A Földművelésügyi Minisztérium a ZP-1-2017 kódszám alatt megjelentette felhívását a
zánkerti besorolású mldrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő. infrastrukturális hátterét
biztosító fejlesztések támogatására.

1.A pályázat célia

Az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlanokan 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.

2.A támogatás igényhcvétele

Az alábbiakban meghatározott célok megvalósítására irányuló tevékenységekre,
beruházásokra lehet pályázatot benyújtani:

1) külterületen elhelyezkedő zártkertek. kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó
út, fZ5ldút, 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
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A fent felsorolt tevékenységek fejlesztéseihez kapcsolódó további tevékenység és hozzá
kapcsolódó költség lehet még: talaj-előkészítés. komposztáló létesítése. biológiai alap beszerzések,
zártkerti ingatlanvásárlás és a hozzá kapcsolódó ügyvédi költségek, illetékek.
Az 1.) és az 5.) tevékenységi területek önállóan nem pályázható tevékenységek, csak másik
célterület fejlesztésével együtt!

A nálvázati felhívásban:
Zártkerti ingatlan: azokat az ingatlanokat lehet zánkerti ingatlanoknak tekinteni, amely a
közhiteles ingatlan-nyilvántartásban ekként kerültek feltüntetésre.
Kisker: I ha alatti olyan külterületi ingatlan. mely a zártkertekhez hasonlóan kiegészítő
mezőgazdasági, rekreációs célokat szolgál. A gazdálkodó és a háztartása által történő
felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek (gyümölcs, szőlő, zöldség) termelésére szolgáló
külterületi terület.

3.A pályázat henyúitására jogosultak köre (a továbbiakban: pályázók)

Települési önkormányzatok, települési önkormányzatok konzorciumai. (Települési
önkormányzatok konzorciumai esetén a konzorciumi tagok közötti együttműködési megállapodást
a pályázathoz mellékelni kelt.)

4.A támogatás általános feltételei, szabályai

1) Pályázatot csak a pályázati felhívás 1. pontjában meghatározott célok
megvalósítására irányuló, a 2. pontban felsorolt, valamint ezekhez kapcsolódó
tevékenységekre lehet benyújtani.

2) Egy pályázó a pályázatán belül több támogatott tevékenységre is pályázhat.
3) Egy paLazo csak eg\ palazatot nujthat be Eg telepulesrol csak eg pahazat

nyújtható be. (Konzorciumi partnerként is egy pályázatban vehet részt, ebben az
esetben az önkormányzat őnállóan vagy másik konzorcium tagjaként már nem
nyújthat be pályázatot.)

4) A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie.
5) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, 100 %-os támogatási

intenzitással.
6) A támogatás utófmanszírozás formájában valósul meg azzal, hogy a megítélt

támogatás legfeljebb 75 %-ának mértékéig előleg vehető igénybe.
7) A pályázó bármely támogatási célra beküldött nyertes pályázat megvalósítása

esetén vállalja, hogy a településen — a pályázat megvalósítási idején belül -

tájékoztató rendezvényt szervez, amelyen a programot és a folyamatban Lévő
fejlesztést, vagy annak eredményét mutatja be és a helyi hírközlési csatornákon
(újság, honlap stb.) keresztül tájékoztatja a lakosságot.

8) A támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy a pályázó legkésőbb a pályázat
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 Magyar Allamkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által vezetett Egységes
Mezőgazdasági Ugyfél-nyilvántanási Rendszerbe. A Kincstár által kiállított
nyilvántartásba vételi igazolást a pályázat mellékleteként csatolni kell. Az
igazolásnak és a pályázati adatlapnak a pályázat benyújtásának időpontjában
aktuális adattartalommal kell rendelkeznie.
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5.A megítélhető támogatás é 3 saját forrás mértéke

a A támogatás mértéke a 2. pontban szereplő támogatási tevékenységek esetében az
összes jogosult (elszámolható) költség — a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy
a pályázó által vállalt saját Forrás mértékétől függetlenül — legfeljebb 100%-a. A
fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés
teljes költségéhez saját forrást nem kell biztosítania.

b A pályázatok elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is
megítélhető. Az igénveltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélése esetén — pályázati
céltól függően — a pályázónak lehetősége van a pályázati tartalmat a megítélt támogatás
mértékének megfelelően arányosan csökkenteni. A fentiek alól kivételt képez, ha a
pályázó a költségvetésében az adott célra el nem számolható tételt jelölt meg, mert abban
az esetben annak a tételnek az összegével — támogatási intenzitásnak megfelelően —

csökken a megítélhető támogatás.

6.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, főldút. valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító
nyílt, felszíni) csatomahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztések (kivéve
erögépek 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) lerületrendezéshez. gyümölcsös/szőlő telepítéséhez kapcsolódó költségek:

maximális összeg 2.000.000,-Ft

7.A Dálvázat benyújtása. befogadása

1) A pályázati adatlap elektronikus kitöltéséhez a pályázónak előzetes regisztrációt követöen
azonosító és jelszó alapján be kell jelentkeznie az elektronikus kitöltő felületre. A
regisztráció elvégzésére az elektronikus pályázati felület megnyitását követően lesz
lehetősége. Ezt követően tudja kitölteni az elektronikus adatlapot. (Ez utóbbit több
lépésben is megteheti folyamatos mentés mellett.) Amennyiben a pályázó a pályázati
adatlap kitöltését befejezte, azt véglegesítenie kell. (Ezt követően a bevitt adatok
változtatására már nincs lehetöség.)

2) A pályázatok elektronikus felületen történő kitöltésre és véglegesitésére 2018. január 2-
án 08 óra 00 perctől 2018. január 31-én 23 óra 59 percig van lehetőség.

8. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Miniszter hoz döntést.

3



Előterjesztés Békés Város önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 1-jel ülésére

Jelen pályázati kiírás szerint javasoljuk a
a) külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelitését szolgáló, kapcsolódó út, földút.

valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító (nyílt, felszíni)
csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztések (kivéve erögépek és eszközbeszerzés)

b) vízvételi hely kialakítása, kút létesitése, illetve víz-visszatartáshoz kapcsolódó kisléptékű
víztároló kapacitás kiépítése (esövizgyűjtö rendszer kiépítése)

célokra való pályázást.

Az útjavításra a Gőzmalom sor szennyvíztisztító telep felé vezető szilárd burkolatú út
felújítását, a kisléptékű víztároló kapacitás kiépítése pedig a Róna utca hosszabbitásában lévő
csatornán kerül kialakításra. A pályázati költség:

Utfelújítás bruttó 8.991.600,-Ft
Víztároló kapacitás 1.008.380,-Ft
Osszesen 9.999.980,-Ft

Az igényelt támogatás mértéke 100%.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslat:

1) Békés Város Önkormányzata a Földművelésügyi Minisztérium ZP-1-2017 kódszám
alatt megjelentetett „a zártkerti besorolású földrészlctek mezőgazdasági hasznosítását
segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” benyújtott
pályázatot az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A pályázat célja
a) 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), bruttó 8.991.600,-Ft költségben,

b) vízvételi hely kialakítása, kút létesítése, illetve víz-visszatartáshoz kapcsolódó kisléptékű
víztároló kapacitás kiépítése (esővízgyűjtő rendszer kiépítése), bruttó 1.008.380,-Ft
költségben.

A pályázati összköltség bruttó 9.999.980,-Ft, az igényelt támogatás mértéke 100%, bruttó 9.999.980,-
Ft, a saját erő mértéke 0%.

2) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
zártkerti besorolású fóldrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális
hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat vonatkozásában, a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a Békés Város Onkormányzata
Közbeszerzési Szabályzatának rendelkezéseinek megfelelően eljárjon, szolgáltatásokat
rendeljen meg, beszerzéseket indítson cl, kapcsolódó feltételekben megállapodjon, az
Onkormányzat képviseletében aláírjon, valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

3) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy az
Onkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat
pályázati dokumentációja összeállítását kezdje meg, a pályázat megvalósítási dokumentációját
nyújtsa be, a benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat tegye meg, adja ki.
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Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2018.január 19.

Izso Gabor
pólgármester

J?3C) .

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegvző
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