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Zártkerti programra (ZP-12021) benyújtandó pályázat
. jóváhagyása
Véleményező bizottság:

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítette:

Tárgyalás módja.

Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Nyílt ülés

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Agrárminisztérium a ZP-1 -202 1 kódszám alatt megj elentette felhívását a zártkerti

besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító
fejlesztések támogatására.
1. A pályázat célja

Az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlanokon meglévő genetikai
sokféleség megőrzése, a környezet védelme, a külterületeken folytatott szőlő- és/vagy
gyümölcstermesztés fennmaradása, borona- és/vagy tömésépületek, szakrális kisemlékek
felújítása, valamint a vidéki tájfenntartás céljából a zártkertként nyilvántartott
ingatlanok mezőgazdasági hasznosítását elősegítő és a zártkerti ingatlanokhoz kapcsolódó
gazdálkodási forma fennmaradásához szükséges infrastrukturális háttér fejlesztése.

2. A támogatott tevékenységek
Az alábbi az 1 pontban meghatározott célok megvalósítására irányuló tevékenységekre,
beruházásokra lehet pályázatot benyújtani:
-

.

-

1) küherületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek rnegközelítését szolgáló, kapcsolódó
Út, földút, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító
(nyílt, felszíni) csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó fej lesztések (kivéve
erőgépek és eszközbeszerzés),
2) vízvételi hely kialakítása, kút létesítése, mezőgazdasági célú vízvezeték kiépítése,
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,
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5) területrendezés, borona- és/vagy tömésépületek, szakrális kisemlékek Felújítása,
gyümölcsfa- és/vagy szőlőtelepítés.
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, cs2k másik
célterület fejlesztésével együtt!
3. A pályázat benyújtására jogosultak köre (a továbbiakban: pályázók)

Települési önkormányzatok, települési önkormányzatok konzorciumai,
4. A támogatás általános feltételei, szabályai

1) Pályázatot csak a pályázati felhívás 1. pontjában meghatározott célok megvalósítására
irányuló, a 3 pontban felsorolt, valamint ezekhez kapcsolódó tevékenységekre lehet
benyújtani.
2) Egy pályázó a pályázatán belül több támogatott tevékenységre is pályázhat.
3) Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Egy településről csak egy pályázat riyújtható
be. (Konzorciumi partnerként is egy pályázatban vehet részt, ebben az esetben az
önkormányzat önállóan vagy másik konzorcium tagjaként már nem nyújthat be pályázatot.)
4) A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie.
1 5) A támogatás forrnáia egyösszegí, vissza iem térítendő támogatás, I 00 %-os támogatási
intenzitással.
6) A támogatás folyósítása 100 % előleg-fmanszírozás formájában történik, utólagos
elszámolási kötelezettség mellett.
7) A pályázó bármely támogatási célra beküldött nyertes pályázat megvalósítása esetén
tájékoztató
a pályázat megvalósítási idején belül
vállalja, hogy a településen
vagy
annak
rendezvényt szervez, amelyen a programot és a folyamatban lévő fejlesztést,
eredményét mutatja be és a helyi hírközlési csatornákon (újság. honlap stb.) keresztül
tájékoztatja a lakosságot.
.

.

-

—

A támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy a pályázó legkésőbb a pályázat benyújtásáig
a mezőgazdasági, agiár-vidékfejlesztési, valamint halászati tárnogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a
továbbiakban: Tv.) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tegven, vagy
igazolja, hogy kérelmezte nyilvántartásba vételét a Magyar Allamkincstár (a továbbiakban:
Kincstár) által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe.
Támogatás igénybevételére jogosult az a kérelemre nyilvántartásba vett szervezet, amely
nyilatkozik, hogy a támogatás igénylésekor:
a) a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és
hitelesek. valamint nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az adott tárgyban támogatási igényt
korábban vagy egyidejűleg mikor és hol nyújtott be;
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b) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős
végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott elj árás nincs folyamatban;
c) megfelel az Ábt. 48/B. -ában és 50. -ában meghatározott követelményeknek
d) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési
támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatj a;
e) a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e;
f) engedélyköteles tevékenység esetén vállalja, hogy a támogatott tevékenység
megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység
megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidej űleg megküldi a Támogató részére;
g) vállalja, hogy a támogatói okirat hatályba lépésekor nem rendelkezik adók módjára
kivéve, ha az
behajtandó köztartozással, illetve lejárt esedékességű adótartozással
adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó
döntés hitelesített másolatával igazolja;
h) vállalja, hogy a támogatói okirat hatályba lépésekor nincs költségvetési támogatás
jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős döntéssel megállapított köztartozása;
i) vállalja, hogy a támogatói okirat hatálybalépésekor a helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó pályázó
esetén nem áll adósságrendezési eljárás alatt;
j) a támogatás tárgyának, a támogatás összegének, a fejlesztés megvalósítási helyének és
időpontjának nyilvánosságra hozatalához hozzáj árul;
k) az információs önrendelkezési jogról és az információszahadságról szóló 201 1 évi CXII.
törvény alapján a pályázatában, valamint a támogatói okiratban feltüntetett adatainak
kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához
hozzájárul;
1) a támogató által előírt biztosítékokat a költségvetési támogatás folyósítását megelőzően
rendelkezésre bocsátja;
m)a Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszer által igényelt adatszolgáltatási
kötelezettségének eleget tesz.
n) az elkészült létesítményt saját maga vagy más üzemelteti, és milyen üzemeltetési költségek
várhatók a fenntartási időszak alatt, és azoknak mi a forrása.
—

.

Amennyiben a nyilatkozatok megtételéről a konzorciumot létrehozó megállapodás
eltérően nem rendelkezik, a fenti nyilatkozatok megtételére a gesztor, vagyis a pályázatot
benyújtó önkormányzat köteles, valamennyi konzorciumi tagra vonatkozóan. Ha a
nyilatkozattételi jogosultságról a konzorciumot létrehozó megállapodás másként
rendelkezik, akkor a nyilatkozatokat az abban foglaltak szerint kell megtenni.
5. A megítélhető támogatás és a saját forrás mértéke
a)

A támogatás mértéke a 3. pontban szereplő támogatott 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.
—

—
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b)

A pályázatok elbírálása során az igényeitnél alacsonyabb összegű támogatás is
megítélhető. Az ennek alapján módosított költségtervben be kell mutatni a különbözet
összegének forrását. Az igényeitnél 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 cl 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 25 000 000 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 18 000 000 Ft
2) vízvételi hely kialakítása, mezőgazdasági célú vízvezeték kiépítése, kút létesítése,
illetve víz visszatartáshoz kapcsolódó kisléptékű víztároló kapacitás kiépítése
(esővízgyűjtő rendszer kiépítése) maximális összeg 20 000 000 Ft
3) villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések (hagyományos, vagy alternatív
energiaforrásokkal táplált kisfeszültségű villamosenergia-hálózat elsősorban felszín
alattikiépítése) maximális összeg 25 000 000 Ft
4) vadkerítés létesítése maximális összeg 20 000 000 Ft
5) területrendezéshez, borona- és/vagy tömésépületek, szakrális kisemlékek felújításához,
gyümölcsfa- és/vagy szőlőtelepítéséhez kapcsolódó költségek: maximális összeg 5 000
000 Ft
Az 1.) és az 5.) tevékenységi területek önállóan nem pályázható tevékenységek, csak másik
célterület fejlesztésével együtt!
Továbbá az 1) és az 5) célterülelek esetében a teljes pályázati összeg legalább 10 %-át egy
célterületre kell fordítani.

A célterületek fejlesztéseihez kapcsolódó egyéb költségek: talaj-előkészítés, komposztáló
létesítése, biológiai alap beszerzések, zártkerti ingatlanvásárlás és a hozzá kapcsolódó ügyvédi
költségek, illetékek, talajművelési kézi eszközök beszerzése, tájidegen épített elemek lebontása.
stb. önállóan nem elszámolható költségek. Arkok, padkák, átereszek, a csapadékvíz elvezetését
biztosító létesítmények felújításához önállóan támogatás nem nyújtható.
A pályázatbanjavasoljuk az 1. és 3. alcélokra való pályázat benyújtását az alábbiak szerint:
-Az útjavításra a Nevelő utca földútját, illetve az onnan elágazó Váradi utca felé vezető
szintén földutat újítanánk fel. A pályázati költség bruttó 17.999.710,- Ft.
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Villamos energia ellátás hagyományos energiaellátással a Rosszerdői zártkertek
Vargahosszai csatorna melletti úttal ellátott ingatlanoknál bruttó 6.985.000,- Ft.
-

Osszesen 24.984.710, -Ft.
Az igényelt támogatás mértéke 100 %.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.
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Határozati javaslatok:
Békés Város Önkormányzata a Agrárminisztérium ZP-1-2020 kódszám alatt
1)
megjelentetett „a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő,
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” benyújtandó pályázatot az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
A pályázat célja
külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló,
a)
kapcsolódó út, földút, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését
biztosító (nyílt, felszíni) csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztések
(kivéve erőgépek és eszközbeszerzés), bruttó 17.999.710,- Ft költségben,
villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések (hagyományos, vagy alternatív
b)
energiaforrásokkal táplált kisfeszültségű villamosenergia-hálózat elsősorban felszín alatti
kiépítése), kapcsolódó költségek: bruttó 6.985.000,- Ft költségben.
A pályázati összköltség bruttó 24.984.710,- Ft, az igényelt támogatás mértéke 100
c)
%‚ bruttó 24.984.710,- Ft, a saját erő mértéke O %.
felhatalmazza
Képviselő-testülete
Önkormányzatának
Város
Békés
2)
polgármesterét, hogy a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását
segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtandó
pályázat vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint
a Békés Város Onkormányzata Közbeszerzési Szabályzata rendelkezéseinek megfelelően
eljárjon, szolgáltatásokat rendeljen meg, beszerzéseket indítson cl, kapcsolódó
feltételekben megállapodjon, az Onkormányzat képviseletében aláírjon, valamint a
szükséges jognyilatkozatokat megtegye. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és
megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 4. (1) ba)
pontja értelmében nincs szükség a hatóság engedélyére, mivel a munkálatok során
közműátépítés nem szükséges és a beavatkozás az út közúthálózatba sorolását nem
változtatja meg.
felhatalmazza
Képviselő-testülete
Önkormányzatának
Város
Békés
3)
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, illetve adja ki.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2021. augusus 6.

..

Kálmán Tibor

Jogi ellenjegyző

Penzugyi ellenjegyzo

