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A Földművelésügyi Minisztérium pályázati felhívást tett közzé „A zártkerti besorolású földrészletek
mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása”
címmel ( ZP-1-2017.)
A pályázat elnyerése esetén Ózd Város Önkormányzatának lehetősége nyílna a lentebb felsorolt
munkálatok elvégzésére, a saját tulajdonban lévő ingatlanok infrastruktúrájának bővítése mellett a
lakosság is élvezhetné a projektben megvalósított eredményeket.
1. 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.
2. A támogatás forrása
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény értelmében a Földművelésügyi Minisztérium 20/03/39/00 Zártkerti Program támogatása fejezeti kezelésű előirányzat
2018. évi keretösszegéből 1 900 000 000 Ft.
Egy pályázat keretében legfeljebb 10 Millió Ft támogatás igényelhető.
3. Támogatható tevékenységek:
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
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!
4. A pályázat benyújtására jogosultak köre :
Települési önkormányzatok, települési önkormányzatok konzorciumai.

5. 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 nyújtható 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.
5) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, 100 %-os támogatási intenzitással.
6) A támogatás utófinanszírozás 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.
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 az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerben.
6. A tervezett fejlesztések, korszerűsítések:
A pályázat keretében Ózd Város Önkormányzata – a pályázati feltételek alapján - alábbi fejlesztések
egyikét valósíthatja meg (a fejlesztések prioritás szerint az alábbiak):
A. a Nagyvölgyi út folytatásában a külterületi földút felújítása és a térségben található
önkormányzati területek vadkerítéssel történő védelme
Részletek: A felhívásban szereplő feltételeknek megfelelően a Nagyvölgyi út szilárd
burkolatának folytatásában a külterületi út felújítása zúzott kővel a csapadékvíz elvezetés
korszerűsítésével együtt kb. 450-500m hosszban (bruttó 9MFt) illetve a tanya területén
vadkerítés építése kb. 600 m hosszon (bruttó 1MFt).
B. a Nagyvölgyi úti tanya területén engedélyezett kút, esővíz gyűjtő és -tároló, vadkerítés
építése, gyümölcsös telepítése
Részletek: A tanya területén engedéllyel, bevizsgált vízminőséggel rendelkező kút létesítése
a környezetének rendezésével együtt (bruttó 3MFt), a pályázati felhívás által maximálisan
megengedett 50m3 térfogatú betonozott esővízgyűjtő építése (bruttó 2,5MFt), a tanya
területén vadkerítés építése kb. 1200 m hosszon (bruttó 2MFt) illetve gyümölcsös létesítése
tereprendezéssel, a termesztéshez szükséges biológiai alap és gyümölcsfák vásárlásával
(bruttó 2MFt)
C. a Március 15. út folytatásában a külterületi földút felújítása és a tanya térségében található
önkormányzati területek vadkerítéssel történő védelme
Részletek: A felhívásban szereplő feltételeknek megfelelően a Március 15. út szilárd
burkolatának folytatásában a külterületi út felújítása zúzott kővel a csapadékvíz elvezetés
korszerűsítésével együtt kb. 450-500m hosszban (bruttó 9MFt) illetve a tanya területén
vadkerítés építése kb. 600 m hosszon (bruttó 1MFt).

Javaslat:
Ózd Város Önkormányzata nyújtsa be a nyilvántartásba vételi kérelmét az Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe illetve támogatási kérelmét legfeljebb 10 millió
Ft támogatási igénnyel a ZP-1-2017 kódszámú, „a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági
hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” tárgyú pályázati
felhívásra.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak alapján, a ZP-1-2017 kódszámú pályázati
felhívásra beadandó támogatási kérelemmel kapcsolatban hozzon döntést.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. (I.18.) határozata
támogatási kérelem benyújtásáról a Földművelésügyi Minisztérium által kiírt felhívásra
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta:
1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ózd Város
Önkormányzata nyilvántartásba vételi kérelmet nyújt be az Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe.
2.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ózd Város
Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt be legfeljebb 10 millió Ft támogatási igénnyel a
ZP-1-2017 kódszámú, „a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását
segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” tárgyú pályázati
felhívásra.
3.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
nyilvántartásba vételi kérelem, a támogatási kérelem benyújtásához szükséges
dokumentumok, nyilatkozatok aláírására és nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés
aláírására.
Felelős:
a támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok összeállításáért és a pályázat
benyújtásáért: PH. Településfejlesztési Osztály vezetője
dokumentumok aláírásáért: Polgármester
Határidő: 2018. január 31. illetve értelemszerűen.

