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ELŐTERJESZTÉS 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2021. augusztus 3. napján tartandó rendkívüli nyilvános ülésére 

 

Az Agrárminisztérium zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását 

segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására 

pályázat benyújtása 

 

Előterjesztő:  Gyurka Miklósné polgármester 

Előkészítette: Lutár Mária vezető főtanácsos,  

Fodorné Tulok Viktória pénzügyi ügyintéző 

Szalay István Műszaki ügyintéző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Agrárminisztérium (a továbbiakban: AM), mint támogató a Zártkerti Program keretében a 

települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális 

háttér megteremtésétcélzó települési fejlesztések támogatására nyílt pályázatot hirdet.  

 

A pályázat célja a 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 szükséges infrastrukturális háttér fejlesztése 

 

Pályázatot benyújtani az alábbi beruházásokra lehet: 

1) külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelíthetőégét szolgáló, 

kapcsolódó út, földút, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését 

biztosító csatornahálózat karbantartásához kapcsolódófejlesztések (max.:18M Ft) 

2) vízvételi hely kialakítása, kút létesítése, mezőgazdasági célú vízvezeték kiépítése, 

illetve víz-visszatartáshoz kapcsolódó kisléptékű víztároló kapacitás kiépítése 

(max:20M Ft) 

3) villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések (max.: 25M Ft) 

4) vadkerítés létesítése, vadgazdálkodási/vadvédelmi elemek építése (max.: 20M Ft.) 

5) területrendezés, borona- és/vagy tömésépületek, szakrális kisemlékek felújítása, 

gyümölcsfa- és/vagy szőlőtelepítés (max.: 5M Ft) 

Az 1. és 5. tevékenységi területek önállóan nem pályázható tevékenységek, csak másik 

célterület fejlesztésével együtt! 

 

A pályázat benyújtására 2021. augusztus 15-én éjfélig van lehetőség. Forráskimerülés esetén 

az AM jogosult felfüggeszteni a pályázat benyújtási időszakát. 

 

A támogatás formája egyösszegű, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os támogatási 

intenzitással. Egy pályázat keretében legfeljebb 25 millió forint támogatás igényelhető. A 

támogatás 100%-ban előleg-finanszírozással történik, utólagos elszámolási kötelezettség 

mellett. A támogatás tekintetében elszámolható (támogatásra jogosult) költségek azok a 

költségek, amelyek  

 

I. a támogatott fejlesztés megvalósításához nélkülözhetetlenek, ahhoz közvetlenül 

kapcsolódnak és a pályázat összeállításakor a pályázó azokat, mint költségelemeket 

szerepeltette a pályázat adatlapján, vagy a döntést követően a módosított 

költségtervében 
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II. a nyertes pályázónál ténylegesen felmerült költségként keletkeznek és amelyek 

teljesülése számviteli bizonylattal igazolható és a pályázó könyvelésében ellenőrizhető 

III. a fejlesztés előkészítésében és megvalósításában résztvevők, kizárólag a fejlesztés 

előkészítési és megvalósítási feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű 

költségek 

IV. a pályázati felhívás közzétételének napjától, azaz 2021. július 13-tól, a fejlesztés 

befejezésének támogatói okiratban foglalt időpontjáig igazoltan felmerültek és a 

támogatói okiratban rögzített beszámoló benyújtási időpontjáig pénzügyileg teljesültek. 

V. A támogatási összeg legfeljebb 2%-a erejéig elszámolható költségek: a fejlesztés 

előkészítésében és megvalósításában résztvevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési és 

megvalósítási feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek, 

valamint ezen munka során igénybe vett dologi költségek, amelyek munkaidejükben a 

pályázat postára adásának időpontjáig keletkeztek. 

A pályázat keretében lehetőség adódik a Petőfi utcától a Libáskútig terjedő útszakasz 

felújítására, ami egyben az út melletti ingatlanokon keletkező csapadékvíz elvezetésére is 

szolgál. Út felújítására önállóan nem lehet pályázni ezért javasoljuk, hogy az 5. célterület 

területrendezés címén a Kovácsműhely fölött elhaladó út növényzettel benőtt szakaszának 

kitisztítására, rendezésére nyújtsunk be pályázatot.  

 

A Lantay Projektiroda Kft. Lantay Andrienn (8313 Balatongyörök, Kilátó utca 2.) a támogatási 

igény előkészítésére, a pályázat elkészítésére és benyújtására a bruttó 75.000 Ft, a támogatás 

elszámolására bruttó 150.000 Ft összegű ajánlatot adott. 

 

Kérem az előterjesztést áttanulmányozni és a döntésre javaslatot tenni szíveskedjenek. 

1. HATÁROZATI JAVASLAT 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének  …/2021. (VII. …) Kt. határozata 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az ZP-1-2021 

kódszámú, a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására hirdetett pályázati felhívásra az 

alábbiak szerint:  

A pályázati cél megjelölése:  

1. külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelíthetőégét szolgáló, kapcsolódó út, 

földút, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító csatornahálózat 

karbantartásához kapcsolódófejlesztések keretében a Hegymagas Község Önkormányzat 

tulajdonában lévő 676, 704, 705 hrsz-u közutak felújítása bruttó 17.948.644 Ft, azaz 

Tizenhétmillió-kilencszáznegyvennyolcezer-hatszáznegyvennégy forint összeghatárig. 

2. területrendezés, borona- és/vagy tömésépületek, szakrális kisemlékek felújítása, gyümölcsfa- 

és/vagy szőlőtelepítés keretében a 683 hrsz-u út zöldnövénnyel benőtt szakaszának 

kitisztítására, terület rendezésére bruttó 1.994.294 Ft, azaz Egymillió-

kilencszázkilencvennégyezer-kettőszázkilencvennégy forint összeghatárig. 

A projekt megvalósításának tervezett összköltsége bruttó 19.942.938 Ft, azaz 

Tizenkilencmillió-kilencszáznegyvenkettőezer-kilencszázharmincnyolc forint összegű saját 

forrás biztosítása nélkül. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a pályázat 

benyújtására. 

 

Határidő: 2021. augusztus 15. 

Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 
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2. HATÁROZATI JAVASLAT 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének  …/2021. (VIII. …) Kt. határozata 

 

1. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ZP-1-2021 kódszámú, a zártkerti 

besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító 

fejlesztések támogatására pályázat elkészítésével és benyújtásával, valamint az ahhoz szükséges 

feladatok ellátásával Lantay Projektiroda Kft. Lantay Andrienn (8313 Balatongyörök, Kilátó 

utca 2.) bízza meg bruttó 75.000 Ft, azaz Hetvenötezer forint összköltséggel a 2021. évi 

költségvetési tartalék terhére. 

2. Sikeres pályázat esetén a projektmenedzsmenti feladatok ellátásával a Lantay Projektiroda 

Kft. Lantay Andrienn (8313 Balatongyörök, Kilátó utca 2.) bízza meg bruttó 150.000 Ft, azaz 

Egyszázötvenezer forint összegben a pályázati támogatás terhére.  

 

A polgármester gondoskodik a szerződés aláírásáról. 

 

Határidő: 2021. augusztus 15.  

Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 

 

 

 

Hegymagas, 2021. augusztus 2.      

 

Gyurka Miklósné  

               polgármester 


