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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Agrárminisztérium a Zártkerti Program keretében a települések zártkerti
földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér
megteremtését célzó települési fejlesztések támogatására nyílt pályázatot hirdetett.
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.
A támogatott 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, 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,
5) területrendezés, borona-és/vagy tömésépületek, szakrális kisemlékek felújítása,
gyümölcsfa-és/vagy szőlőtelepítés.
Az 1.) és az 5.) tevékenységi területek önállóan nem pályázható tevékenységek, csak
másik célterület fejlesztésével együtt!
A támogatás formája egyösszegű, vissza nem térítendő támogatás, 100 %-os támogatási
intenzitással. A támogatás folyósítása 100 % előleg-finanszírozás formájában történik,
utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

Egy pályázat keretében legfeljebb 25 000 000 Ft támogatás igényelhető.
A 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 000Ft
2) vízvételi helykialakítása, mezőgazdasági célú vízvezeték kiépítése, kút létesítése,
illetve víz visszatartáshoz kapcsolódó kisléptékű víztároló kapacitás kiépítése
(esővízgyűjtő rendszer kiépítése) maximális összeg 20 000 000Ft
3) villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések (hagyományos, vagy alternatív
energiaforrásokkal táplált kisfeszültségű villamosenergia-hálózat elsősorban felszín
alatti kiépítése) maximális összeg 25 000 000Ft
4) vadkerítés létesítése maximális összeg 20 000 000Ft
5) területrendezéshez, borona- és/vagy tömésépületek, szakrális kisemlékek felújításához,
gyümölcsfa-és/vagy szőlőtelepítéséhez kapcsolódó költségek: maximális összeg 5 000
000Ft
Az 1.) és az 5.) tevékenységi területek önállóan nem pályázható tevékenységek, csak
másik célterület fejlesztésével együtt!
Továbbá az 1) és az 5) célterületek esetében a teljes pályázati összeg legalább 10 %-át egy
célterületre kell fordítani.
A pályázatok elektronikus felületen történő szerkesztésére és kitöltésére 2021. augusztus 2án 08 óra 00 perctől, véglegesítésére, azaz a pályázat benyújtására 2021. augusztus 9-én 08
óra 00 perctől – forráskimerülés esetének kivételével - 2021. augusztus 15-én 23 óra 59
percig van lehetőség.
Javasolt fejlesztés: Dunaföldváron a diósi zárt kertek mezőgazdasági hasznosítását segítő,
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztés



út felújítás 255 m
vadkerítés létesítése 126 és 174 m szakaszokon (300 m)

Az önkormányzat ezen fejlesztésre 2017-ben és 2019-ben is nyújtott be pályázatot, sajnos
forráskeret egyszer sem volt elegendő, a pályázatok nem nyertek.
A jelen kiírásra a rövid határidőre tekintettel új felújítási terv nem kivitelezhető, a meglévő
dokumentáció aktualizálására, új költségvetés készítésére és új megállapodások
(Vadásztársaság, Duna-Túra Egyesület) megkötésére van lehetőségünk.
Kérem, a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.
Dunaföldvár, 2021. július 21.
Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. Dunaföldvár Város Önkormányzata támogatási igényt nyújt be az Agrárminisztérium
részéről meghirdetett 2021. évi Zártkerti Program keretében a települések zártkerti
földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér
megteremtését célzó települési fejlesztések támogatására (pályázat kódja: ZP-1-2021).
2. a tervezett beruházás célja: Dunaföldváron a diósi zártkertek mezőgazdasági
hasznosítását segítő infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztés
3. A fejlesztés helyszínei:
7020 Dunaföldvár, 6308 hrsz (út felújítás),
7020 Dunaföldvár, 130/2 hrsz. (vadkerítés létesítés).
4. tudomásul veszi, hogy a támogatás formája egyösszegű, vissza nem térítendő
támogatás, 100 %-os támogatási intenzitással.
5. a polgármester jogosult a támogatási kérelem aláírására és benyújtására, a pályázat
megvalósításával, a szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok
megtételére.
Felelős:
Határidő:

Horváth Zsolt polgármester
A pályázatok elektronikus felületen történő szerkesztésére és kitöltésére 2021.
augusztus 2-án 08 óra 00 perctől, véglegesítésére, azaz a pályázat benyújtására
2021. augusztus 9-én 08 óra 00 perctől – forráskimerülés esetének kivételével 2021. augusztus 15-én 23 óra 59 percig van lehetőség.

