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Tárgy: Pályázat benyújtása „Fejlesztés a Csékúti szőlőhegyen” 

 

EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS  

a Képviselő-testület 2018. január 17.-i RENDKÍVÜLI ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Földművelésügyi Minisztérium a „zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági 

hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” címmel 

pályázati felhívást tett közzé. 

 

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. 

 

A támogatás forrása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 

törvény értelmében a XII. Földművelésügyi Minisztérium 20/03/39/00 Zártkerti Program 

támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi keretösszegéből 1 900 000 000 Ft. A 

Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a 3. pont szerinti támogatható tevékenységek 

között forrást csoportosítson át, amennyiben azt az egyes tevékenységek tekintetében a 

benyújtott pályázatok mennyisége és minősége indokolja. 

 

A támogatás igénybevétele 

 

Az alábbi, meghatározott célok megvalósítására irányuló tevékenységekre, beruházásokra 

lehet pályázatot benyújtani:  

 

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 pályázatot települési önkormányzatok, települési önkormányzatok konzorciumai 

nyújthatják be. 
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A támogatási kérelmek benyújtására 2018. január 31-ig van lehetőség. A pályázatot a Herman 

Ottó Intézet Nonprofit Kft. részére kell beküldeni. 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 10.000.000,- forint a 

vállalt indikátorértékek függvényében. A támogatás maximális mértéke az összes 

elszámolható költség 100 %-a. 

 

A városban a legnagyobb zártkerti terület a Csékúti szőlőhegy. A Csékúti hegy tulajdonosai 

és a területen működő vadásztársaság jelezte, hogy egyre nagyobb gondot jelent a területen a 

vadak károkozása. Ezért a Csékúti Hegyért Egyesülettel bejárás tartottunk a területen. A 

vadásztársasággal egyeztetve kb. 2 km hosszban lenne szükség vadkerítés létesítésére, 

valamint rövidebb szakaszokon a megközelítést szolgáló utak fejlesztésére. A pályázat 

lehetőséget ad ezen fejlesztések támogatására. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

HHAATTÁÁRROOZZAATTII  JJAAVVAASSLLAATT  

 

1. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

pályázatot kíván benyújtani a Földművelésügyi 

Minisztérium által meghirdetett „A zártkerti 

besorolású földrészletek mezőgazdasági 

hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét 

biztosító fejlesztések támogatására” című ZP-1-2017 

című pályázati felhívásra „Fejlesztés a Csékúti 

szőlőhegyen” címmel. A pályázat benyújtásával 

elnyerni kívánt összeg maximum 10.000.000 Ft. 

 

2. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy Csékúti 

Hegyért Egyesülettel konzorciumi megállapodást 

kössön a pályázat benyújtásához kapcsolódóan. A 

konzorcium vezetője Ajka város Önkormányzata. 

 

3. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatok 

benyújtásához szükséges nyilatkozatokat megtegye 

és utasítja, hogy a költségeket a pályázat elnyerése 

esetén a 2018. évi költségvetésbe tervezze be. 

 

Határidő: 2018. január 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

Ajka, 2018. január 11. 

 

SScchhww aarr tt zz   BB éé ll aa   

        polgármester 


