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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Agrárminisztérium pályázati felhívást tett közzé települési fejlesztések
támogatására. 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 és a zártkerti ingatlanokhoz kapcsolódó gazdálkodási forma
fennmaradásához szükséges infrastrukturális háttér fejlesztése.
A támogatás mértéke, összege:
Egy pályázat keretében legfeljebb 25.000.000 Ft támogatás igényelhető. Egy
pályázaton belül az egyes célokra, tevékenységekre igényelhető támogatás maximális
összege az alábbi:
1. külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló,
kapcsolódó út, földút, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz
elvezetését biztosító (nyílt, felszíni) csatornahálózat karbantartásához
kapcsolódó fejlesztések maximális összege 18.000.000 Ft,
2. vízvételi hely kialakítása, mezőgazdasági célú vízvezeték kiépítése, kút
létesítése, esővízgyűjtő rendszer kiépítése: max. 20.000.000 Ft,
3. villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések max. 25.000.000 Ft,
4. vadkerítés létesítése: max. 20.000.000 Ft,
5. területrendezéshez, borona- és/vagy tömésépületek, szakrális kisemlékek
felújításához, gyümölcsfa- és/vagy szőlőtelepítéséhez kapcsolódó költségek:
max. 5.000.000 Ft.
Az 1. és 5. pontok alatti tevékenységek önállóan nem pályázható célterületek. Ezen
célterületek esetében a teljes pályázati összeg legalább 10%-át egy célterületre kell
fordítani.
A támogatás formája egyösszegű, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os
intenzitással. A támogatás folyósítása teljes összegű előleg-finanszírozás formájában
történik, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
Az idei felhívásra az alábbi tartalommal javaslom pályázat benyújtását:
1. Útfelújítások:
A szőlőhegyi városrész egyes külterületi útjai: Oportó dűlő, Kápolna utca,
Szent Anna dűlő,
2. Vadkerítés: a 2019. évi zártkerti pályázat keretében telepített gyümölcsös
vadvédelem céljából történő körülkerítése.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat
elfogadását.

Határozati javaslat
pályázat benyújtásáról zárkerti besorolású földterületek infrastrukturális
fejlesztése céljából
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2021. február 8-án
kihirdetett veszélyhelyzetben a feladat- és hatáskörét a 307/2021. (VI. 5.) Korm.
rendelet alapján gyakorolva – támogatási kérelmet nyújt be az Agrárminisztérium
ZP-1-2021 kódszámú, „A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági
hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása”
című felhívására az alábbiak megvalósítása érdekében Dombóvár szőlőhegyi
városrészében:
− az Oportó dűlő, a Kápolna utca és a Szent Anna dűlő felújítása,
− a 7298/2 hrsz.-ú zártkert körbekerítése vadkár ellen.
Az igényelt támogatás mértéke legfeljebb 25 millió Ft.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával, illetve
pozitív döntés esetén a támogatói okirat kiállításával, valamint a támogatás
felhasználásával kapcsolatos intézkedések és jognyilatkozatok megtételére
Határidő: 2021. augusztus 9. – a pályázat benyújtására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda
Pintér Szilárd
polgármester

