
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális 

hátterét biztosító fejlesztések támogatására pályázat benyújtása ügyében  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Földművelésügyi Minisztérium a Zártkerti Program keretében a települések zártkerti földrészleteinek 

mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési 

fejlesztések támogatására nyílt pályázatot hirdetett meg. 

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 Zártkerti Program támogatás forrása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 

2017. évi C. törvény alapján a XII. Földművelésügyi Minisztérium 20/03/39/00 Zártkerti Program 

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

A pályázat benyújtására jogosultak köre: települési önkormányzatok, települési önkormányzatok 

konzorciumai. Egy pályázat keretében legfeljebb 10 Millió Ft támogatás igényelhető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.  

 

A pályázati célok elérésére a támogatást a következő tárgykörökben van lehetőség igénybe venni:  

 

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), igényelhető maximális összeg 9 000 000 Ft. 

2. vízvételi hely kialakítása, kút létesítése, illetve víz-visszatartáshoz kapcsolódó kisléptékű víztároló 

kapacitás kiépítése (esővízgyűjtő rendszer kiépítése), igényelhető maximális összeg 

10 000 000 Ft. 

3. villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések (hagyományos, vagy alternatív 

energiaforrásokkal táplált kisfeszültségű villamosenergia-hálózat elsősorban felszín alatti 

kiépítése), igényelhető maximális összeg 10 000 000 Ft. 

4. vadkerítés létesítése, vadgazdálkodási/vadvédelmi elemek építése, igényelhető maximális 

összeg 10 000 000 Ft. 

5. területrendezés, gyümölcsfa- és/vagy szőlőtelepítés, igényelhető maximális összeg 2 000 000 

Ft. 

 

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 pályázhatóak. 

 

A projekt előkésztés költsége a pályázati kiírásnak megfelelően az igényelt támogatás 2 %-a lehet, 

azaz bruttó 200 000 Ft.  

 

Tekintettel arra, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata Martinka településrészen rendelkezik 

jelenleg használaton kívüli ingatlannal, célszerű a támogatásra pályázni, melynek kapcsán az 5866 

hrsz-ú (szőlő) ingatlan megközelítésére szolgáló Bojtorján utca útstabilizálása (1 tevékenységi terület) 

történhet meg. Az ingatlan hasznosítása érdekében gyümölcsfa telepítést javasolunk (5 tevékenységi 

terület). 



2 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a következő határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, 

hogy pályázatot nyújt be a Földművelésügyi Minisztérium által közzétett, a zártkerti besorolású 

földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések 

támogatása (Zártkerti Program) pályázati felhívásra. 

 

A pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeinek fedezetét összesen 

maximum bruttó 200 000 forint összegben biztosítja az önkormányzat. A bruttó 200 000 forint kerüljön 

beépítésre az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe a dologi kiadások közé.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon, az ahhoz 

szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: 2018. január 31. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

Hajdúsámson, 2018. január 22. 

 

 

 

 

 

 

Antal Szabolcs 
polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ***A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.*** 

Az előterjesztést készítette: Ráczné Marton Irén  

Városfejlesztési és Műszaki Osztály: Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető  

Pénzügyi és Gazdasági Osztály: Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető  

Jegyző: Dr. Danku József  

 




