
 
 

Előterjesztés 
„Zártkerti földrészletek infrastrukturális hátterét biztosító 

fejlesztések támogatására” c. pályázat benyújtásáról 
 

 

 

1. előterjesztés száma: 34/2018 

2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hatos Ágnes 

3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: Fábián Róbert 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

 1. melléklet – határozati javaslat  

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 - Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 

 

A Földművelésügyi Minisztérium a Zártkerti Program keretében pályázatot írt ki a „Zártkerti 

besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét 

biztosító fejlesztések támogatására.”  

A pályázat célja az ingatlan nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlanokon meglevő 

genetikai sokféleség megőrzése, a környezet védelme, a külterületeken folytatott szőlő- és 

gyümölcstermesztés fennmaradása, valamint a vidéki tájfenntartás céljából a zártkertként 

nyilvántartott mezőgazdasági hasznosítását elősegítő fejlesztésekhez, valamint a zártkerti 

ingatlanokhoz kapcsolódó gazdálkodási forma fennmaradásához szükséges infrastrukturális 

háttér fejlesztése. 

 

A pályázat keretében lehetőség van a külterületen elhelyezkedő zártkerti ingatlanok 

megközelítését szolgáló, kapcsolódó út, karbantartása, fejlesztésére. Mivel ez önállóan nem 

pályázható tevékenység, ezért a pályázatban támogatott tevékenységek közül még vadkerítés 

létesítésére pályáznánk. 

A támogatási intenzitás 100 százalék, s a nyertesek a 10 millió forint maximálisan pályázható 

összeg 75 százalékát előlegben felvehetik.  

 

A pályázati kiírás alapján lehetőségeinket megvizsgálva a maximálisan meghatározott 9 

millió forint összegben pályázhatunk a 4. és 6. dűlő közötti zúzottkő burkolatú összekötőút 

(kb. 450 m hosszban) megépítésére, valamint 1 millió forint értékben vadkerítés létesítésére. 

 

Ezzel a pályázattal, valamint a TOP forrásból megvalósítandó kerékpárút építésével és önerő 

igénybevételével elkészülhet a már megépült „Galagonyás-kerékpárút” hálózathoz 



csatlakozva az 1-es és 6-os dűlő közötti szilárd burkolatú út, mely a dűlőkbe való kijutást 

jelentősen megkönnyítené. 

 

A pályázat előkészítését a Hivatal megkezdte, az a Képviselő-testület jóváhagyását követően 

benyújtásra kerülhet.  

 

 

Bicske, 2018. január 30. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

 

 

 

Pálffy Károly 

polgármester 



 

1. melléklet a 34/2018. számú előterjesztéshez 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy:  a „Zártkerti földrészletek infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések 

támogatására” c. pályázattal kapcsolatos kérdésekről 

 

 

• Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Földművelésügyi Minisztérium 

által a „Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” kiírt ZP-1-2017 jelű 

pályázaton részt kíván venni, mely pályázat keretében 9 millió forint összeget kíván 

pályázni útépítésre, 1 millió forint összeget kíván pályázni vadkerítés építésére. 

• A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához, a 

pályázatban foglalt célok megvalósításához szükséges jognyilatkozatokat, 

kötelezettségvállalásokat megtegye. 

 

 

Határidő: 2018. január 31. 

Felelős: polgármester 
 

 


