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Készítette: Takács Timea műszaki és településüzemeltetési  

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 13. 

napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: Döntéshozatal LEADER-programokban történő részvételről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2018. január 30. napjával hatályba lépett 3 pályázati kiírás, amelyekre a helyi 

önkormányzatok pályázatot nyújthatnak be. A pályázatok az alábbi tárgyban nyújthatóak be: 

Magyarország Kormányának felhívása a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület LEADER 

helyi akciócsoport (HACS) illetékességi területén működő nem mezőgazdasági 

mikrovállalkozások működési feltételeinek javításának támogatása céljából kiírt pályázat. 

I. Pályázati azonosító: VP6-19.2.1.-49-1-17 

Pályázat címe: Háztáji kertészetek, állattartók támogatása - 1. célterület 

 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: a Helyi Akciócsoport (a 

továbbiakban: HACS) által támogatni javasolt, a helyi felhívás feltételeinek megfelelő 

projekteket a projektre megítélt 200.000 – 500.000 forint közötti vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.  

A támogatási előleg az elszámolható költségek legfeljebb 50 %-ának megfelelő, maximum 

250.000 Ft összegű támogatási előleget biztosít.  

A támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják, hogy  

1. projektjük megvalósításával hozzájárulnak a meglévő gazdasági szereplők erősítése, 

termelési volumen növelése, hozzáadott-érték növelése, területi kiegyenlítés céljának 

eléréséhez;  

2. a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. 

A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 

146.000.000 Ft. Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és 

Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott helyi támogatási 

kérelmek várható száma: 292 - 730 db. 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja: 

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018. 01. 16. naptól 2019. 

03. 31. napig van lehetőség. 



Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek 

együttesen elbírálásra:  

2018. 02. 15.  

2018. 05. 15. 

2018. 10. 31.  

2019. 03. 31. 

A beadási határidővel kapcsolatban a 2018. 05. 15-ig történő beadást javasoljuk. 

A támogatás intenzitása 60 % 

Igényelt összeg: 500.000 Ft  

Önerő összege: 200.000 Ft 

Cél: Fóliasátor építése a város közterületeinek egynyári virágokkal történő beültetési 

szükségleteinek kielégítésére közmunkaprogram keretében. 

Területileg az önkormányzat tulajdonában lévő Wesselényi utca 61. szám alatt lévő 414 m
2 

alapterületű ingatlanon, vagy a Luther u 6. sz. alatt lévő (145 hrsz. - volt Zsinagóga-ingatlan) 

1566 m 
2
 alapterületű kertjében  egy 8 m x 25 m = 200 m

2 
 alapterületű fóliasátorban 

növénytermesztés. 

1.  A város egynyári virágszükségletének kielégítésére virágtermesztés fűtött fóliában, 

melyet kiegészítő termesztés keretében zöldségnövény termesztéssel egészítenénk ki. 

2. Felmerült a Faiskola létesítése, mely szintén a város közterületein lévő faállomány 

pótlására, cseréjére szükséges növényállomány felnevelésére lenne lehetőség. 

Mivel a pályázat mezőgazdasági szereplők megerősítését célozza, ez lehet nem megfelelő cél 

a támogatók részéről. Ha a termelési színskála bővítése elfogadható, akkor lehet ez az irányú 

fejlesztés elfogadható a kiírók részéről. 

3. Eszköz – gépbeszerzés a jelenleg folyó / Start közmunkaprogram / mezőgazdasági 

termesztés fejlesztéséhez. 

A közmunka program keretében 2017- ben elkészített fóliasátrak anyagköltségeit illetően  

625 Ft / m
2 

 áron tudtuk elkészíteni hozzávetőlegesen. 

fólia sátor    200 m
2 
x  725 Ft   =  135.000 Ft  

szaporító tálca   350 db x 340 Ft   = 119.000 Ft 

szaporító láda    10 db x 500 Ft   =         5.000 Ft 

palánta föld   10 db x 6800 Ft  =    68.000 Ft 



vetőmag     50 cs x 380 Ft   =   19.000 Ft 

termesztő asztalok   8 db x 15.000 Ft  =  120.000 Ft 

benzinm. szivattyú 6,5 LE  1 db x 38.000 Ft   =   38.000 Ft 

       ---------------------------------------- 

összesen         504.000 Ft 

önerő          201.600 Ft 

 

II. Pályázati azonosító: VP6-19.2.1.-49-4-17  

Pályázat címe: Civil szervezetek, önkormányzatok kis értékű 

beruházásainak a támogatása - 1. célterület  

 
Hatályos: 2018. február 05-től 

 

A rendelkezésre álló forrás : 

A helyi felhívás meghirdetésekor a rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:  40.000.000 Ft. 

 Jelen felhívás forrását Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország 

költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott helyi támogatási kérelmek várható 

száma: 133 - 200 db. 

Igényelhető összeg 200.000 -300.000 Ft 

Támogatás intenzitása: 90 % 

 

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018. 02. 16. naptól 2019. 

03. 31. napig van lehetőség. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek 

együttesen elbírálásra: 

2018. 03. 31. 

2018. 06. 30. 

2018. 10. 31. 

2019. 03. 31. 

A felhívás indokoltsága és célja:  

Az önkormányzatoknak biztosítanak lehetőséget arra, hogy rendezvényszervezéshez 

szükséges eszközeiket megvásárolják, így rendezvények eszközbérleti díjain tudjanak 

spórolni. 



Települési önkormányzatok számára kizárólag rendezvényszervezési eszközök (tipikusan 

pad-asztal garnitúra, hangosítási és fénytechnikai eszközök, rendezvénysátrak vásárlása) 

beszerzése elszámolható. 

Rendezvénysátor ( 4m x 6 m ) 1 db x 150.000 Ft  150.000 Ft 

Álló sörpad     1 db x 38.000  Ft    38.000 Ft 

Sörpad + 2 pad    2 db x 28.000 Ft    56.000 Ft 

Mikrofon + állvány     1 db x 20.000 Ft     20.000 Ft 

napernyő ( 300 cm )   2 db x 18.000 Ft    36.000 Ft 

        ---------------------------------- 

Igényelni kívánt összeg összesen:     300.000 Ft  

Önerő (10 %):         30.000 Ft  

Az önerőből a rendezvénysátor feliratozását (szitázását) finanszíroznánk . 

A felirat szövege : „MEDGYESEGYHÁZA VÁROS”     

III. Pályázati azonosító: VP6-19.2.1.-49-6-17  

Pályázat címe: Kisléptékű turisztikai fejlesztések - 1. célterület  

 
Hatályos: 2018. január 30-tól 

 

- Igényelhető támogatás összege:  200 - 2000 e Ft  

 

A támogatás formája: 

 

Jelen helyi felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

Önkormányzat esetén a támogatás intenzitása: 90% 

- Pályázat beadás 2018. 01. 16-tól 
 

A felhívás indokoltsága és célja: 

Térségünk egyik lehetséges kitörési pontja a turisztikai aktivitása növelése. Az adottságok 

kihasználása érdekében szükséges az egyéni turisztikai szereplők (mind szállásadás, mind 

attrakció oldaláról) megerősítésére, fejlesztésére. 

 A rendelkezésre álló forrás : A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 

47.796.691.- Ft.  

Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország 

költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott helyi támogatási kérelmek várható 

száma: 23 - 238 db. 



Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018. 01. 16. naptól 2019. 

03. 31. napig van lehetőség. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek 

együttesen elbírálásra: 

2018. 05. 31. 

2018. 08. 31. 

2018. 10. 30. 

2019. 03. 31. 

A beadandó pályázat turisztikai céllal, Bánkúton a Baross emlékház és síremlék felújítására, 

gondozására, valamint a sétány felújítására irányulna. 

Az állomástól az emlékházig vezető „sétány” kialakítása  

szegélykő       100 db x 500 Ft  =    50.000 Ft 

feltöltése mosott kaviccsal      30 m3 x 10.000 Ft  =  300.000 Ft 

új padok kihelyezése       6 db x 70.000 Ft  =  420.000 Ft 

fa hulladékgyűjtők kihelyezése 10 db x 40.000 Ft   =   400.000 Ft 

szaletli / fa pavilon         1 db x 400.000 Ft  =  400.000 Ft 

térkő alapzat          25 m
2
 x 2.250 Ft  =    56.250 Ft 

sétány tábla            1 db x 30.000 Ft  =     30.000 Ft 

laptop / nyomtató          1 db x 100.000 Ft =  100.000 Ft 

marketing ( roll up )           4 db x 20.000 Ft   =    80.000 Ft 

szórólap        200 db x 200 Ft  =    40.000 Ft 

névjegykártya   15x1000 db x 2,5 Ft  =    37.500 Ft 

kiadványtartó fa állvány  1 db x 85.500 Ft =    85.500 Ft 

         ---------------------------- 

összesen          1.999.250 Ft 

önerő ( 10 % )           199.925 Ft 

A fenntartási kötelezettség  a projektek megvalósításának befejezésétől számított 5 év . 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a 

döntéshozatalra. 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy az alábbi kódszámú és elnevezésű felhívásokra pályázatot kíván benyújtani: 

I. Pályázati azonosító: VP6-19.2.1.-49-1-17 

Pályázat címe: „Háztáji kertészetek, állattartók támogatása - 1. célterület” 

II. Pályázati azonosító: VP6-19.2.1.-49-4-17  

Pályázat címe: „Civil szervezetek, önkormányzatok kis értékű beruházásainak a támogatása - 

1. célterület” 

III. Pályázati azonosító: VP6-19.2.1.-49-6-17  

Pályázat címe: „Kisléptékű turisztikai fejlesztések - 1. célterület” 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázatok 

benyújtására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. március 12.  

 

 

 dr. Nagy Béla György s.k. 

 polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

dr. Kormányos László 

            jegyző 

 

 


