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Előterjesztés 
 

A természeti környezet (külterületek) felzárkóztatásáról: 
 

a) a Földművelésügyi Minisztérium zártkerti pályázatáról 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
a)  Földművelésügyi Minisztérium zártkerti pályázata 
 
A Földművelésügyi Minisztérium, mint támogató a Zártkerti Program keretében a települések 
zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér 
megteremtését célzó települési fejlesztések támogatására nyílt pályázatot hirdetett. A pályázat 
meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló 2018. évi keretösszeg 1,9 milliárd forint. 
 
A pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be települési önkormányzatok. A benyújtott 
pályázat keretén belül 5 cél megvalósítására igényelhető támogatás. Egy pályázó több támogatott 
tevékenységre pályázhat egy pályázat keretén belül, de maximálisan 10 millió Ft támogatás 
igényelhető. A támogatás vissza nem térítendő, mértéke az elszámolható költségek legfeljebb 
100%-a. 
 
A támogatás utófinanszírozású, de a megítélt támogatás legfeljebb 75%-ának mértékéig előleg 
vehető igénybe. A projekt befejezésének határideje legkésőbb 2019. április 30. lehet.  
 
Az elmúlt években fellendült az Ürge-hegyen a mezőgazdasági tevékenység, azon belül is a 
szőlőművelés, borászat. Ez annak is köszönhető, hogy a terület becsatlakozott az Etyek- Budai  
Borvidékbe.  
 
A  pályázat benyújtásának  kritériumai, az értékelés szempontjai, a közterület specifikációi: 
 

• Nem támogatott tevékenység önállóan a gerincút felújítása, illetve árkok, padkák, 
csapadékvíz elvezetést biztosító létesítmények felújítása, csak más célterülettel 
egyetemben, ezek az alábbiak: vízvételi hely kialakítása, kisfeszültségű villamos-energia 
ellátás kiépítése, vadkerítés létesítése, gyümölcs- és  szőlőtelepítés. Fő tevékenység a 
vízvételi hely kialakítása, kút létesítése, mely maximálisan 10 millió Forinttal 
támogatható. 

• Az útfelújítás természetbe illő, környezetbarát, helyi anyagok felhasználásával valósítható 
meg. Az értékelés során előnyt élvez, ha az útfelújítás során felhasznált anyagok 
építési-bontási hulladékot feldolgozó művekből származott tisztított ásványi termékek, 
mint betontörmelék, téglatörmelék, kerámia hulladéktípus. A már meglévő aszfaltozott 
útszakasz felújítására így nem kapható támogatás. A murvás útszakasz szilárd 
burkolását ezen pályázat nem támogatja. 

• A 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet Biatorbágyot társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális valamint munkanélküliség vonatkozásában nem sorolja a 
kedvezményezett települések közé (kevesebb pontot kapunk). 

http://www.biatorbagy.hu/


• A megvalósítás során önkéntes, közösségi munkát végzők illetve közfoglalkoztatottak 
alkalmazása jár pontozással. 

• Maximális részpontszámmal értékelendő annak bemutatása, hogy a fejlesztésnek 
legalább 2 pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy 
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredménye van. 

• Kizárólag olyan közcélú út felújítása támogatott, amely vízelvezetése biztosított, egyik 
végpontja közvetlenül eléri a zártkerti ingatlanokat, másik végpontja közvetlenül, vagy 
legfeljebb egy folyamatos szilárd burkolatú úton keresztül belterületi úthoz kapcsolódik. 

• A vízvételi hely kialakításának, kút létesítésének, víztároló kapacitás kiépítésének 
pályázat által támogatott feltételei:  

o 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó vízigénybevétellel, kizárólag 
talajvízkészlet felhasználásával üzemelő kút;  

o a kút létesítéséhez kapcsolódó gépészeti elemek (szivattyú és szerelvényei) 
beszerzése, illetve azok védelmét szolgáló felépítmény (szivattyúház);  

o legfeljebb 50 m3 térfogatú csapadékvíz tárolására szolgáló vízilétesítmény 
kialakítása.  

o A pályázó a kút létesítését megelőzően köteles elvi vízjogi engedélyt beszerezni, 
a későbbiekben erre vízjogi létesítési és üzemeltetési engedély beszerzése is 
szükséges.  

o A kút tervezése és kivitelezése során a Felszín alatti vízkészletekbe történő 
beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) 
KvVM rendelet előírásait kell alkalmazni.  

o Az értékelés során előnyt élvez: 
  ha a kút több mint 20 db zártkerti ingatlan ellátásához biztosít vízvételi 

lehetőséget (javasolt helyszín a 4801 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlan), 

 továbbá ha a pályázó a kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik 
a tervezett kút építése kapcsán vízjogi létesítési engedéllyel,  

 valamint a munkafolyamatok közfoglalkoztatottak bevonásával valósulnak 
meg. 
 

A pályázat benyújtására a fentiek alapján a vízvételi hely kialakítását javaslom a Biatorbágy 4801 
hrsz-ú ingatlanon. Ezen a területen (Pátria pince) az önkormányzat rendelkezik a kútfúrásra 
vonatkozó vízjogi létesítési engedéllyel. A kút megépítése esetén közterületre kivezetéssel, 
szabályozva, biztosítani lehetne a környezet vízvételi lehetőségét is. 
 
 
Biatorbágy, 2018. január 23. 
       Tarjáni István s.k. 
          polgármester 
Mellékletek: 

- térkép kivonat 



Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…/2018. (I. 25.) határozata 

 
A természeti környezet (külterületek) felzárkóztatásáról: a Földművelésügyi 

Minisztérium zártkerti pályázatáról 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 
 

1. a Földművelésügyi Minisztérium zártkerti pályázati kiírására pályázatot nyújt be, 
2. a pályázat helye: Biatorbágy zárkert 4801 hrsz-ú ingatlan (Pátria pince), 
3. a pályázat célja: vízkútfúrás, és vízvételi hely kialakítása. 

 
 
Határidő: január 31. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály, Kabineti Iroda 
 



Biatorbágy - Kataszter

 

Készült állami alapadatok felhasználásával. A térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem

használható fel! Az ingatlanok közhiteles adatai az ingatlanügyi hatóságok hivatalos honlapján (www.foldhivatal.hu) érhetők el.
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