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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2011. szeptember 14-i ülésére 
 
Tárgy:  Pályázat benyújtásának támogatása a „Külterületi földutak karbantartása, javítása” elnevezéső 
             célterületi pályázati kiírásra 
 
Ikt.sz:  I./10121/3/2011. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 Tájékoztatom a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy megjelent az Európai Mezıgazdasági és 
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 
2011-tıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 
(továbbiakban: rendelet). 
 A rendelet értelmében a LEADER pályázatok benyújtására 2011. szeptember 30. és október 
31. között a területileg illetékes LEADER helyi akciócsoporthoz – esetünkben a Homokhátság 
Fejlıdéséért Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. – van lehetıség. 
 
A pályázat benyújtásának megelızı lépései: 
 

1.) A pályázat benyújtását megelızı 60 napban a projekt javaslatot tartalmazó Projekt Adatlap 
benyújtása kötelezı a területileg illetékes LEADER helyi akciócsoporthoz elızetes bírálás 
céljából. Kis-értékő projektek esetében a projekt adatlap benyújtási határidı 2011. 
szeptember 05. – sportrendezvények támogatása, a térség hagyományainak ápolása, civil 
szervezetek a biztonságért -, valamint a nem kis-értékő projektek tekintetében 2011. 
szeptember 29. Érvényes, határidıben benyújtott Projekt Adatlap nélkül LEADER pályázat 
nem nyújtható be, mivel a Helyi Bíráló Bizottság (továbbiakban: HBB) támogató nyilatkozata 
a pályázat benyújtásának és értékelésének alapfeltétele. 

 
2.) A pályázó projekt javaslatát a Projekt Adatlapon a megfogalmazott 7 célterület 

vonatkozásában nyújthatja be: 
- egészségérték fejlesztése eszközbeszerzéssel,  
- sportrendezvények támogatása, 
- a térség hagyományainak ápolása, 
- külterületi földutak karbantartása, javítása , 
- civil szervezetek a biztonságért, 
- helyi termékek piacra jutásának fejlesztése, 
- egészségügyi rendezvény. 
 

3.) A HBB a LEADER kritériumrendszerhez való illeszkedés alapján dönt a projekt javaslat 
támogatása vagy elutasítása mellett. 
 

4.) A döntést követı 5. munkanapig a pályázót postai úton, vagy elektronikusan értesítik a HBB 
által kiadott döntést és indoklást tartalmazó formanyomtatványon. 
 

5.) Pozitív elbírálás esetén a fenti formanyomtatvány a pályázat hiánypótolhatatlan része. 
 

A „Külterületi földutak karbantartása, javítása” elnevezéső célterület esetében a Helyi 
Akciócsoport tervezési területén mőködı civil szervezetek, önkormányzati társulások 
jogosultak pályázat benyújtására külterületi földutak karbantartása céljából a szükséges 
eszközbeszerzésre legalább egy helyi önkormányzattal együttmőködve. 
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A támogatás mértéke nem hátrányos helyzető területen minimum 10 millió forinttól 

maximum 23 millió forintig terjed. A rendelkezésre álló keretösszeg 85 millió forint. A 
támogatás intenzitása önkormányzatok esetében – nettófinanszírozással - 100 %, tehát az 
eszközbeszerzés után a 25 %-os Áfa összeget az önkormányzatnak kellene finanszíroznia. 
Non-profit szervezetek esetében a támogatás intenzitása – bruttófinanszírozással – 100 %. 
Azok a non-profit szervezetek jogosultak pályázni, akiknek az alapítói között önkormányzat is 
szerepel. 

A fentiek értelmében célszerő lenne Lajosmizse Város Önkormányzatának és 
Felsılajos Község Önkormányzatának a Lajosmizséért Közalapítvánnyal (továbbiakban: 
Közalapítvány) együttmőködve pályázatott benyújtani, úgy hogy a pályázó a Közalapítvány 
lenne, mivel az alapítvány céljai között szerepel, hogy a helyi közutak hálózata jó minıségben 
terjedjen, továbbá a Közalapítvány alapítója Lajosmizse Város Önkormányzata. Sikeres 
pályázat esetén az eszközök tulajdonosa a Közalapítvány, aki az eszközök üzemeltetési jogát 
térítésmentesen átadná Lajosmizse Város Önkormányzata részére. Az eszközök fenntartására 
Lajosmizse Város és Felsılajos Község Önkormányzata együttmőködési megállapodást írna 
alá. Ezt a konstrukciót tartalmazza az I. határozat-tervezet. Amennyiben a Közalapítvány nem 
kíván pályázatot benyújtani, úgy javaslom, hogy a II. határozat-tervezet szerint hozzuk meg 
döntésünket. 

A célterületen 15 érintett település szerepel, akik feltehetıen mikrotársulásokban 
nyújtják be pályázataikat az adott területre, így nagy esély van a minimum 10 millió, 
maximum 23 millió forintos támogatásra Lajosmizse – Felsılajos vonatkozásában. 

A külterületi földutak karbantartásához, javításához szükséges eszközök vásárlásakor 
véleményem szerint célszerő lenne a pályázatokat benyújtani kívánó mikrotársulások 
polgármestereinek együttmőködni, mivel több eszköz beszerzése esetén nagyobb 
árkedvezmény elképzelhetı azonos helyrıl történı beszerzés esetén. A pályázattal többek 
között traktor (6 millió Ft + Áfa), tolólap (300 e Ft + Áfa), gréder (5 millió Ft + Áfa), pótkocsi 
(1 millió Ft + Áfa), ágaprító (750 e Ft + Áfa), főkasza (400 e Ft + Áfa), hóeke (350 e Ft + 
Áfa), szárzúzó (600 e Ft + Áfa), valamint  maximum 4 millió Ft + Áfa  értékben az 
elıbbiekben felsoroltaknál jobb minıségő vagy egyéb eszközök beszerzésére nyílna lehetıség.  

Fentiek figyelembevételével az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselı-
testület elé: 

 
 

I.  Határozat-tervezet 
 
    /2011. (……) ÖH 
Pályázat benyújtásának támogatása a „Külterületi földutak karbantartása, javítása” 
elnevezéső célterületi pályázati kiírásra 
  
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete annak érdekében, hogy Lajosmizse 
és Felsılajos települések külterületi földút hálózatának minısége javuljon, támogatja a 
Lajosmizséért Közalapítvány „Külterületi földutak karbantartása, javítása” elnevezéső 
célterületi pályázati kiírásra történı pályázatának. 

 
 
Határid ı: 2011. szeptember 14. 
Felelıs: Képviselı-testület 
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II.  Határozat-tervezet 
 
    /2011. (……) ÖH 
Pályázat benyújtása a „Külterületi földutak karbantartása, javítása” 
elnevezéső célterületi pályázati kiírásra 
  
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete annak érdekében, hogy 
Lajosmizse és Felsılajos települések külterületi földút hálózatának minısége javuljon, 
pályázatot nyújt be a „Külterületi földutak karbantartása, javítása” elnevezéső 
célterületi pályázati kiírásra Felsılajos Község Önkormányzatával együttmőködve. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a projekt adatlapot kitöltse, aláírja és benyújtsa. 

 
 
Határid ı: 2011. szeptember 14. 
Felelıs: Képviselı-testület 
 
 
Lajosmizse, 2011. szeptember 07. 
 
 
 
                                                                                          Basky András  sk. 
                                                                                              polgármester 


