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Ikt.sz: I/10446/1/2011. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Áprilisi képviselı-testületi ülésünkön döntöttünk arról, hogy amennyiben pályázni 
tudunk traktor, illetve földutak karbantartásához szükséges eszközök beszerzésére, ezt 
megtesszük. 

Balogh József országgyőlési képviselı Úr jelezte, hogy szeptember 1-jével megjelent 
a Vidékfejlesztési Minisztérium TP-1-2011 kódszámú pályázati felhívása a tanyák, valamint 
az alföldi tanyás térségek megırzése és fejlesztése érdekében a települési térségi fejlesztések 
támogatására. Képviselı Úr azóta is folyamatosan segíti a pályázatunk sikeres benyújtását.  

A projekt keretében az alföldi, homokhátsági tanyás települések önkormányzatai, 
önkormányzati konzorciumai, valamint többcélú kistérségi társulásai pályázhatnak a 
következıkre: 

- tanyai termékek piacra jutásának elısegítése (keretösszeg: 500 millió Ft, egy 
pályázóra esı maximális elnyerhetı összeg: 200.000 euró)  

- tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását 
biztosító gépek, eszközök beszerzése (keretösszeg: 100 millió Ft, egy pályázóra 
esı maximális elnyerhetı összeg: 30 millió Ft) 

- a villany nélküli tanyák energiaellátását megújuló energiaforrásokkal biztosító 
önkormányzati fejlesztések (keretösszeg: 40 millió Ft, egy pályázóra esı 
maximális elnyerhetı összeg: 20 millió Ft) 

- a tanyákon élık egészséges ivóvízzel történı ellátása érdekében szükséges 
vízminıség vizsgálatok elvégzése (keretösszeg: 10 millió Ft, egy pályázóra esı 
maximális elnyerhetı összeg: 2,5 millió Ft) 

- a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése (keretösszeg: 50 millió Ft, egy pályázóra 
esı maximális elnyerhetı összeg: 7 millió Ft) 

- a térségi tanyafejlesztési programok kidolgozása (keretösszeg: 30 millió Ft, egy 
pályázóra esı maximális elnyerhetı összeg: 2 millió Ft) 
 

A pályázat benyújtásának határideje 2011. szeptember 30., az elbírálás határideje pedig 2011. 
november 30. A támogatás utófinanszírozású, mértéke az összes elszámolható költség 
maximum 90%-a. A pályázatok elbírálásánál elınyben részesülnek a több települést 
összefogó pályázatok, így Felsılajossal közösen pályáznánk. 
 
Elızetes információink szerint nagyjából 10 millió Ft-os pályázatokat fognak támogatni, így 
ehhez az összeghez igazítjuk a mi pályázatunkat is.  
A tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító 
gépek, eszközök beszerzésére részben a korábbi határozatunkban elfogadott mezıgazdasági 
gépek kerülnének beszerzésre (MTZ-820.4 traktor, vonólap), valamint egy H225 ESP típusú 



gréder. A fenti gépek, eszközök beszerzése megközelítıen 11 millió Ft-ba kerülne, melybıl 
10 millió Ft lenne a támogatás. Az 1 millió Ft-os önerıt Felsılajossal 1:10 arányban 
osztanánk meg. A pályázatot Lajosmizse Város Önkormányzata nyújtaná be Felsılajos 
Község Önkormányzatának hozzájárulásával. Az önerıt Lajosmizse, mint pályázó fizetné 
meg, a Felsılajost terhelı 10 %-ot pedig Felsılajos átadná Lajosmizse Város 
Önkormányzatának. 
Nyertes pályázat esetén a gépek használata és annak költségei (karbantartás, üzemeltetés) is 
az önerı hozzájárulásának mértékében oszlana meg, melyre a két település külön 
megállapodást kötne. 

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

 
Határozat-tervezet 

 
    /2011. (……) ÖH 
Pályázat benyújtása települési és térségi fejlesztések támogatására  
(külterületi földutak karbantartását, felújítását b iztosító gépek,  
eszközök beszerzése) 
 

Határozat 
  
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Felsılajos 

Község Önkormányzatával közösen pályázatot nyújt be a „települési és térségi 
fejlesztések támogatása” elnevezéső TP-1-2011 kódszámú pályázati kiírásra.  
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázat benyújtásához 
szükséges önerıt, 1.200.000 Ft-ot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelete 
4. mellékletében a „céltartalékok részletezése” táblázat 5. sora terhére biztosítja 
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
pályázathoz szükséges dokumentációk beszerzésére, a pályázattal kapcsolatos 
nyilatkozatok megtételére, a pályázat benyújtására, nyertes pályázat esetén a hatósági 
szerzıdés, illetve Felsılajos Község Önkormányzatával a külön megállapodás 
megkötésére.  
 

4.) A külön megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy az önerıt, az üzemeltetési és fenntartási 
költségeket Lajosmizse Város Önkormányzata 90 %-ban, Felsılajos Község 
Önkormányzata 10 %-ban viseli, valamint tartalmaznia kell a pályázaton elnyert 
eszközök vagyoni részesedésének arányát is. 

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


