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Előterjesztés készítésében közreműködött:
Településfejlesztési Osztály

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. július 16.-i ülésére
A vidékfejlesztési miniszter 56/2013. (VI.29.) VM rendelete alapján a Tanyafejlesztési
Program előirányzatra támogatási igény benyújtása
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2013. június 29.-én megjelent Magyar Közlöny 110. számában került kihirdetésre az 56/2013.
(VI.29.) VM rendelet, mely a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás
igénybevételének feltételeiről szól.
1. Az önkormányzatnak az alábbi támogatási célok esetében javasolt támogatási igényt
benyújtani:
Tanyás térség külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító
vontatott munkagépek, eszközök beszerzése.
Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése esetén mobil egészségügyi szűrővizsgálatok
végzésének szervezése tanyai lakosok számára
2. A támogatás általános feltételei, szabályai
1) Pályázatot csak a pályázati kiírásban meghatározott tanyás települések valamelyikéről lehet
benyújtani.
2) Egy pályázó több támogatási célra is pályázhat, de csak külön pályázati adatlapon.
3) Egy pályázó egy pályázati célra csak egy pályázatot nyújthat be.
4) A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie.
5) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
6) A támogatás utófinanszírozás formájában valósul meg.
3. A megítélhető támogatás és a saját forrás mértéke
a) A támogatás mértéke az összes jogosult (elszámolható) költség – a támogatási keret lekötésének
mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig a
pályázatban el nem számolható költségelemek szerepeltetésétől függően – legfeljebb 90%-a.
b) A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes
költségének minimum 10%-át saját forrásként biztosítania kell. A saját forrás önerő vagy hitel
lehet. A saját forrás meglétét a pályázat mellékleteként igazolni kell. Az igazolás módja lehet banki
számlakivonat, banki igazolás, nyilatkozat hitelintézettől, vagy hitelszerződés.
c) A pályázatok elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is megítélhető. Az
igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélése esetén – pályázati céltól függően – a
pályázónak lehetősége van a pályázati tartalmat az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének
összegével arányosan csökkenteni.
4. Indikatív támogatási keretösszegek

1) tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott
munkagépek, eszközök beszerzése: 175 millió Ft
2) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése: 75 millió Ft

5. A támogatás cél specifikus szabályai
A tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott
munkagépek, eszközök beszerzése
Ennek keretében támogatás vehető igénybe külterületi földutak karbantartására szolgáló vontatott
munkagépek, gépi eszközök beszerzésére, a kézi szerszámok kivételével.
A pályázat keretén belül külterületi földútnak minősül a helyi önkormányzat tulajdonában lévő,
szám nélküli, csak helyrajzi számmal ellátott, szilárd burkolattal nem rendelkező külterületi út.
Az egy pályázatra megítélhető támogatás maximális összege: 10 millió Ft

A tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése
Az egy pályázatra megítélhető támogatás maximális összege: 2 millió Ft
Gépjármű beszerzése a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése cél keretében nem vehető igénybe
támogatás. Minden egyéb, pályázati céllal összhangban lévő, a tanyagondnoki szolgálat
működését segítő eszköz beszerzése támogatható.
A pályázat legfontosabb határidői
A pályázatokat 2013. július 8-tól legkésőbb 2013. augusztus 7-ig lehet benyújtani.
Az elmúlt két évben is nyújtott be pályázatot Abony Város Önkormányzata, de forráshiány
miatt nem támogatták a külterületi utak felújítására gréder vásárlását.
A fentiek figyelembe vételével javaslom pályázat benyújtását munkagép megvásárlása céljából, a
külterületi földútjaink járhatóbbá, ezáltal élhetőbbé tétele okán továbbá mobil egészségügyi
szűrővizsgálatok végzésére.
A pályázattal érintett dűlő utak a következők: Táborhegy, Vasút, Belsőerdő, Temető, Lóherés,
Kerektó, Sashalom, Füzesér, Buzgány, Darabos, Dohányos, Kisbalaton, Balhás, Szék, Piócás,
Hegyes, Tatárhányás, Telelőpart, Gereceszék, Karaér, Kospart, Tótgyurkaszék, Turjános,
Feketehalom, Csordakút, Csücsük, Deákhalom, Elsővíz, Kaszáló, Kismihálytó, Kunér,
Lengenádas, Mikelaka, Muszalyerdő, Rókalyukas, Sarokhatár, Serkeszék, Tavas, Világos,
Zsombékos.
A város településszerkezete az Alföldre jellemző hagyományos települési jegyeket mutatja. Abony
ún. nagy határú település, jó minőségű vályogtalajon igen jelentős mezőgazdasági tevékenység
folyik. A belterület minden irányban művelt parcellák övezik, erdőterület csak elvétve található a
település határában. A tanyán élők zöme ma a Belsőerdő dűlő, a Temető dűlő, és főként a
Táborhegy dűlőben él; ezeken a területeken, a kivezető dűlőutak mellett a tanyák viszonylag sűrűn
helyezkednek el. A 2001-es népszámlálás idején a külterület lakónépessége 804 fő volt.
Korösszetételét tekintve ez a városrész annyiban különbözik a városi átlagtól, hogy nagyobb a
fiatal és az idősebb korosztály aránya. A 0-14 évesek aránya 20,5%, a 60 év felettiek aránya
21.5% volt: mindkét érték itt a legmagasabb a városban. A lakosság iskolázottsága ebben a
városrészben a legalacsonyabb. A 2001-es felmérés alapján a középfokú végzettséggel nem
rendelkezők aránya 58,8% volt. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a 25 év feletti
korosztályban mindössze 1,1% volt. Az itt található 440 lakóingatlan legtöbbje alacsony
komfortfokozatú. A városon belül a foglalkoztatottsági helyzet is itt a legrosszabb. Az aktív
korúak 59,4%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, és az aktív népesség mindössze

37%-a van foglalkoztatva. A háztartások több mint felében (54,5%-ában) nincs foglalkoztatott.
Ezen adatokból egyértelműen kitűnik, hogy a lakosság 5,1%-ának otthont adó külterület a
legelmaradottabb városrész.
A KEEKH személyiadat- és lakcímnyilvántartása alapján 2012. január 01.-jén a
külterületen élők száma 759 fő.
A Sanamed Nonprofit Kft.-től árajánlat került bekérésre a mobil egészségügyi programok
szervezésére. Az ajánlat pedig az előterjesztés 2. sz. melléklete.
Támogatási igény akkor is benyújtható, ha nem rendelkezik az önkormányzat tanyagondnoki
szolgálattal.
A tavalyi évhez képest a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását
biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére álló rendelkezési forrás a 300 millió Ft helyett
175 millió Ft-re csökkent, illetve a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése a 100 millió Ft-hoz képest 75
millió forintra csökkent továbbá az 5 millió Ft-os támogatási igény 2 millió Ft-ra redukálták.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a határozati javaslat elfogadását.
1.sz. határozati javaslat
…/2013. (VII.16) számú Képviselő-testületi határozat
A vidékfejlesztési miniszter 56/2013. (VI.29.) VM rendelete alapján a Tanyafejlesztési
Program előirányzatra támogatási igény benyújtásáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:
1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a
62/2012. (VI. 29.) VM rendelet keretén belül külterületi földútjaink karbantartására,
rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére a
megítélhető támogatás maximális összegére 10 millió Ft-ig.
A Képviselő-testület a maximális önerőt 1.000.000,- Ft összegben állapítja meg, melynek
fedezete az Abony Város Önkormányzata által kibocsátott Két Torony Kötvény terhére
biztosított.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh
Edit polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok
elvégzésével, a pályázat beadásához szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok
megtételére.
2.számú határozati javaslat
A vidékfejlesztési miniszter 56/2013. (VI.29.) VM rendelete alapján a Tanyafejlesztési
Program előirányzatra támogatási igény benyújtásáról

1. A Képviselő-testület egyetért a 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet keretén belül „mobil
egészségügyi vizsgálatok végzésére tanyai lakosok számára” kiírt pályázaton történő
részvétellel, és a polgármesternek a pályázat benyújtására vonatkozó intézkedését
jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület az önerőt – a megítélhető 2 millió forintos támogatási összeg
figyelembe vételével –…..,- Ft. összegben állapítja meg, melynek fedezete az Abony
Város Önkormányzata által kibocsátott Két Torony Kötvény terhére biztosított.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh
Edit polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok
elvégzésével, a pályázat beadásához szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2013. augusztus 7.
Felelős:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásában közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Valamennyi Osztályvezető
Abony, 2013. július 11.
Romhányiné Dr. Balogh Edit s. k.
Polgármester

