
Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata
                        Polgármesterét l                           J e g y z  j é t  l

 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.  63/578-510; fax: 63/578-517;
E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu

2300/2011.
EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. augusztusi ülésére

Tárgy: Tanyafejlesztési  Program  keretében  földutak  rendszeres  felújítását  biztosító  gép  (eszköz)
beszerzésére pályázat

Tisztelt Képvisel -testület!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Magyar Közlöny 95. számában megjelent a vidékfejlesztési miniszter
Tanyafejlesztési Program el irányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeir l szóló
81/2011. (VIII. 11.) VM rendelete, a Tanyafejlesztési Program támogatásaira szeptember 1. és 30. között lehet
pályázni.

A Tanyafejlesztési Program a Nemzeti Vidékstratégia egyik kulcsfontosságú eleme. Kiemelt célja a
tanyarendszer korszer  megújítása, valamint az ott él k helyzetének, gazdálkodásának támogatása. A programra
fordítható 825 millió forint összesen 206 településen (közte 30. sorszám alatt jelzettként önkormányzatunk
által) igényelhet . A támogatás mértéke települési és térségi fejlesztéseknél a beruházás teljes költségének 90 %-a, míg
tanyagazdaságok fejlesztésénél 75 %-a. El leget is lehet igényelni, amely a megítélt támogatás összegének
legfeljebb 25 %-a lehet.

A tanyaprogram legfontosabb pályázati céljai: a tanyák energiaellátásának és ivóvízellátásának javítása, a d  utak
felújítása, az ehhez szükséges gépek beszerzése, a tanyai áruk piacra jutásának el segítése, állatállomány
kialakítása, b vítése, térségi tanyafejlesztési programok kidolgozása, vet mag és gyümölcsfa beszerzése, a
tanyagondnoki szolgálat fejlesztése, valamint a gazdálkodáshoz szükséges eszközök, épületek
korszer sítése.
A térségi, települési fejlesztéseknél az egyetlen feltétel, hogy a pályázó települési önkormányzat,
önkormányzati társulás, többcélú kistérségi társulás, civil szervezet a kiírás szerinti tanyás térségben

ködjön.

A változat:

A pályázat keretében 1 db AGRICUBE 90 STD típusú (88,4 LE, IVECO motortípus) traktor és kapcsolt
munkagépként 1 db LPI 250 típusú (250 cm munkaszélesség, 510 kg önsúly) földgyalu beszerzését
javasoljuk pályázati célként megjelölni. A fenti kombinációban közvetlenül alkalmas az er gép és a
földgyalu a 60 km hosszú az önkormányzati tulajdonú föld- és mez gazdasági utak folyamatos karbantartására,
másrészt a jelenleg is rendelkezésünkre álló munkagépek (f kaszák, szállítókocsik, stb.) megfelel  er gép
teljesítményéhez kapcsolódó jobb kihasználása is biztosítható lenne a pályázati pénzb l a megvásárolandó
nagyobb teljesítmény  er géppel.
Az el zetes költségkalkulációk szerint az er gép bruttó beszerzési költsége 9.000.000,-Ft, míg  a
földgyalu bruttó beszerzési költsége 1.000,000,- Ft. A fentiekben rögzített támogatás intenzitás mellett
(90 %) a fejlesztési célkit zés saját forrás igénye 1.000.000,-Ft, amennyiben a benyújtott pályázat még a
tárgyévben elbírálásra kerül, úgy a pályázat saját forrás szükségletét a tárgyévi költségvetési rendeletünk fejlesztési tartalék
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keretéb l tudjuk biztosítani, viszont ha a pályázat elbírálása 2012. évre áthúzódik, úgy a saját forrás lekötés a jöv  évi
költségvetési rendeletünk eredeti el irányzataiban kerül meghatározásra a pontos fejlesztési célkit zés megjelölésével.

B változat:

A pályázat keretében 1 db MTZ 1025.3 típusú (100 LE) traktor és kapcsolt munkagépként 1 db LPI 250
típusú (250 cm munkaszélesség, 510 kg önsúly) földgyalu beszerzését javasoljuk pályázati célként
megjelölni. A fenti kombinációban közvetlenül alkalmas az er gép és a földgyalu az önkormányzati tulajdonú
föld- és mez gazdasági utak (amely becsült hossza 60 km) folyamatos karbantartására, másrészt a jelenleg is
rendelkezésünkre álló munkagépek (f kaszák, szállítókocsik, stb.) megfelel  er gép teljesítményéhez
kapcsolódó jobb kihasználása is biztosítható a megvásárolandó nagyobb teljesítmény  er géppel.
Az el zetes költségkalkulációk szerint az er gép bruttó beszerzési költsége 7.700.000,- Ft, míg  a
földgyalu bruttó beszerzési költsége 1.000.000,- Ft. A fentiekben rögzített támogatás intenzitás mellett
(90 %) a fejlesztési célkit zés saját forrás igénye 870.000,- Ft, amennyiben a benyújtott pályázat még a
tárgyévben elbírálásra kerül, úgy a pályázat saját forrás szükségletét a tárgyévi költségvetési rendeletünk fejlesztési tartalék
keretéb l tudjuk biztosítani, viszont ha a pályázat elbírálása 2012. évre áthúzódik, úgy a saját forrás lekötés a jöv  évi
költségvetési rendeletünk eredeti el irányzataiban kerül meghatározásra a pontos fejlesztési célkit zés megjelölésével

 Tisztelt Képvisel -testület!

Javasoljuk a pályázat benyújtásának támogatásra irányuló el terjesztésben foglaltak megvitatni és a
döntést l függ en a határozati javaslatot elfogadni.

Csanytelek, 2011. augusztus 15.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester    jegyz

…/2011. (VIII. 22.)  Ökt határozat

Tárgy: Tanyafejlesztési  Program  keretében  földutak  rendszeres  felújítását  biztosító  gép  (eszköz)
beszerzésére pályázat

Határozati javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete pályázatot nyújt be a vidékfejlesztési miniszter
által kiírt Tanyafejlesztési Program keretében 1 db er gép és hozzá kapcsolt 1 db munkagép
(földgyalu) beszerzésére.

2.) Az 1.) pontban jelzett fejlesztési célkit zés becsült összköltsége 8.700.000,- Ft (azaz: Nyolcmillió-
hétszázezer forint), ebb l az önkormányzat által garantált saját forrás összege 870.000,- Ft (azaz:
Nyolcszáz-hetvenezer forint).

3.) A Képvisel -testület a 2.) pontban jelzett saját forrás fedezetét tárgyévi költségvetési rendelete
fejlesztési tartalékából biztosítja, amennyiben a pályázati döntés áthúzódik a következ  évre, úgy a saját
forrás lekötés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete beruházási célkit zések fejezetének



eredeti el irányzatai között kerülhet meghatározásra az 1.) pontban konkretizált fejlesztési célkit zés
megjelölésével.

Végrehajtás határideje:  pályázat benyújtására 2011. 09. 30.
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje:  pályázat elbírálását követ  képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné  a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár


