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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018. január 25-én tartandó ülésére 
  

Az „Strand környezetének fejlesztése” elnevezésű pályázat benyújtásáról 

 

Előterjesztést készítette: Barabásné Szivos Katalin főelőadó 

Véleményezi:  - Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

- Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

Turisztikai Bizottság 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Körös- Sárréti 

Vidékfejlesztési Egyesület LEADER helyi akciócsoport illetékességi területén működő 

települési önkormányzatok élhetőbb, minőségi kulturálódási és rekreációs lehetőségeket 

biztosító, helyi identitástudatot erősítő tevékenységeinek, attrakcióinak támogatására. 

 

A felhívás kódszáma: VP6-19.2.1-55-4-17 

Választható önállóan támogatható tevékenységek: 

Tevékenység megnevezése Tevékenység leírása 

Közösségi funkciókat ellátó 

létesítmények, 

közösségi terek kialakítása, fejlesztése 

1. Szabadidős és pihenőpark kiépítése/ már 

meglévők helyreállítása, ezen belül támogatható: 

- területmérettel arányos utcai bútorok, 

hulladékgyűjtők, energia hatékony 

világítóeszközök, védelmi berendezések beszerzése 

és telepítése, 

- EU szabványnak megfelelő kültéri játszótéri 

és/vagy fitnesz elemek, szabadidős eszközök 

beszerzése és telepítése, 

- közterületi főző-, sütőhelyek, kiülők beszerzése és 

telepítése. 

Közösségi funkciókat ellátó 

létesítmények, 

közösségi terek kialakítása, fejlesztése 

2. Szabadtéri közösségi- és rendezvénytér, beleértve 

sportpályák építése, felújítása, bővítése, ezen 

belül támogatható: 

- új építmény építése, és/ vagy a területen már 

meglévő épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, 

- eső- és szennyvízelvezetés saját derítővel vagy 

hálózatra csatlakozással, eső- és szennyvízgyűjtők 

kiépítése, felújítása, telekhatáron belül vagy kívül is, 

- új kút fúrása telekhatáron belül vagy kívül is. 

Közösségi funkciókat ellátó 

létesítmények, 

közösségi terek kialakítása, fejlesztése 

3. Közösségi funkciókat ellátó épületek, 

épületrészek, beleértve emlékházak, kiállítóhelyek 

külső és/vagy belső felújítása, bővítése, fejlesztése, 

ezen belül támogatható új építmény építése, és/ vagy 

a területen már meglévő épület felújítása, bővítése, 

korszerűsítése 

Térségi identitást erősítő, 

közösségfejlesztő kezdeményezések 

támogatása 

1. Helytörténeti kiadványok, monográfiák kiadása 
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Igényelhető támogatás összege:10.000.000.-Ft 

A támogatás maximális mértéke: 90% 

A beruházás maximális költsége: 11.000.000.- Ft 

Önerő: 1.100.000.- Ft 

 

A pályázat keretében a Kastélypark Fürdő (Üzletsor) és a Tanuszodát összekötő gyalogjárda 

mentén díszvilágítás kiépítése, utcabútor és tájékoztató táblák kerülnének kihelyezése. 

Hozzájárulva ezzel a sétány jelleg további fejlesztéssel történő kialakításához. Fentieken túl 

sor kerülne a Kápolna és a Tanuszoda között kerítés megépítésére.  

 

A felmerült ötlet a fenti tevékenységek között vastaggal jelölt lehetséges, támogatható 

tevékenységek közé illeszthető be. A település turisztikai célú fejlesztése céljából kérem a 

mellékelt határozat elfogadását. 

 

Füzesgyarmat, 2018. január 15. 

 

                                                                                                                   Bere Károly  

                                                                                                                   polgármester 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2018. (I. 25.) határozata 

Az „Strand környezetének fejlesztése” elnevezésű pályázat benyújtásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a VP6-19.2.1-55-4-17 kódszámú „Kisléptékű 

településfejlesztési akciók” elnevezésű pályázatra „Strand környezetének fejlesztése” 

elnevezéssel pályázatot nyújt be. 

 

A pályázat elnyerése esetén az önkormányzat a tervezett beruházást 2018. évben 

megvalósítja. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, „Strand környezetének 

fejlesztése” elnevezésű pályázathoz az alábbi pénzügyi adatokkal: 

 

Igényelhető támogatás összege:10.000.000.-FT 

A támogatás maximális mértéke: 90% 

A pályázat maximális költsége: 11.000.000.- Ft 

Önerő: 1.100.000.- 

 

A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására vonatkozó szabályokat 

magára nézve kötelezően elismeri és betartja. 

 

A beruházással érintett ingatlanok helyrajzi száma: Füzesgyarmat, 512/26 hrsz.; 512/33 hrsz. 

 

Határidő: 2018. január 

Felelős: Bere Károly, polgármester 


