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ELŐTERJESZTÉS 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. 
október 13.-án tartandó ülésére, „Az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER” pályázatain történő részvételről 

 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 149/2011. (IX. 20.) számú 
Közleményének megjelenésével teljessé vált a 2011. évi LEADER pályázatok 
benyújtási rendje. A pályázatokat 2011. szeptember 30.-ától 2011. november 02.-áig 
lehet benyújtani. 
A pályázatok benyújtását megelőzően projekt adatlapokat kellett benyújtani. A projekt 
adatlapokat a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület Bíráló Bizottsága értékeli, és 
nyilatkozik hogy a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiának megfelel-e.. A pályázat 
benyújtásának feltétele a projekt adatlap helyi Bíráló Bizottság általi elfogadása. 
Önkormányzatunk két nagyértékű projekt adatlapot nyújtott be, melynek bírálata 
jelenleg folyamatban van.   
Néhány fontosabb adat a benyújtott projekt adatlapokkal kapcsolatban, melyre 
pályázatot nyújthatunk be: 
 

I. Célterület megnevezése: Térségi identitást erősítő, a közösségfejlesztés 
irányában ható kezdeményezések (médiafejlesztés, helytörténeti 
kiadványok) 
Tervezett fejlesztés rövid, tényszerű szöveges összefoglalása: 
A település kialakulásával, fejlődésével, társadalmi, gazdasági és kulturális 
életével kapcsolatos kiadványt készítünk minimum 1000 példányszámban. 
A kiadvány elkészítése során a Gacsári-krónika felhasználását, vagy a 
Krónika újranyomtatását kívánjuk megvalósítani. Az elkészült kiadványt a 
település közoktatása során is hasznosítani kívánjuk, az általános iskolások 
helytörténeti ismeretének képzése céljából. 
A pályázatban maximálisan erre a célra 5.000.000 Ft az igényelhető 
támogatás. 
A pályázathoz önerőként (maximum) 1 250 000 Ft-ot kell biztosítania az 
önkormányzatnak.  
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A pályázat konkrét költségvetése a későbbiekben, a készítés során alakul ki.  
 
Határozati javaslat: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 
pályázati kiírásra „Helytörténeti kiadvány készítése Füzesgyarmat történelméről”  
címmel. 
A pályázat megnyerése esetén a projekt végrehajtásához szükséges önerőt a 2012. évi 
költségvetésében biztosítja.  
 

Felelős: Bere Károly polgármester 
 
Határidő: értelem szerint  
 

II.  Célterület megnevezése: Kulturális és közösségi helyszínek, alkotóterek 
kialakításának támogatása 
Tervezett fejlesztés rövid, tényszerű szöveges összefoglalása: 
A tervezett szabadtéri színpad a fürdő előtti ligetes zöldterületen kerül 
elhelyezésre. A színpad 6x9 m alapterületű, teljes alapterületen fedett 
kialakítású. A hosszú élettartalmat és tartósságot figyelembe véve a 
teherhordó szerkezeti elemek acélból készülnek. A színpad tartópillérei 
rácsos szerkezetű négyszög keresztmetszetű pillérek, amelyek 3 keretállást 
alkotnak. A pillérekre csatlakoznak a színpad lefedését biztosító íves 
geometriai kialakítású rácsos főtartók. A pilléreket alul a színpad lábazatát 
viselő rácsos főtartók kötik össze, melyek szintén acélszerkezetűek. A 
tartókra fekszenek fel a színpad burkolatát tartó fafödém gerendák. A 
színpad burkolata fenyőfa pallóburkolat. A színpad lábazatának burkolata 1 
m-es kiosztással táblásított fenyőfa hajópadló burkolat. Az íves főtartókra 
nagymagasságú önhordó tüzihorganyzott acél trapézlemez burkolat kerül, 
erre OSB lapborítás, melyre bitumenes zsindely tetőfedés kerül, a 
buszmegállók fedésével azonos téglavörös színben. A látszó acélszerkezetek 
fenyőzöld festett felületképzést kapnak, a színpad lábazati faburkolata lazúr 
bevonattal ellátott. Alapozásként a pillérek alatt vb. pilléralapok valamint 
egy vasalt térbeton készül. 
A színpad turisztikai többletszolgáltatást biztosít az ide látogató turisták 
számára, mely újszerűségével növelné a versenyképességet a 
fürdőszolgáltatás területén, mely a település szempontjából talán a 
legfontosabb turisztikai szolgáltatás.  
A pályázatban maximálisan erre a célra 20.000.000 Ft az igényelhető 
támogatás. 
A pályázathoz önerőként (maximum) 5 000 000 Ft-ot kell biztosítania az 
önkormányzatnak.  
A pályázat konkrét költségvetése a későbbiekben, a készítés során alakul ki.  
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Határozati javaslat: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 
pályázati kiírásra „Szabadtéri színpad és nézőtér kialakítása” címmel. 
A pályázat megnyerése esetén a projekt végrehajtásához szükséges önerőt a 2012. évi 
költségvetésében biztosítja.  
 

Felelős: Bere Károly polgármester 
 
Határidő: értelem szerint  

 
 

Füzesgyarmat, 2011. október 05. 
  
 
      
 Bere Károly       Botlik Tiborné 
          polgármester                  jegyző 
 
 

 


