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Tárgy: településrendezési terv módosítása a
4405 j. országos út fejlesztése érdekében

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete részére
Helyben
Tisztel Képviselő-testület!
A 4405 j. országos út fejlesztése érdekében a 101/2020. (XI. 13.) számú KT. határozattal döntés
született a településrendezési terv megfelelő módosításáról.
A tervdokumentáció partnerségi egyeztetése a jelenlegi előírásoknak megfelelően az Önkormányzat
weboldalán történt meghirdetéssel lezajlott és a rendelkezésre álló 15 nap alatt nem érkezett
észrevétel, javaslat.
A tervezési dokumentációnak az állami főépítész részére történő megküldése előtt határozatot kell
hozni a partnerségi egyeztetés lefolytatásának eredményéről. Kérem, hogy a mellékelt határozatot a
Tisztelt Képviselő-testület jóváhagyni szíveskedjen!
Szegvár, 2021. február 3.
Szabó Tibor György
polgármester
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Tárgy: Pályázat Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER programban
nyújtandó támogatások lehívására

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete részére
Helyben
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének végrehajtásához 2021. évben pályázatokat írt ki. A támogatás igényelhető a LEADER
helyi akciócsoport célterületi katalógusában szereplő támogatási célokra: közösségi célú
fejlesztésre, vállalkozásfejlesztésre.
Támogatásra jogosultak köre: az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztési Egyesület területén lévő működő
települési önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, mikro-kis és középvállalkozások,
nonprofit szervezetek.
A pályázatban Szegvár vonatkozásában az alábbi Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákhoz illeszkedő
célkitűzésekhez kapcsolódó intézkedésre szeretnénk pályázni:
A településkép, mint tájérték megőrzése, fejlesztése
igénybe vehető minimális támogatási összeg (nettó): 100.000.- forint
igénybe vehető maximális összeg (nettó): 4.000.000.- forint
Támogatás intenzitása: 85%
A pályázatból egy 1956-os szobor beruházása történne meg, melynek alapja márványból készülne, a
szobor bronz megmunkálásából történne. A szobor a Kossuth téri játszótér melletti szoborparkban
lenne elhelyezve. A kivitelező Deér Zoltán szobrászművész, aki a szobor elkészítése mellett vállalja
a szobor szállítását, a terület előkészítését, a szobor elhelyezését is.
A pályázat költségei:
A pályázat összköltsége (bruttó): 3.987.800.- forint
Támogatási összeg (85%): 3.389.630.- forint
Önerő (15%): 598.170.- forint
A pályázat benyújtására 2021.02.28-ig van lehetőség.
Szegvár, 2021. február 03.
Szabó Tibor György
polgármester

