
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Jászberény Városi Önkormányzat Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága pályázatot hirdet 

agrárgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodók, őstermelők, illetve agrárgazdasággal 

foglalkozó civil szervezetek részére 

1. A pályázat célja:  

A pályázat a felnövekvő nemzedék egészségi állapotát, a települési környezet- és egészségtudatosság 

erősítését, az egészséges és korszerű táplálkozás, az egészséges életmód helyi népszerűsítését és a 

helyi agrárgazdaság fenntartható fejlesztését szolgálja. 

2. Pályázati kategóriák: 

 az ökológiai gazdálkodásra átálló, ökológiai gazdálkodást folytató mezőgazdasági termelők 

ellenőrző-tanúsító szervezeti éves tagsági díjának megtérítése, átvállalása; 

 az ökogazdálkodást elindító mezőgazdasági termelők talajvizsgálat díjának megtérítése, 

átvállalása; 

 a helyi ökotermékek piacra jutását segítő bizonyos marketing költségek (szórólap, prospektus, 

kiadvány, újonnan létrehozott honlap) finanszírozása, átvállalása; 

 nemzetközi ökovásárokon, ökokiállításokon való igazolt részvétel támogatása; 

 biogazdálkodó OKJ tanfolyamon, képzésen való igazolt részvétel támogatása, képzési költség 

átvállalása; 

 ökológiai gazdálkodást népszerűsítő rendezvények, szakmai napok, helyszíni bemutatók, 

szakmai konferenciák szervezésének, lebonyolításának támogatása; 

 ökológiai gazdálkodásra történő átállásból származó igazolt többletköltségek finanszírozása. 

3. A rendelkezésre álló keretösszeg és forrása: 

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Jászberény Városi Önkormányzat 2019. 

évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: költségvetési rendelet) 16. § (7) bekezdése, továbbá a költségvetési rendelet 18. táblázat 

VI. címszó d) pontjában foglalt „Ökogazdálkodás támogatási (pályázati) kerete”, melynek összege 

jelenleg 5.839.800,- Ft. 

 

4. A pályázaton igényelhető támogatás formája és mértéke: 

 

A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 

 

Vállalkozások max. 1.000.000,- Ft; civil szervezetek max. 1.500.000,- Ft-ra nyújthatnak be 

pályázatot. 

 

5. Támogatási időszak: 

 

2019. január 1. – 2019. december 31. közé eső időszak 

 

 

 



6. A pályázók köre: 

 

Vállalkozások:  

 kizárólag jászberényi székhellyel / telephellyel; 

 legalább egy lezárt gazdálkodási / üzleti évvel; 

 legalább 300.000,- Ft éves bruttó árbevétellel rendelkező; 

 Nemzeti Agrárgazdasági kamarai tagsággal rendelkező 

 

Civil szervezetek: 

 kizárólag jászberényi székhellyel 

 alapszabályban rögzített agrárgazdasági tevékenység, illetve cél megjelöléssel 

 

7. Támogatható tevékenységek, költségek: 

 

A támogatás a 2. pontban részletezett kategóriák közül a pályázó által a pályázatban megjelölt célra 

nyújtott vissza nem térítendő támogatás. A pályázatban csak a pályázó nevére szóló számlák 

számolhatók el. 

 

8. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje: 

 

A pályázat kizárólag a Jászberény Városi Önkormányzat által erre a pályázati célra kiadott pályázati 

adatlapon nyújtható be (www.jaszbereny.hu honlapon elérhető). A pályázati dokumentációt a pályázati 

kiírásban közöltnek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati adatlap minden kérdésére választ adva, 

nyilatkozatokat megtéve, egyéb előírt dokumentumok csatolásával, aláírva zárt borítékban kell 

benyújtani. 

 

A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti példányban és 1 eredetivel mindenben megegyező másolati 

példányban, az „EREDETI PÉLDÁNY” és „MÁSOLATI PÉLDÁNY” megjelölés feltüntetésével, zárt 

borítékban kell benyújtani. A borítékra rá kell írni a pályázat címét: „ÖKOGAZDÁLKODÁSI 

TÁMOGATÁS”, valamint a pályázó nevét. 

 

A pályázat hiánypótlására 1 alkalommal, a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 5 munkanapon 

belül van mód. A pályázati adatlap nem hiánypótoltatható. 

 

Pályázati kiírás megjelenésének ideje: 2019. július 18. (csütörtök) 

Benyújtási határidő: 2019. augusztus 14. (szerda)  

 

A pályázatot postai úton az alábbi postacímre kell beküldeni: 

 

Jászberényi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 

 

(a postai úton benyújtott pályázatok esetén az elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük 

figyelembe) 

 

A pályázat személyesen az alábbi irodában adható le 2019. augusztus 14. (szerda) 11:30-ig. 

 

Jászberényi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda, 33-as iroda 

5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 

 

A pályázatok tervezett elbírálására a 2019. szeptember 6-án a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 

rendes ülésén kerül sor. 

 

 

http://www.jaszbereny.hu/


 

9. A pályázók kiértesítése az eredményről: 

 

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság döntését követő 15 munkanapon belül a pályázókat írásban 

értesítjük. 

 

10. Támogatási szerződés megkötése: 

 

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság döntéséről szóló értesítés tartalmazni fogja a szerződéskötés 

feltételeit és ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját. A Gazdasági és 

Tulajdonosi Bizottság döntése érvényét veszti, ha a támogatás megítéléséről szóló értesítés 

kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre a 

szerződés. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum 

hiánytalan beérkezését követő 15 munkanapon belül kerül sor. 

 

11.  A támogatás folyósítása: 

 

A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség terhe mellett. A 

kifizetés feltételeit a támogatási szerződés tartalmazza. 

 

12. A támogatás elszámolása és ellenőrzése 

 

A támogatottak a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és gazdálkodásukra vonatkozó 

előírások szerint kötelesek számot adni. Az elszámolás részletes szabályait a megkötésre kerülő 

támogatási szerződés tartalmazza. 

 

Jelen pályázati kiírás részét képezi a pályázati adatlap, mely letölthető a www.jaszbereny.hu honlapon, 

illetve papír alapon igényelhető a Jászberényi Polgármesteri Hivatal (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 

18.) Közgazdasági Iroda 33-as irodájában. 

 

 

Jászberény, 2019. július 10. 

 

Balog Donát s.k. 

a Gazdasági és Tulajdonosi 

Bizottság elnöke 

http://www.jaszbereny.hu/

