Tájékoztató a Zártkerti Program Galambok községben történő megvalósításáról
Galambok Község Önkormányzata eredményes pályázatot nyújtott be az Agrárminisztérium
2019. évi pályázati felhívásához a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági
hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására
ZÁRTKERTI PROGRAM (ZP-1-2019)
Támogatási cél: a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő,
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására
Alcél(ok):
- külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó út, földút,
valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító (nyílt, felszíni) csatornahálózat
karbantartásához kapcsolódó fejlesztések (kivéve erőgépek és eszközbeszerzés)
- vízvételi hely kialakítása, kút létesítése, illetve víz-visszatartáshoz kapcsolódó kisléptékű víztároló
kapacitás kiépítése (esővízgyűjtő rendszer kiépítése)
A fejlesztés célja: Galambok község területén nagy kiterjedésű zártkerti ingatlanrendszer található.
Az utak állapotának folyamatos fenntartása, felújítása jelentős feladatot ró az önkormányzatra. Az
önkormányzat által tervezett beruházás lehetőséget teremt az elhanyagolt zárkerti területek hasznosításához,
mivel az zártkerti utak járhatóvá tételét szolgálja. A vízvételi lehetőséggel nem rendelkező kiskertek
öntözhetősége érdekében kút létesülne, amely a biztonságos termelést szavatolja, az időjárás
viszontagságainak a területek kevésbé kitettek. A projekt keretében az alábbi célok valósulnának meg:
- tájfenntartás, génmegőrzés
- hagyományok fenntartása,
- közösségi gazdálkodás újraindítása,
- hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása,
- helyi lakosság önellátási, öngondoskodási, élelmiszer előállítási feltételének javítása.
- települések közösségi, kulturális életének fellendítése.
A program megvalósítását az érintett ingatlantulajdonosok és közfoglalkoztatottak
bevonásával terveztük.
A fejlesztés indokoltsága a megvalósítandó fejlesztés szemszögéből
A fejlesztéssel az önkormányzat a zártkerti területrész életképességét szeretné javítani.
A hegyhát főútjának járhatóvá tételével ezen zártkertek megművelhetősége jelentősen nő, a kút létesítésével
a vezetékes ivóvíz-hálózattal nem rendelkező területeken az önkormányzat rendelkezésére álló
tárolókapacitás felhasználásával biztosítható az öntözéshez szükséges víz. Továbbá a település külterületén
lévõ önkormányzati zöldséges kert öntözésének feltételei is adottak lesznek. A projekt megvalósításával a
lakosság életkörülményei, jövedelmi viszonyai javulhatnak, az elszigetelődés kevésbé lesz jellemző, az
ingatlan tulajdonosok és családjuk hátrányos helyzete csökken.
Az 1188/1 hrsz-u útburkolat mintegy 330 fm hosszúságban, 2,6 m szélesen felújításra került kétoldali
padka nyesés, új padka készítéssel, meglévő burkolatkiegyenlítésével.
A 0196/2 hrsz-u ingatlanon létesített kút munkái - érvényes vízjogi létesítési hatósági engedéllyel
rendelkezünk. Talajvízkút létesítése Max 30 fm mélységben ,125 mm átmérőjű béléscsövezett kút, próba
termeltetéssel, kútakna építéssel -315x1200mm-es csőakna. A kút üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.
A fejlesztés vagy szolgáltatás várható eredményei
zártkerti utak javításával növekszik a gazdálkodók száma, kiszámítható megélhetést biztosít. Az út
járhatóvá tételével a biztonságos közlekedés megoldott lesz, a projekt biztonságtechnikai
eredményeként az ott élõ ingatlantulajdonosok és a látogatók részére egyaránt.

2020. szeptember 10 .
Galambok Község Önkormányzata
forrás: www.galambok.hu

