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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2019. szeptember 17-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Falu és
tanyagondnoki szolgálat támogatása” pályázati kiírásra

Előterjesztő: Schumacher József polgármester

Előkészítette: dr. Rozgonyi Viktória jegyző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A Magyar Falu Program keretében meghirdetésre került az „Falu és tanyagondnoki szolgálat
támogatása” alprogram.

A pályázati kiírás célja a falugondnoki és/vagy tanyagondnoki szolgáltatást működtető vagy új 
szolgáltatás indítását vállaló települések esetében a szolgáltatás biztosítását lehetővé tevő magas 
színvonalú, alacsonyabb károsanyag-kibocsátású és üzemanyag-fogyasztású gépjárművek 
beszerzésének támogatása.

A programban önállóan támogatható tevékenység új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése új 
szolgálat létrehozását vállaló település részére.

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 12 hónap áll 
rendelkezésre, az elszámolási határidő legkésőbb 2020. december 31. 

A gépjármű fenntartási kötelezettsége az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését 
követő hónap első napjától számított öt éven át tart. 

A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása, de a beszerzett
gépjárműre a fenntartási kötelezettség időszakára vonatkozó Casco biztosítás megkötése kötelező. 

A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100 %-os támogatási 
intenzitású hazai támogatásnak minősül. A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege 15 
millió forint. A Támogató a támogatott projektek esetében 100 %-os mértékű támogatási előleget 
biztosít.

A pályázatot 2019. szeptember 9. és szeptember 30. között lehet benyújtani.

A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok: 
- az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége  
- a fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014.

(XI. 26.) Korm. rendelet alapján
- a fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a

besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján 
- az MFP jelen pályázati kiírásához való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma,

komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel
- a projekt keretében meghozott környezettudatossági, energiahatékonysági intézkedései, ezek

társadalmi hatása, fenntarthatósága

A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok mellett különösen támogathatók azon 
önkormányzatok, amelyek a falubuszt óvodába és/vagy iskolába szállítás céljára is üzemeltetik.



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Miniszterelnökséget vezető miniszter által a Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett „Falu és tanyagondnoki szolgálat
támogatása” című alprogramra pályázatot nyújt be új falugondnoki 
szolgáltatás indításához új gépjármű beszerzésére. 

A pályázatban megjelölt beszerzendő gépjármű típusa: VW 
Transporter kombi HT 2.0 TDI.

A képviselő-testület a felmerülő költségek forrását a 2020. évi 
költségvetésében biztosítja.

A képviselő-testület a támogatás elnyerése esetén a beszerzésre 
kerülő gépjármű 5 éves fenntartási kötelezettségét vállalja. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az egyéb
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 

Szentantalfa, 2019. szeptember 16.

Schumacher József
polgármester


