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Előterjesztés 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási 

Tanácsának 2013. július 29-i ülésére 
 
 
Tárgy: Döntés gépjárműbeszerzést célzó pályázat benyújtásáról 
Ikt.sz: I./8646/2/2013. 
 
 
Tisztelt Tárulási Tanács! 
 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Darányi Ignác Terv keretében működő Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság számára 
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló intézkedés újranyitása várható 2013. év utolsó 
negyedévében. A benyújtási időszak tervezett kezdete 2013. november eleje. Jelenleg a pályázati kiírást 
magába foglaló VM rendelet (továbbiakban: rendelet) még nem jelent meg. 

Az alapszolgáltatások jogcím esetében az ügyfélkörbe tartoznak a települési önkormányzatok, 
önkormányzati társulások, nemzetiségi önkormányzatok, nonprofit szervezetek (egyesületek, alapítványok) 
és egyházi jogi személyek. A rendelet-tervezet mellékletét képezi a jogosult településeket tartalmazó 
településlista. Az ügyfélnek székhellyel vagy telephellyel kell rendelkezni azon a településlistában található 
településen, amelyen a fejlesztést meg kívánja valósítani. 

A rendelet alapján négy célterület kerül majd megnyitásra, amelyek közül a második célterületre 
lenne javasolt pályázni, amely az egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztéséhez 
járulna hozzá gépjármű pályázati úton történő beszerzésével. 

 
A pályázat legfontosabb tartalmi elemei: 

- A rendelet-tervezet alapján támogatás vehető igénybe a kistérségi közlekedési szolgáltatás 
fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan: 
1.) új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán, 
2.) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök, berendezések beszerzésére, 
3.) arculati elemek elhelyezésére. 

- egyéb szolgáltatás: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 57. § (1) 
bekezdésében meghatározott alapszolgáltatások (a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, az 
étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi 
ellátások, a támogató szolgáltatás, az utcai szociális munka, a nappali ellátás), továbbá 
bűnmegelőzési célú, valamint egyéb közösségi célú szolgáltatások. 

- A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2014. december 31. napjáig meg kell valósítani. 
Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. január 31. napjáig nyújtható be. 

- Költségvetési szervek esetében a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható 
kiadás. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%- a.  

- Egy támogatási kérelem keretében az 1. és 2. célterület vonatkozásában a megítélt támogatás összege  
1.) személygépkocsi esetében legfeljebb 3.500.000 forint, 
2.) terepjáró személygépkocsi esetében legfeljebb 5.000.000 forint, 
3.) mikrobusz esetében legfeljebb 10.000.000 forint. 

- Elszámolható kiadásnak minősül az 1. és 2. célterület esetében a támogatott célt szolgáló gépjármű 
beszerzési értéke, a beszerzett gépjármű átalakításának, akadály-mentesítésének költsége, a 
biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök költsége, a beszerzett gépjármű 
forgalomba helyezési költsége, a gépjármű forgalomba helyezéséhez kapcsolódóan megfizetett 
regisztrációs adó, arculati elemek elhelyezéséhez kapcsolódó költségek. 

- Az 1. és 2. célterület esetében az ügyfél nyilatkozatban vállalja, hogy a rendelet alapján beszerzendő 
gépjárműre – legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig – CASCO biztosítást köt és azt az 
üzemeltetési kötelezettségének időszaka alatt fenntartja, biztosítja az e rendelet alapján beszerzendő 
gépjármű zárt helyen történő tárolását az üzemeltetési kötelezettségének időszaka alatt, a rendelet 
alapján beszerzett gépjárművel a vállalt szolgáltatást ingyenesen látja el. 
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- A beszerezhető gépjárművek műszaki elvárásairól IH közlemény rendelkezik, amely még nem 
ismert. 

- Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtási időszakban egy célterületre kizárólag egy támogatási 
kérelmet nyújthat be, kivéve, ha a támogatási kérelme tárgyában hozott jogerős elutasító döntéssel 
rendelkezik, vagy a korábban benyújtott támogatási kérelmét legkésőbb az újabb támogatási kérelem 
benyújtásával egyidejűleg visszavonja. 

- Egy támogatási kérelemben kizárólag egy célterület szerepelhet. 
- Egy ügyfél egy gépjármű beszerzésére vehet igénybe támogatást. 
- Az 1. és 2. célterület esetében az ügyfélnek a gépjármű beszerzéssel érintett településen székhellyel 

vagy telephellyel kell rendelkeznie. A 2. célterület keretében benyújtási sorrend szerint 
településenként legfeljebb három gépjárműbeszerzés, valamint egy településen egy szolgáltatás 
ellátásához kapcsolódó gépjárműbeszerzés kizárólag egy alkalommal támogatható. 

- A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. december 
13. 18:00 óráig lehet benyújtani a tervezet értelmében. 

- Az 1. és 2. célterület kapcsán a támogatási kérelemhez csatolni kell a helyi önkormányzat, illetve 
önkormányzati társulás ügyfél esetén a 2013. évben benyújtható támogatási kérelmekre vonatkozóan 
az érintett önkormányzat vagy önkormányzatok képviselő-testületének a szolgáltatásfejlesztés 
szükségességéről szóló határozatát tartalmazó jegyzőkönyvét vagy a határozatát, és a szakmai 
programot 
 
 
Mivel a fentiekben megjelölt egyéb szolgáltatásokat Lajosmizse Város Önkormányzata 

Egészségügyi, Gyermekjóléti, és Szociális Intézménye látja el, így az Intézmény fenntartója, Lajosmizse és 
Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás (továbbiakban: Társulás) lehet a 
pályázó a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szóbeli tájékoztatása alapján. 

 
Mikrobusz beszerzése esetén az igényelt támogatás maximális összege 10 millió forint. A 

költségvetési szervek esetében a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás, ezért 
10 millió forintos támogatás esetén a Társulásnak az ÁFA értékét biztosítani kellene a beszerzéshez, 
amelynek összege 2,7 millió forint. 

 
 Nyertes pályázat esetén a Társulás részére maximum bruttó 12.700.000.- forintba kerülne a 

gépjármű beszerzés utófinanszírozásként, amely összegből 10.000.000.- forintot a kifizetési kérelem 
benyújtása és elfogadása után támogatásként visszakapna a kedvezményezett. Lajosmizse Város 
Önkormányzatának 2014. évi költségvetési terhére a Társulás részére biztosítani kellene maximum bruttó 
12.700.000.- forintot, amely összegből 10 millió forintot a Társulás visszaadna az önkormányzat részére, 
mint visszaterítendő támogatás, és a 2,7 millió ÁFA értéket pedig az önkormányzat biztosítaná a Társulás 
részére a beszerzés megvalósítása érdekében. 

A gépjármű beszerzése indokolt lenne, mivel ez által az egyéb szolgáltatások ellátását optimalizálni 
lehetne. 

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Társulási Tanács elé: 
 

Határozat-tervezet 
 

.../2013. (...) TH. 
Döntés gépjárműbeszerzést célzó pályázat benyújtásáról 
 

Határozat 
 

1.) A Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás Társulási Tanácsa az egyéb szolgáltatásfejlesztés 
szükségessége miatt úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 
2013-tól igénybe vehető támogatásokról szóló VM rendelet második célterületére, amennyiben 
Lajosmizse Város Önkormányzata biztosítja a Társulás részére a fejlesztés költségvonzatát. 

2.) A Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza az elnököt a pályázattal 
kapcsolatosan felmerülő összes dokumentum előkészítésére és aláírására. 
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3.) A Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás Társulási Tanácsa felkéri az elnököt, hogy nyertes pályázat 
esetén a pályázat megvalósításához szükséges kiadások – maximum bruttó 12.700.000.- forint – 
átutalása ügyében kezdeményezést indítson el Lajosmizse Város Önkormányzata irányába.  
 

4.) A Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás Társulási Tanácsa vállalja a visszatérítendő támogatás 
10.000.000.- forint - visszafizetését a pályázati összeg megérkezésétől számított három munkanapon 
belül az önkormányzat K&H Banknál vezetett 10402599-00026400-00000006 számú 
bankszámlájára. 
 

 
 
Felelős: Társulási Tanács, elnök 
Határidő: 2013. október 31. 
 
Lajosmizse, 2013. október 28.                                                        Basky András sk. 
               elnök 


