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37/2015. 

E L Ő T E R J E SZ T É S 

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 
2015. áprilisi ülésére 

 
 

Tárgy: Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan új gépjármű 
beszerzési pályázat benyújtásának támogatása 

 
Tisztelt Társulási Tanács! 

 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, 
a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015.évtől 
igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelete 
(továbbiakban: rendelet) értelmében támogatás igényelhető a 2. célterületre, a kistérségi közlekedési 
szolgáltatás fejlesztésére, egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan új gépjármű beszerzésére. 
A rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja határozza meg az egyéb szolgáltatás fogalmát, miszerint 
egyéb szolgáltatás a 4. pontban foglaltakon kívül (falu és – tanyagondnoki szolgáltatás) a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1) bekezdésében 
meghatározott szociális alapszolgáltatások, továbbá bűnmegelőzési célú, valamint egyéb közösségi célú 
szolgáltatások. 
Egy támogatási kérelem keretében a  támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások 
összege az  alábbi gépjármű-kategóriák esetében: 

- terepjáró személygépjármű esetében legfeljebb 5.000.000 forint; 

- mikro- és kisbusz esetében kevesebb, mint 8.000.000 forint. 
 
A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 százaléka.  
 
A  támogatási kérelmet az  ügyfél ügyfélkapun keresztül köteles benyújtani a  Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) 2015. május 4-én 08:00 órától 
forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. május 13-án 18:00 óráig. A  támogatási kérelemhez 
csatolandó mellékleteket elektronikusan, szkennelés útján előállított olvasható formában kell 
csatolni a kérelemhez. 
A pályázat benyújtása azért célszerű, mert a  mikrobusz használható lenne a közterület-felügyelő által 
kezelt, a településen elhelyezett térfigyelő-kamerarendszer helyszíni ellenőrzésekor, kulturális 
programszervezésnél, továbbá  szociális ellátást igénybe vevők számára is biztosíthatóvá válik az orvoshoz való 
beszállítás. 
 
A rendelet  értelmében  a 2. célterületre való pályázat esetében a támogatási kérelemhez 
csatolni kell: a helyi önkormányzat,  vagy  önkormányzati társulás  (mint ügyfél) esetén a 2015. 
évben benyújtható támogatási kérelmekre  vonatkozóan az érintett önkormányzat vagy önkormányzatok 
képviselő-testületének a szolgáltatásfejlesztés szükségességéről szóló határozatát   tartalmazó jegyzőkönyvét 
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vagy a határozatát, valamint feladatátadás esetén a 2015. évben benyújtható támogatási 
kérelmekre vonatkozóan az érintett önkormányzat vagy önkormányzatok képviselő-testületének 
arról szóló határozatát tartalmazó jegyzőkönyvet vagy a határozatot, hogy a szolgáltatást más 
szervezettel kötött feladat ellátási szerződés keretében kívánja működtetni. 
 
A fentiek értelmében a pályázat benyújtásához szükséges a  Társulás Társulási Tanácsa határozata 
arról, hogy a tárgyi pályázat benyújtását indokolnak tartja, tekintettel arra, hogy az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a településen lévő szociális szolgáltatásokat működtető Remény 
Szociális Alapszolgáltató Központ fenntartója.  

 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 

Indítványozzuk az előterjesztés és mellékletei megtárgyalását és a határozati javaslat változtatás nélküli 

elfogadását. 

 

C s a n y t e l e k, 2015. április 26. 

      

      Tisztelettel: 

 

 

     Forgó Henrik 
Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsa Elnöke 

Kató Pálné 
Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzője 

Társulási Törvényességi felelőse 
 

 

  



 
…./2015. (V. 30.) Atmöt határozat 
 
Tárgy:    Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan új gépjármű 

beszerzési pályázat benyújtásának támogatása   
 

Határozati  j a v a s l a t 
 
1.) A Társulás Társulási Tanácsa fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta, elfogadta és az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások 
részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet szerinti 2. célterületként 
megjelölt kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához 
kapcsolódóan tárgykörében kinyilvánítja a szociális, bűnmegelőzési és közösségi célú 
szolgáltatások célterületek - mint a szociális szolgáltatások fenntartója – a 
szolgáltatásfejlesztés szükségességét, támogatja a tárgyi pályázat benyújtását a 
Társulás székhely települése: Csanytelek Község Önkormányzata által. 
 

2.) A Társulás Társulási Tanácsa támogatja a Társulás székhelye szerinti települési 
önkormányzatot, mint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdése 8. pontjában foglalt önkormányzati közfeladatok végrehajtására 
kötelezettet abban, hogy hatalmazza fel Kató Pálné jegyzőt, a társulás törvényességi felelősét 
a tárgyi pályázat elő- és elkészítésére, szükséges intézkedések megtételére és Forgó Henrik 
polgármester urat a tárgyi pályázat benyújtására, dokumentumok aláírására. 

Végrehajtás határideje:  pályázat elő- és elkészítésére azonnal, benyújtására 2015. május 04. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
     Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  a pályázat benyújtását és elbírálását követő soros ülés 

 

 

Határozatról értesítést kap: 

- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága (Szeged) 
- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és Tagjai (Székhelyén) 
- Kató Pálné jegyző, a társulás törvényességi felelőse 
- Tóth Józsefné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Irattár 


