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Tisztelt Képviselő-testület!

Az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból  nyújtandó,  A  vidéki  gazdaság  és  a
lakosság  számára  nyújtott  alapszolgáltatások  fejlesztésére  2015-től  igénybe  vehető
támogatások  részletes  feltételeiről  a  Miniszterelnökség  Agrár-  Vidékfejlesztésért  Felelős
Államtitkársága Irányító Hatósága 2015. március 13-án közleményt adott ki, hogy várhatóan
2015.  április  közepén  az  alapszolgáltatások  jogcím  keretében  kettő  célterület  kerül
újranyitásra.  Ezáltal  lehetőség  nyílik  a  települési  önkormányzatok  számára  új  gépjármű
beszerzésére. 

A pályázat a Magyar Közlöny 53. számában megjelent, melyet  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  (a  továbbiakban:  MvM rendelet)
tartalmaz.

Egy támogatási kérelemben igényelhető támogatás összege: 
- terepjáró személygépjármű esetén legfeljebb nettó 5 millió Ft, 
- mikrobusz esetén kevesebb, mint nettó 8 millió Ft. 

A támogatás mértéke az összes elszámolható nettó kiadás 100 százaléka. 
A  rendelet  mellékletét  képezi  a  jogosult  településeket  tartalmazó  település  lista,  ahol  a
pályázni  kívánó ügyfélnek  székhellyel  kell  rendelkeznie.  A településlista  a  Darányi  Ignác
Terv – Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (DIT-ÚMVP) alapján az Európai Bizottság
jóváhagyásával lett meghatározva, attól eltérni nem tud a kiíró. 

A  III.  tengely  jogcímrendeletei  esetében  azon  településekről  nyújthatnak  be  támogatási
kérelmet,  melyek  lakosságszáma  nem  haladja  meg  az  5000  főt,  illetve  ha  a  település
népsűrűsége  nem  haladja  meg  a  100  fő/km2-t  (Budapest  agglomerációjához  tartozó
települések,  a  városi  ranggal  rendelkező  települések,  valamint  a  kistérségi  központok
kivételével),  továbbá  pályázhatnak  az  5000  főnél  magasabb  lakosságszámmal  rendelkező
települések külterületén,  tanyás térségben élő ügyfelek (ahol a település lakosságának több
mint 2 százaléka él).

Fentiek szerint Kiszombornak is lehetősége van a pályázat benyújtására.
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Kettő célterület kerül megnyitásra.  Az MvM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján támogatás
kizárólag az 1. mellékletben szereplő településen vagy a 2. mellékletben szereplő település
külterületén  megvalósuló  falu-  és  tanyagondnoki,  valamint  egyéb  szolgáltatáshoz  vehető
igénybe. Egyéb szolgáltatás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III.
törvény  (a  továbbiakban:  Szt.)  57.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  szociális
alapszolgáltatások,  továbbá  bűnmegelőzési  célú,  valamint  egyéb  közösségi  célú
szolgáltatások.

Támogatható tevékenységek:
Új gépjármű beszerzése.
A biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök, berendezések 
beszerzése. 

Az MvM rendelet a kötelezettségek között rögzíti:
„8. § (1) Az ügyfél a támogatási kérelemben nyilatkozatban vállalja, hogy
a) e rendelet alapján beszerzendő gépjárműre – legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásáig –
CASCO biztosítást köt, és azt az üzemeltetési kötelezettségének időszaka alatt fenntartja;
b) e rendelet alapján beszerzett gépjárművel a falu és tanyagondnoki szolgáltatást és az egyéb
szolgáltatást ingyenesen látja el.
(2) A falu és tanyagondnoki szolgáltatásnak és az egyéb szolgáltatásnak az SZCSM rendelet
5/A. §-ának megfelelő szakmai programon kell alapulnia.

A hivatkozott SZCSM rendelet az MvM rendelet szerint:
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet,  amely  a  személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokra terjed ki.

Az SZCSM rendelet  alkalmazásában a  személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás: az
Szt. 56. §-a szerinti személyes gondoskodás, a hivatkozott jogszabályhely magában foglalja a
szociális  alapszolgáltatásokat  és a szakosított  ellátásokat,  melyek közül  Kiszomboron csak
alapszolgáltatások nyújtása történik.

Az Szt. 57. § (1) bekezdése rögzíti a szociális alapszolgáltatásokat:
„a) a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
b) (hatályon kívül)
c) az étkeztetés,
d) a házi segítségnyújtás,
e) a családsegítés,
f) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
g) a közösségi ellátások,
h) a támogató szolgáltatás,
i) az utcai szociális munka,
j) a nappali ellátás.”

Fentiek alapján a gépjármű beszerzése és használata a felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatban
történhet.
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A támogatási kérelmet 2015. május 4-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2015.
május  13-án  18:00  óráig  lehet  benyújtani.  A  projektet  2015.  szeptember  21-ig  meg  kell
valósítani, kifizetési kérelem 2015. október 5-ig nyújtható be.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  a  pályázat
esetleges beadása tárgyában dönteni szíveskedjen.

Kiszombor, 2015. április 23.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
    polgármester


