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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. április 16-i rendkívüli ülésére 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2015. április közepétől a települési önkormányzatoknak lehetőségük nyílik a Darányi Ignác 
Terv keretében működő  Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyén belül, a 
vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló 
intézkedésre támogatási kérelmet benyújtani. 
Támogatás vehető igénybe már meglévő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésének 
keretében új gépjármű beszerzésére. 
A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 %-a. Mikrobusz vásárlás esetén nettó 
8 millió Ft támogatás igényelhető.  
Az ÁFA összegét az önkormányzatnak önerőként szükséges vállalnia, ami 8 millió Ft esetén 
2,16 millió Ft. Az ÁFA összege a már meglévő falubusz eladásából fedezhető. Így az új 
gépjármű beszerzése az önkormányzat költségvetését nem terheli. 
 
A falubusz vásárlásra kiírásra kerülő támogatási kérelem megjelenéséhez kapcsolódóan 
Halimba Község Önkormányzata felülvizsgálta a 2008. évben készült falugondnoki szolgálat 
szakmai programját, amelynek módosítása szükséges. Mivel a szakmai program kapcsolódik 
a támogatási kérelem benyújtásához, ezért felülvizsgált változatának Képviselő-testület általi 
elfogadása szükséges.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék! 

 
Határozati javaslat I. 

 
Halimba Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Halimba Község 
Önkormányzata falugondnoki szolgálatának 
szakmai programját elfogadja. 
 

Határozati javaslat II. 
 

Halimba Község Önkormányzata falugondnoki 
szolgálatának szakmai programja alapján új 
gépjármű beszerzése szükséges a szolgáltatások 
fejlesztéséhez. 



 
Halimba Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, 
hogy a DIT ÚMVP III. tengelyén belül a vidéki 
gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló 
intézkedésre támogatási kérelmet nyújt be. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a támogatási kérelem 
benyújtásához szükséges nyilatkozatokat 
megtegye. 

 
Halimba Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, 
hogy az új gépjármű beszerzéséhez szükséges 
ÁFA összegét a meglévő falubusz eladásából 
fedezi. 
 
Halimba Község Önkormányzata vállalja az új 
gépjármű fenntartását és működtetését. 

 
Felelős:          polgármester 
Határidő:      azonnal 

   
 
Halimba, 2015. április 15. 
 
 
 
         Tóbel János 
        polgármester 


