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Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. augusztus 10-i ülésére 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében megjelent „Tanya- és 

falugondnoki buszok beszerzése” című alprogramhoz 
 
Iktatószám: LMKOHFL/1160-1/2020. 
 

A közelmúltban megjelent a Magyar Falu Program keretében az MFP-TFB/2020 
kódszámú, a Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése című alprogram. 
 Ennek keretében a kiírás célja, hogy 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 projekt keretében településenként egy darab gépjármű cseréje vagy beszerzése 
támogatható. 

A vonatkozó jogszabályok előírásai alapján Felsőlajos település lakosságszáma miatt 
falugondnoki szolgálat beindítása lehetséges a település külterületi lakosságának ellátása 
érdekében. 

A pályázati kiírás alapján Felsőlajos vonatkozásában a pályázat alábbi rendelkezése 
irányadó: 
Tanyagondnoki szolgálat esetében új gépjárművek beszerzése és üzembe helyezése új szolgálat 
létrehozását vállaló települések részére. Ezen települések esetében a tanyagondnoki szolgálat 
szolgáltatói nyilvántartásba vételnek meg kell valósulnia legkésőbb az elszámolás 
benyújtásáig. 

A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os 
támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül. A támogatás 100%-ban előfinanszírozással 
történik. A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege 15 millió forint. 
 

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. július 16. és 2020. 
augusztus 15. között van lehetőség. 
 

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot: 
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Határozat-tervezet 

…../2020. (….) ÖH. 
Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program 
keretében az MFP-TFB/2020 kódszámú kiírásra 
 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar 
Falu Program MFP-TFB/2020 kódszámú, Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése 
című alprogramjára falubusz beszerzésére maximum 15 millió forintos támogatási 
összegre. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1) pontban megjelölt pályázat előkészítéséhez kérjen be 3 
árajánlatot és a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szerződéseket. 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, 
sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére és a 
pályázat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok 
előkészítésére és aláírására. 

4) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyertes pályázat esetén 
kötelezettséget vállal arra, hogy a tanyagondnoki szolgálatot bevezeti a 
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően (működési engedély megszerzése, új ellátási 
körzet létrehozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, stb.). 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. augusztus 10. 
 
 
Felsőlajos, 2020. július 31. 
 
 Juhász Gyula s.k. 
 polgármester 


