
E L ŐT E RJ E SZT É S  
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a 

lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódó pályázat 

benyújtására 

 

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a 

lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető 

támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet (a továbbiakban 

rendelet) 2. § (1) b) pontja lehetőséget biztosít a rendelet 1. illetve 2. sz mellékletében 

szereplő települések részére a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb 

szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás 

kapcsán. 

 

A rendelet 5. § (1)bek. alapján a tevékenységekhez kapcsolódóan a támogatás mértéke az 

összes elszámolható kiadás 100 százaléka. 

(2) Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatási határozattal 

jóváhagyható összes elszámolható kiadás összege nem éri el a nettó 1 000 000 forintot. 

(3) Egy támogatási kérelem keretében az 1. és 2. célterület vonatkozásában a támogatás 

alapját képező elszámolható nettó kiadások összege 

a) személygépkocsi esetében legfeljebb 3 500 000 forint; 

b) terepjáró személygépkocsi esetében legfeljebb 5 000 000 forint; 

c) mikrobusz esetében legfeljebb 10 000 000 forint. 

 

A támogatás beszerzendő gépjármű nettó értékét fedezi a sikeres pályázat esetén az 

önkormányzatnak a Áfa összegét kell megfizetni. 

 

Az önkormányzat a feladat fejlesztéshez 9 fős mikrobusz-ra nyújtaná be a pályázatot. 

 

A pályázat benyújtásának a feltétele többek között önkormányzat ügyfél esetén az érintett 

önkormányzat vagy önkormányzatok képviselő-testületének a szolgáltatásfejlesztés 

szükségességéről szóló határozatát tartalmazó jegyzőkönyve vagy határozata. 

 

Az előterjesztés melléklete tartalmazza a gépjárművásárláshoz bekért árajánlatokat. 

 

A pályázat benyújtása érdekében javaslom, hogy a képviselő-testület  

 

 

Határozati javaslat 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a 

lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódó pályázat 

benyújtásáról szóló előterjesztést, mely alapján úgy döntött, 103/2013. (XI.08.) sz 

VM rendelet 2.§ (1) bek. b) pontja alapján a kistérségi közlekedési szolgáltatás 

fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan pályázatot nyújt be új 

gépjármű (9fős mikrobusz) beszerzésére. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához 

szükséges intézkedések megtételére. 



 

 

 

Kéthely, 2013. november 22. 

 

 

Sipos Balázs 

polgármester 
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