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Tisztelt Képviselő-testület!
A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdet a Magyar Falu Program
kihirdetéséről szóló 1669/2018. (XII.10.) Korm. határozat
a) „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására”– kódszám: MFPKKE/2019.
b) „Önkormányzati útfelújítás” – kódszám: MFP-ÖTU/2019
c) „Falubusz (falu- és tanyagondnoki szolgálat) fejlesztése” – kódszám: MFPTFB/2019.
alprogramja alapján az ország teljes területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó
lakosságszámú települési önkormányzat(ok) (a továbbiakban: önkormányzat)
számára.
A)
Eszközfejlesztés
belterületi
közterület
karbantartására
a
kiírás
meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 3 000 000
000 forint.
A program lehetőséget biztosít új eszközök/munkagépek beszerzésére, amelyek
hozzájárulnak a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, közparkok,
járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához.

Önállóan támogatható tevékenységek:

Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő belterületi utak,
közterületek kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását biztosító:
 Erőgépek, munkagépek (pl. traktor, kompakt rakodó);
 Ágaprító gépek beszerzése;
 Kisebb gépek, eszközök (pl. fűnyíró, sövényvágó, magassági ágvágó, fűkasza,
láncfűrész, fúró, áramfejlesztő, traktorra homlokrakodó, sarokcsiszoló,
hegesztőgép, fúró, kompresszor), és azok rendeltetésszerű használatához
elengedhetetlen tartozékaik.
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb
12 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2020. december 31.
A fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését
követő hónap első napjától számított három éven át tart a beruházás (eszközök,
gépek) vonatkozásában.
Jótállási idő után történő csere, amortizáció, működésképtelenné, használhatatlanná
válás, vagy lopás esetén a projekt tárgya kizárólag saját forrásból pótolandó.
A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.
Jelen pályázat során beszerzett erőgépre a fenntartási kötelezettség időszakára
vonatkozó biztosítás megkötése kötelező, melynek költsége nem elszámolható a
projekt terhére.
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár által a Magyar Falu
Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen
keresztül lehet benyújtani. Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2019.
augusztus 21. és 2019. szeptember 5. között van lehetőség.
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A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege: 15 millió forint.
A pályázat elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni PDF
formátumban:
 Gépek, eszközök, tartozékok esetében egy darab árajánlat;
 A kiírás 3. számú melléklete szerinti nyilatkozat (kötelező);
 Nyilatkozat a kettős finanszírozás elkerüléséről (4. számú melléklet) (kötelező);
 Aláírási címpéldány, ha rendelkezésre áll a pályázat benyújtásakor, a Támogatói
Okirat kiállításának azonban feltétele (kötelező);
 Hivatalos, bank által hitelesített igazolás a bankszámláról (kötelező).
A pályázónak az elektronikus benyújtó felületen, elektronikusan kötelező
nyilatkozni arról, hogy:
 Adósságrendezési eljárás alatt nem áll;
 Pályázó ÁFA levonási jogra vonatkozó nyilatkozata;
 Nyertes pályázat esetén hozzájárul, hogy a településen a tájékoztatás,
nyilvánosság biztosítása céljából kommunikációs eszköz kerül kihelyezésre.
A projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárások:
 Erőgép (például traktor, kompakt rakodó) beszerzése esetén kizárólag első
forgalomba helyezésű, forgalmi engedéllyel rendelkező jármű támogatható. A
forgalmi engedélyt az elszámoláshoz szükséges benyújtani;
 Valamennyi technológiai elemnek minőségi tanúsítvánnyal vagy megfelelőségi
nyilatkozattal kell rendelkeznie, melyet az elszámoláshoz szükséges benyújtani;
 A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai
irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar
jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak;
 A kötelező fenntartási idő alatt a támogatott gépet, eszközt a rendeltetésének
megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni,
üzemeltetni;
 A projektben beszerzett gépeket, berendezéseket az érintett berendezések
kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek vagy
gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és
szavatossági feltételek biztosítása mellett.
B)
Önkormányzati útfelújításra a kiírás meghirdetésekor a támogatásra
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 8 000 000 000 forint.
A pályázati kiírás célja az önkormányzatok tulajdonában lévő utak felújítása, ezáltal a
vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklése.

Önállóan támogatható, tevékenységek:




Kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása, szilárd burkolattal1
történő ellátása, portalanítás, valamint földút kaviccsal vagy kőzúzalékkal
történő leszórása, földút szilárd burkolattal való ellátása.
Új kerékpárút építése, meglévő kerékpárutak felújítása;
Hídfelújítás, korszerűsítés.
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Az útfelújítás esetén be kell tartani a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásokat.
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb
18 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2021. június 30.
A fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését
követő hónap első napjától számított öt éven át tart a beruházás vonatkozásában.
A fejlesztés eredményeként kialakított, felújított önkormányzati tulajdonú ingatlanon
lévő közhasználatú parkoló használata a fenntartási időszak végéig nem lehet
díjköteles.
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár által a Magyar Falu
Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen
keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/társulásnak
rendelkeznie kell hivatali kapuval; a kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton
történik.
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2019. augusztus 12. és 2019.
szeptember 2. között van lehetőség.
A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege: 30 millió forint.
A pályázat elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni
PDF formátumban:
 Építészeti/műszaki-költségvetési dokumentáció
 Tervező által készített műszaki leírás;
 KÉ-K jogosultsággal rendelkező tervező által készített alaprajz, helyszínrajz,
vázlatrajz (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása) (amennyiben releváns);
 Tervezői nyilatkozat műemléki védelemről (amennyiben releváns);
 Engedély- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a pályázathoz
elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot
csatolni, ha rendelkezésre áll a jogerős engedély, kérjük csatolni. A jogerős
hatósági engedély megléte és benyújtása a Támogatói Okirat kiállításának
feltétele;
 Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén csatolni szükséges a
hatósági szolgáltatás keretében megkért, az illetékes építésügyi hatóság által
kiadott hatósági igazolást vagy tervezői nyilatkozatot arról, hogy a
fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély (amennyiben releváns);
 Építési beruházás és/vagy felújítás esetén egy darab árajánlat vagy tervezői
költségvetés/költségbecslés;
 A fejleszteni kívánt ingatlan (az ingatlan100%-os önkormányzati tulajdonát6
alátámasztó) 30 napnál nem régebbi TakarNet rendszerből lekérdezett
elektronikus tulajdoni lapjának másolata (valamennyi fejlesztéssel érintett
helyrajzi szám tekintetében);
 Az önkormányzati társulás társulási megállapodása (amennyiben releváns);
 Társulási megállapodás pályázat benyújtására (amennyiben releváns);
 A fenntartó fenntartásra vonatkozó együttműködési nyilatkozata a fenntartási
időszakra vonatkozóan (önkormányzati tulajdonú, de egyéb társulási
fenntartású út esetén);
 A kiírás 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat (kötelező);
 Nyilatkozat a kettős finanszírozás elkerüléséről (kötelező);
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Aláírási címpéldány, ha rendelkezésre áll a pályázat benyújtásakor, a
Támogatói Okirat kiállításának azonban feltétele (kötelező);
Hivatalos, bank által hitelesített igazolás a bankszámláról (kötelező);
A jogerős építési és/vagy vízjogi létesítési és/vagy közlekedési hatósági
engedély megléte és benyújtása a Támogatói Okirat kiállításának feltétele
(kötelező).

A pályázónak az elektronikus benyújtó felületen, elektronikusan kötelező
nyilatkozni arról, hogy:
 Adósságrendezési eljárás alatt nem áll;
 A pályázatban permentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra
igényel támogatást;
 A pályázati kiírás közzététele előtt a felújítást, fejlesztést nem kezdte meg;
 Pályázó ÁFA levonási jogra vonatkozó nyilatkozata;
 Nyertes pályázat esetén hozzájárul, hogy a településen a tájékoztatás,
nyilvánosság biztosítása céljából kommunikációs eszköz kerül kihelyezésre.
C)
Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatására a kiírás meghirdetésekor a
támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4 000 000 000 forint
Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi
LXVI. számú törvény és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 60. § (2) bekezdésének 2020. január 1-jétől hatályos rendelkezése alapján
2020. január 1-jétől a legfeljebb 800 lakosú településeken megszervezhető a
falugondnoki szolgálat.
A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő
erejének növelését, a fiatalok helyben maradását. Ezen célok elérésének egyik
alappillére a közszolgáltatások fejlesztése, az egyenlőtlenségek mérséklése.
A falubusz és a tanyabusz szolgáltatás támogatása hozzájárul a vidéki kistelepülések
hátrányainak mérsékléséhez, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének
javításához, valamint az ifjúság vidékhez való kötődéséhez.
A pályázat célja a 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.
Amennyiben a falugondnoki szolgáltatás létesítését követően a település
lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik nyolcszáz lakos
fölé, a szolgáltatás tovább működtethető.

Önállóan támogatható tevékenységek:

Falugondnoki szolgálat
 Új gépjárművek beszerzése és üzembe helyezése új szolgálat
létrehozását vállaló települések részére. E települések esetében a
falugondnoki szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba vételnek meg kell valósulnia
legkésőbb az elszámolás benyújtásáig.
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Új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése meglévő falugondnoki szolgálat
esetén, akik a pályázat benyújtásakor nem rendelkeznek falubusszal és a
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és
hálózatok hatósági nyilvántartásában a pályázat benyújtásakor végleges
bejegyzéssel rendelkeznek.
Régi gépjármű cseréje új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése (hat éves
kort meghaladó vagy az amortizációs határérték feletti, legalább 160 000 km
futásteljesítménnyel rendelkező gépjármű, melyről az elektronikus pályázati
felületen nyilatkozni szükséges), azon falugondnoki szolgáltatást üzemeltető
pályázók esetében, ahol nem áll fenn fenntartási kötelezettség. (Jelen kiírás
keretében nem részesülhet támogatásban azon település, amelynek
tulajdonában lévő falubusz meghaladta a 160 000 km futásteljesítményt vagy a
hat éves életkort, de korábbi támogatás keretében beszerzett járműre
vonatkozóan a pályázat benyújtásakor még fenntartási kötelezettsége áll fenn.)

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek
 A beszerzett falubuszok és tanyabuszok fóliázása, emblémázása a Támogatói
Okiratban, valamint a Magyar Falu Program Arculati Kézikönyvében rögzített
feltételeknek megfelelően.
 Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.
A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos
elvárások
A Pályázónak figyelembe kell vennie, hogy a beszerzett gépjárműveknek meg kell
felelniük az alábbi elvárásoknak:
 Kizárólag olyan első üzembe helyezésű, legalább 8 személyes új busz
beszerzése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását
szolgálja, és meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek,
szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak,
szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.
 A gépjárműnek alkalmasnak kell lennie mozgásában korlátozott, kerekesszéket
használó utasok biztonságos szállítására, ennek megfelelően alkalmasnak kell
lennie minimum egy elektromos kerekesszék szállítására, valamint rámpával
vagy emelőszerkezettel, és 4 plusz 3 pontos rögzítési rendszerrel kell felszerelni.
 Gyári jótállás: minimálisan 4 év vagy 200 000 km (amelyik előbb teljesül)
érvényes teljes körű, a hajtáslánc elemeire is vonatkozó jótállás.
 A gépjárművek fődarabjai, a motor, a váltó és a hajtáslánc csak a gyártómű
által kerülhet beépítésre. Gyártómű által beépítettnek tekintendő az az elem,
amelyet a gépjárművet előállító gyártóműnél a gyártósoron építettek be.
 A beszerzendő gépjárműre vonatkozó árajánlatnak tartalmaznia kell, hogy a
jármű új, és eddig használatban nem volt, továbbá előírás, hogy az árajánlat
érvényessége a pályázat benyújtásától számított legalább 120 napra szóljon. A
kedvezményezettnek
az
adásvételi
szerződést
a
pályázat
benyújtásától számított legfeljebb 120 napon belül meg kell kötnie.
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb
12 hónap áll rendelkezésre, az elszámolási határidő legkésőbb 2020. december 31.
A fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését
követő hónap első napjától számított öt éven át tart a gépjármű vonatkozásában.

-7-

Fenntartási időszak alatt az amortizáció, működésképtelenné, használhatatlanná válás
vagy lopás esetén a projekt tárgya kizárólag saját forrásból pótolandó.
A kiírás keretében beszerzett gépjármű tekintetében a kedvezményezett köteles a gyári
technológia szerint előírt kötelező szervizt elvégeztetni a gépjármű 5 éves életkoráig
vagy 100 000 km futásteljesítményig (ami előbb bekövetkezik).
Jelen pályázat során beszerzett gépjárműre a fenntartási kötelezettség időszakára
vonatkozó Casco biztosítás megkötése kötelező, melynek költsége nem elszámolható
a projekt terhére.
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2019. szeptember 9. és 2019.
szeptember 30. között van lehetőség.
A projektre maximálisan igényelhető támogatási összeg: 15 millió forint.
A pályázat elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni PDF
formátumban:
 A beszerezni kívánt jármű vonatkozásában egy darab árajánlat és az árajánlaton
szereplő gépjármű műszaki leírása.
 Az árajánlatnak tartalmaznia kell, hogy a jármű új, és eddig használatban nem
volt, továbbá az árajánlatnak a pályázat benyújtásakor érvényesnek kell lennie,
és érvényessége a pályázat benyújtásától számított legalább 120 napra szóljon.
Figyelem, az adásvételi szerződés megkötendő a pályázat benyújtásától
számított legfeljebb 120 napon belül!
 Jelen kiírás 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat;
 Kettős finanszírozás elkerülésére vonatkozó nyilatkozat;
 Nyilatkozat új falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat indítását vállaló
települések részére;
 Aláírási címpéldány ha rendelkezésre áll a pályázat benyújtásakor, a Támogatói
Okirat kiállításának azonban feltétele (kötelező);
 Hivatalos, bank által hitelesített igazolás a bankszámláról (kötelező);
A pályázónak az elektronikus benyújtó felületen, elektronikusan kötelező
nyilatkozni arról, hogy:
 Adósságrendezési eljárás alatt nem áll;
 Pályázó ÁFA levonási jogra vonatkozó nyilatkozata;
 Falubusz/tanyabusz cseréje esetén a jelenleg meglévő lecserélni kívánt
falubusz/tanyabusz életkora meghaladja a hat évet a pályázat benyújtásának
pillanatában, vagy amortizációs határérték feletti (160 000 km alatt)
futásteljesítménnyel rendelkezik;
 amennyiben meglévő falugondnoki/tanyagondnoki szolgálat új gépjármű
beszerzésére és üzembe helyezésére pályázik, a pályázat benyújtásakor
nyilatkoznia kell, hogy nem rendelkezik falubusszal vagy tanyabusszal
 Nyertes pályázat esetén hozzájárul, hogy a településen a tájékoztatás,
nyilvánosság biztosítása céljából kommunikációs eszköz kerül kihelyezésre.
Mindegyik pályázati kiírás esetében, a pályázat módosítására a benyújtást
követően nincs lehetőség.
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A befogadott pályázatok jogosultsági (formai) értékelését a Kincstár végzi. Ha a
pályázat hiányos, hibás, úgy a Kincstár egy alkalommal hiánypótlásra felszólítást bocsát
ki. A pályázó a hiánypótlást 6 napon belül köteles teljesíteni.
A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os
támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.
A Támogató a támogatott projektek esetében 100%-os mértékű támogatási előleget
biztosít.
A megítélt támogatási összeget a Magyar Államkincstár a Támogatói Okirat hatályba
lépését követő öt napon belül átutalja a kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban
megadott bankszámlaszámra.
A Támogató a pályázat beadására nyitva álló határnapot követő 65 napon belül dönt.
A Támogató a döntésről elektronikus úton értesíti a Kedvezményezettet. Amennyiben
a Támogatói Okirat kiállításának feltétele valamilyen, jelen kiírás szerint kötelező
dokumentum benyújtása, a pályázónak legkésőbb a támogató döntésről szóló értesítés
kézbesítését követő legfeljebb 30 napon belül szükséges azt benyújtania, ennek
hiányában Támogatói Okirat kiállítására nem kerülhet sor, a pályázat elutasításra kerül.
A Támogatói Okiratban foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek
teljesítésének ellenőrzését elsősorban a Kincstár végzi. A Kedvezményezettnek a
támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási
kötelezettsége van.
A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű
felhasználásáért. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített,
naprakész nyilvántartást vezet.
Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60.
nap.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati
javaslatok elfogadására.
Eplény, 2019. augusztus 26.
Fiskál János
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A)
HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019. (VIII. 28.) határozata
a Magyar Falu Program keretében „Eszközfejlesztés belterületi közterület
karbantartására” című alprogramhoz kiírt MFP-KKE/2019. kódszámú
pályázaton való részvételről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Magyar Falu
Program keretében kiírt pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala” című
előterjesztést és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyar Falu Program
keretében „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” című
alprogramhoz kiírt MFP-KKE/2019. kódszámú pályázati felhívásra, pályázatot
nyújt be, a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, közparkok,
járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához
szükséges új eszközök, munkagép beszerzésére, legfeljebb a projekt keretében
igényelhető vissza nem térítendő 15 millió forint támogatási összeg erejéig.
2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázati felhívásban szereplő
feltételeket megismerte, és ennek megfelelően nyújtja be a pályázatát. Sikeres
pályázat esetén, a projektet megvalósítja és a projektfenntartási időszak végéig,
a Támogatási Okiratban foglaltaknak megfelelően jár el.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és
a szükséges intézkedések megtételére, továbbá sikeres pályázat esetén a
Támogatói okirat aláírására.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pontban: 2019. szeptember 5.,
2-3. pontban: 2019. szeptember 5. a pályázat benyújtására, illetve
folyamatosan a pályázat lezárásáig.
Eplény, 2019. augusztus 28.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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B)
HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019. (VIII. 28.) határozata
a Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonú utak
felújítása” című alprogramhoz kiírt MFP-ÖTU/2019. kódszámú pályázaton
való részvételről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Magyar Falu
Program keretében kiírt pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala” című
előterjesztést és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyar Falu Program
keretében „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című alprogramhoz kiírt
MFP-ÖTU/2019. kódszámú pályázati felhívásra, pályázatot nyújt be, az
önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Búzavirág utca és Veszprémi
utca belterületi burkolt utak felújítására, legfeljebb a projekt keretében
igényelhető vissza nem térítendő 30 millió forint támogatási összeg erejéig.
2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázati felhívásban szereplő
feltételeket megismerte, és ennek megfelelően nyújtja be a pályázatát. Sikeres
pályázat esetén, a projektet megvalósítja és a projektfenntartási időszak végéig,
a Támogatási Okiratban foglaltaknak megfelelően jár el.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és
a szükséges intézkedések megtételére, továbbá sikeres pályázat esetén a
Támogatói okirat aláírására.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pontban: 2019. szeptember 2.,
2-3. pontban: 2019. szeptember 2. a pályázat benyújtására, illetve
folyamatosan a pályázat lezárásáig.
Eplény, 2019. augusztus 28.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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C)
HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019. (VIII. 28.) határozata
a Magyar Falu Program keretében „Falu és tanyagondnoki szolgálat
támogatása” című alprogramhoz kiírt MFP-TFB/2019. kódszámú
pályázaton való részvételről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Magyar Falu
Program keretében kiírt pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala” című
előterjesztést és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyar Falu Program
keretében „Falu és tanyagondnoki szolgálat támogatása” című alprogramhoz
kiírt MFP-TFB/2019. kódszámú pályázati felhívásra, pályázatot nyújt be, egy 9
személyes új falugondnoki busz beszerzésére, legfeljebb a projekt keretében
igényelhető vissza nem térítendő 15 millió forint támogatási összeg erejéig.
2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázati felhívásban szereplő
feltételeket megismerte, és ennek megfelelően nyújtja be a pályázatát. Sikeres
pályázat esetén, a projektet megvalósítja és a projektfenntartási időszak végéig,
a Támogatási Okiratban foglaltaknak megfelelően jár el.
3. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a falugondnoki szolgálat megszervezését,
és a szolgáltatói nyilvántartásba vételét legkésőbb az elszámolás benyújtásáig
teljesíti.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és
a szükséges intézkedések megtételére, továbbá sikeres pályázat esetén a
Támogatói okirat aláírására.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pontban: 2019. szeptember 30.,
2. és 4. pontban: 2019. szeptember 30. a pályázat benyújtására, illetve
folyamatosan a pályázat lezárásáig,
3. pontban: a szolgálat megszervezésére, és a szolgáltatói nyilvántartásba
vételre legkésőbb az elszámolás benyújtásáig.
Eplény, 2019. augusztus 28.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

