
1. napirendi pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. április 29-i rendkívüli ülésére 
 

 

 

 

 

 

Előterjesztés címe és tárgya:  

Pályázat benyújtása a 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján Kapcsolat Központ 

Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás számára gépjármű 

beszerzésére 
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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 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet pályázati lehetőséget 

nyújt gépjármű beszerzésére többek között a szociális igazgatásról és szociális ellátásról 

szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 57. § (1) bekezdésében meghatározott 

szociális alapszolgáltatások biztosítására. 

Tekintettel arra, hogy a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás) jelenlegi, a támogató szolgáltatást 

biztosító kisbusza rendkívül rossz műszaki állapotban van, mindenképpen szükséges a 

folyamatos ellátás biztosítása érdekében a jelenlegi busz cseréje. 

A támogató szolgálat személyi segítés, szállítás, valamint információnyújtás szolgáltatásokat 

nyújt, elsősorban fogyatékkal élő személyek számára a Társulás tagönkormányzatai közül 

Bicske és Csabdi települések közigazgatási területén. 

Jelenleg a rendszerben 187 ellátott van, közülük 46 fő szociálisan rászorult (fogyatékkal élő). 

A legfiatalabb szociálisan rászorult ellátott 3 és fél éves, a legidősebb pedig 95 éves.  

Leggyakoribb szállítások jelenleg a kiskorú ellátottak eljuttatása helyi iskolába. Kiskorú 

ellátottakat kerülnek szállításra még heti rendszerességgel vidéki, és budapesti speciális 

bentlakásos oktatási intézményekbe. Többé-kevésbé rendszeres szállításként jelennek meg az 

ellátottak vásárlási, valamint egészségügyi ellátás igénybevételére vonatkozó igényei. 

Utóbbiak nem csak a helyi egészségügyi központra vonatkoznak, hanem az ország teljes 

területét lefedik. Szükség esetén előzetes egyeztetés alapján hétvégi szállítás is biztosított..  

A szociálisan nem rászorultak igénybevétele az elmúlt időszakban, jelentős mértékben 

csökkent, de elsődlegesen nem a térítési díj mértékének köszönhető, hanem inkább annak, 

hogy a szolgálat által biztosított szolgáltatásokat a szociálisan rászorult személyek egyre 

nagyobb mértékben veszik igénybe.  

A szolgálatban 4 fő dolgozik: 1 vezető, 2 személyi segítő és 1 fő gépkocsivezető. 

 

2014. év adatai 

Összes megtett km 24 781 

Személyi segítés ideje (percben) 123 900 

Szállított fő /eset (összes ellátott) 34/988 

Szállított fő/ eset (szociálisan nem rászorult) 16/183 

Személyi segített fő/ eset (csak szociálisan 

rászorult) 
12/1447 

2014 évre elfogadott feladatmutató 3000 

2014 évben teljesített feladatmutató 4900,1999 

A meglévő, speciálisan átalakított Renault Trafic kisbusz, amivel a szállítási szolgáltatás 

zajlik, 2006 márciusától működik a Kapcsolat Központ Gondozási Központ Szakmai 

Egységénél. A legkíméletesebb bánásmód mellett is egy kilenc éves autónál bármikor 

bekövetkezhet egy olyan meghibásodás, ami miatt a szolgáltatást nem tudjuk tovább 

működtetni. Ha a szolgáltatás emiatt leállna, a város forrás hiányában nem tudna új 

személygépkocsit biztosítani az ellátáshoz, aminek súlyos következményei lennének. Az egyik 

legkiszolgáltatottabb társadalmi kisebbség, a fogyatékkal élők maradnának a megszokott, 

nagy segítséget nyújtó ellátásuk nélkül, ami a szociális ellátórendszerben mindenképpen 

visszaesést jelentene. A fejlesztés eredményként a támogató szolgáltatás biztonságos 

működtetése továbbra is biztosítható lenne, mind a bel-, mind a külterületeken. 



Egy támogatási kérelem keretében a támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások 

összege mikro- és kisbusz esetében kevesebb, mint 8 000 000 forint. 

Elszámolható kiadásnak minősül: 

a) a gépjármű beszerzési értéke; 

b) a beszerzett gépjármű átalakításának, akadály-mentesítésének költsége; 

c) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök költsége; 

d) beszerzett gépjármű forgalomba helyezési költsége; 

e) a gépjármű forgalomba helyezéséhez kapcsolódóan megfizetett regisztrációs adó; 

f) az arculati elemekhez kapcsolódó költségek legfeljebb 80 000 forintig. 

A gépjármű beszerzéséhez kapcsolódóan felmerülő illeték nem támogatható. 

A pályázatot a társulás nyújtaná be, a kiírás feltételei szerint önkormányzati társulás ügyfél 

esetén a 2015. évben benyújtható támogatási kérelmekre vonatkozóan az önkormányzatok 

képviselő-testületének a szolgáltatásfejlesztés szükségességéről szóló határozatát tartalmazó 

jegyzőkönyvét vagy a határozatát is mellékelni szükséges. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt határozati javaslat 

elfogadására! 

 

Csabdi, 2015. április 29. 

Tisztelettel, 

 

 

 Huszárovics Antal 

 polgármester 



Határozati javaslat: 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/2015 (IV.29.) sz. határozata 

a pályázat benyújtásáról a 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján a Kapcsolat Központ 

Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás számára gépjármű 

beszerzésére 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapcsolat Központ Szociális, 

Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás jelenlegi támogató 

szolgáltatásának fenntartása és a szolgáltatás külterületeken történő biztosítása érdekében 

támogatja pályázat benyújtását a 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján kisbusz 

beszerzésére. 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gépjármű beszerzéséhez kapcsolódó egyéb 

költségeket 2015. évi költségvetésében biztosítja. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. május 4. 


