
E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Újhartyán  Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
2012. február 15-én_(Szerda) 17 órai kezdettel 

megtartandó képviselő-testületi ülésére 
 

a 10./ napirendi ponthoz 
 

Tárgy:     Szociális kisbusz pályázat benyújtása 
 

Előterjesztő:  Schulcz József  

Előterjesztés tartalma:  határozat hozatali javaslat 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat egy pályázati lehetőségre hívta fel a figyelmünket, a 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának „étel kiszállítás kerekeken” című 
pályázatára, amely a német belügyminisztériumhoz benyújtandó pályázati lehetőség. A 
pályázatot a helyi Német  Nemzetiségi Önkormányzat adhatja be együtt egy helyi szociális 
intézménnyel, jelen esetünkben a Német Nemzetiségi Idősek otthonával.  A pályázat kisbuszt 
biztosít a települési önkormányzat által önként felvállalt feladatokra ( Német Nemzetiségi 
Idősek Otthona Napközije), valamint kötelező feladatokra ( Házi segítségnyújtás, étkeztetés). 
A projekt célja elsődlegesen a ebéd kiszállítása idősek, mozgáskorlátozottak részére. Ezen 
kívül a buszt egyéb szociális célokra is fel lehet használni, mint például idős emberek 
orvoshoz történő szállítására, idősek kirándulására, továbbá egyéb települési érdekeket 
szolgáló célokra lehet felhasználni. A kisbusz  beszerzéshez a pályázat kiírója 25000 eurót 
biztosít maximum, a fennmaradó részt pedig a települési önkormányzatnak kell vállalnia. 
Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy indul ezen a pályázaton úgy hatalmazza fel a 
polgármestert az önerőről és az üzemben tartásról szóló nyilatkozatokat aláírásával. A 
pályázat elnyerése esetén kötelező: 
-8 évig üzemben tartani a buszt,  
 - és a pályázat  célja szerinti folyamatos működtetés.  
Ha a 8 év után a gépjármű eladásra kerül, akkor az ebből befolyt összeget a pályázati célra 
kell fordítania az önkormányzatnak.  
 
A fenti pályázatírással az önkormányzat megbízza a Német Kisebbségi Önkormányzatot, és 
sikeres pályázatírás esetén a rendeletünkben szereplő 3 %-os sikerdíjat az önkormányzat 
biztosítja. 
Kérem a fentiek alapján a határozati javaslatok fogadását: 
 
 

Schulcz József 
polgármester 
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„étel kiszállítás kerekeken” címmel meghirdetett  
pályázatában a Német Szövetségi Belügyminisztérium 
pályázati feltételeit elfogadja, és felkéri a  
Német Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy  a települési 
önkormányzattal együttműködésben a pályázatot írja meg.  

   A pályázaton elnyert busz a Német Nemzetiségi  
Önkormányzat Újhartyán tulajdonában marad, de az  
üzemeltetési jogokat a települési önkormányzat  
gyakorolja. A Képviselő-testület felhatalmazza a  
Polgármestert a pályázat melléklete és az üzemeltetés  
átvállalásáról szóló nyilatkozat aláírására. 

 
   Határidő:  azonnal 
   Felelős: Polgármester 
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„Ételkiszállítás” címmel meghirdetett pályázathoz  
az önerőt biztosítja saját költségvetésében. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


