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A Felhívás célja és tárgya 

A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének nö-

velését, a fiatalok helyben maradását. Ezen célok elérésének egyik alappillére a közszolgálta-

tások fejlesztése, az egyenlőtlenségek mérséklése. 

A pályázat célja falugondnoki és/vagy tanyagondnoki szolgáltatást működtető vagy új szolgál-

tatás indítását vállaló településeknél a szolgáltatás biztosítását lehetővé tevő magas színvo-

nalú, alacsonyabb károsanyag-kibocsátású és üzemanyag-fogyasztású gépjárművek beszer-

zésének támogatása. 

A tanyagondnoki szolgáltatás 

Legalább 70 és legfeljebb 800 lakosságszámú - külön jogszabályban meghatározott - külterü-

leti vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető. Ha a helyi sajátosságok alapján a szol-

gáltatás több tanyagondnok közreműködésével valósítható meg, a tanyagondnokok által ellá-

tandó körzetek határait - figyelemmel a lakosságszám korlátra - a fenntartó települési önkor-

mányzat rendeletében határozza meg azzal, hogy új tanyagondnoki szolgáltatás 400 lakos fö-

lött szervezhető meg. Ha a tanyagondnoki szolgáltatás létesítése után a lakosságszám 10%-ot 

meg nem haladóan emelkedik 400 lakos fölé, a szolgáltatás tovább működtethető. 

A falugondnoki szolgáltatás 

800 lakosnál kisebb településen működtethető. Amennyiben a falugondnoki szolgáltatás léte-

sítését követően a település lakosságszáma 10%-ot meg nem haladóan emelkedik 800 lakos 

fölé, a szolgáltatás tovább működtethető. 

Elnyerhető támogatás 

15 000 000 Ft 

Támogatás intenzitása 

100% 

Támogatás jellege 

Vissza nem térítendő támogatás 100% 

támogatási előleg formájában. 

Rendelkezésre álló forrás 

3 000 000 000 Ft 

Közvetett költségek korlátai 

7% 

Az önállóan támogatható tevékenysé-

gekre vonatkozóan meghatározott ma-

ximálisan igényelhető támogatási ösz-

szegbe beleszámítandó, az önállóan 

nem támogatható tevékenységekre igé-

nyelhető támogatási összeg is. 

Támogatást igénylők köre 

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: 

  azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019.01.01. 

napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok, valamint a 1993. évi III. a szociális igazga-

tásról és szociális ellátásokról szóló tv. alapján jogosultak falugondnoki vagy tanyagond-

noki szolgáltatás működtetésére, létrehozására. 

Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:  

 azok a társulások, amelyek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó lakosság 

száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019.01.01. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok, 

valamint az 1993. évi III. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló tv. alapján 

jogosultak falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás működtetésére, létrehozására. 

Támogatásban nem részesíthetők köre  

 gépjármű cseréje esetén a jelenleg meglévő, lecserélni kívánt falubusz / tanyabusz:  

o életkora legkésőbb 2020.12.31-én nem haladja meg a 6 évet, 

o vagy a pályázat benyújtásakor amortizációs határérték alatti (160 000 km alatti) futás-

teljesítménnyel rendelkezik;  

 gépjármű cseréje esetén a jelenleg meglévő, lecserélni kívánt falubusz / tanyabusz: 

o futásteljesítménye a pályázat benyújtásakor meghaladja a 160 000 km-t,  

o vagy életkora legkésőbb 2020.12.31-én meghaladja a 6 évet, azonban a gépjármű te-

kintetében korábbi (hazai vagy uniós) támogatás kapcsán még fenntartási kötelezett-

ség áll fenn.  

 

Önrész 

Nem releváns. 

Biztosíték 

Nem releváns. 

Benyújtandó pályázati díj 

Nem releváns. 

Területi korlátozások 

A projekt megvalósítási helyszíne Ma-

gyarország közigazgatási területe. 

Elvárt eredménymutatók 

A szolgáltatást potenciálisan igénybe 

vevők száma/hó 

Megvalósítási időszak 

A Támogatói Okirat hatálybalépésétől 

legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre. 

Az elszámolási határidő legkésőbb 

2021. december 31. 

A benyújtás kezdő és záró időpontja 

2020.07.16. – 2020.08.15. 

A benyújtás módja 

A pályázatot kizárólag, a Magyar Állam-

kincstár által az MFP végrehajtására lét-

rehozott és üzemeltetett elektronikus 

benyújtó felületen keresztül lehet be-

nyújtani. A pályázatot benyújtó önkor-

mányzatnak/ társulásnak rendelkeznie 

kell hivatali kapuval; a kapcsolattartás 

kizárólag elektronikus úton történik. 
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Támogatható tevékenységek 

Településenként 1db gépjármű cseréje vagy beszerzése támogatható. 

Önállóan támogatható tevékenységek 

 Falugondnoki szolgálat  

o Új gépjárművek beszerzése és üzembe helyezése új szolgálat létrehozását vállaló telepü-

lések részére. E települések esetében a falugondnoki szolgálat szolgáltatói nyilvántar-

tásba vételnek meg kell valósulnia legkésőbb az elszámolás benyújtásáig; 

o Új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése meglévő falugondnoki szolgálat esetén, 

akik a pályázat benyújtásakor nem rendelkeznek a szolgáltatás működéséhez szükséges 

gépjárművel és a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények 

és hálózatok hatósági nyilvántartásában a pályázat benyújtásakor végleges bejegyzéssel 

rendelkeznek; 

o Régi gépjármű cseréjével történő új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése, azon fa-

lugondnoki szolgáltatást üzemeltető pályázók esetében, ahol nem áll fenn fenntartási kö-

telezettség.  

 Tanyagondnoki szolgálat  

o Új gépjárművek beszerzése és üzembe helyezése új szolgálat létrehozását vállaló telepü-

lések részére. Ezen települések esetében a tanyagondnoki szolgálat szolgáltatói nyilván-

tartásba vételnek meg kell valósulnia legkésőbb az elszámolás benyújtásáig; 

o Új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése meglévő tanyagondnoki 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; 

o Régi gépjármű cseréjével történő új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése, azon ta-

nyagondnoki szolgáltatást üzemeltető pályázók esetében, ahol nem áll fenn fenntartási 

kötelezettség.  

Önállóan nem támogatható tevékenységek 

 Projektmenedzsment tevékenysége; 

 Projekt-előkészítési, tervezési tevékenység; 

 A gépjármű rendeltetésszerű használatának kapcsán felmerülő tárgyi költségek (téli/nyári 

gumiszett, hólánc).  

Önállóan nem támogatható kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

 A beszerzett falubuszok és tanyabuszok fóliázása, emblémázása a Támogatói Okiratban, 

valamint a MFP Arculati Kézikönyvében rögzített feltételeknek megfelelően; 

 Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása. 

Kötelezően megvalósítandó, de nem elszámolható tevékenységek, költségek  

 A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás megléte előírás a fenntartási időszak alatt, azon-

ban ennek költsége a támogatásból nem elszámolható;  

 A beszerzett gépjárműre a fenntartási kötelezettség időszakára Casco biztosítás megkö-

tése kötelező, melynek költsége a támogatásból nem számolható el;  

 Gyári technológia szerint előírt kötelező szervizek költsége. 

Nem támogatható tevékenységek 

 A felajánlott gépjármű átadásával kapcsolatos bármely költség;  

 Használt gépjármű vásárlása.  

 

Fenntartási kötelezettség  

 A fenntartási kötelezettség az elszá-

molás jóváhagyásáról szóló döntés 

hatályba lépését követő hónap első 

napjától számított öt éven át tart. 

 Fenntartási időszak alatt az amortizá-

ció, működésképtelenné, használha-

tatlanná válás vagy lopás esetén a 

projekt tárgya kizárólag saját forrás-

ból pótolandó.  

 A beszerzett gépjármű tekintetében a 

kedvezményezett köteles a gyári 

technológia szerint előírt kötelező 

szervizt – illetve az azon felül szüksé-

gessé váló, a rendeltetésszerű hasz-

nálat biztosítását szolgáló egyéb szer-

vizelési munkákat – elvégeztetni a 

fenntartási kötelezettség lejártáig. 

 A beszerzett gépjárműre a fenntartási 

kötelezettség időszakára vonatkozó 

Casco biztosítás megkötése kötelező.  

 A fenti tevékenységek költségei nem 

elszámolhatóak a projekt terhére. 

Értékelési szempontok 

 A pályázó adóerő-képessége.  

 A fejlesztés megvalósításának helye a 

kedvezményezett járások besorolásá-

ról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. ren-

delet alapján.  

 A fejlesztés megvalósításának helye a 

kedvezményezett települések beso-

rolásáról és a besorolás feltételrend-

szeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) 

Korm. rendelet alapján.  

 Az MFP jelen pályázati kiírásához való 

viszonya, indokoltsága, célja, részle-

tes szakmai tartalma, komplexitása, 

viszonya más korábbi és tervezett te-

lepülési fejlesztésekkel;  

 A projekt keretében meghozott kör-

nyezettudatossági, energiahatékony-

sági intézkedései, ezek társadalmi ha-

tása, fenntarthatósága.  

Különösen támogathatók 

 akik a falubuszt/tanyabuszt óvodába 

és/vagy iskolába való gyermekszállí-

tás céljára is üzemeltetik.  

 akik vállalják, hogy a lecserélt, haszná-

latra alkalmas buszokat térítésmente-

sen átadják határon túli település ma-

gyar közössége számára, vagy fel-

ajánlják átadásra a Miniszterelnökség 

számára ugyanerre a célra. 

  


