PROJEKT ADATLAP

Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. Tanyagondnoki Szolgálat
gépjárművének lecserélésére pályázatot nyújtott be a 21/2015. (IV.17.) MvM sz. rendelet alapján
- tanyagondoki gépjármű (SUZUKI VITARA 1.6 AllGrip) beszerzésére. A nettó 5.000.000.-Ft
támogatási összeget kiegészítő önerőt az önkormányzat költségvetési tartalékból biztosítja.
A tanyagondnoki gépjármű-fejlesztés indokoltsága
A falu átmérője 25 km. Lakosságának 1/3-a belterületen, 2/3-a a 138 dűlőútból álló, óriási kiterjedésű
tanyavilágban él. A külterületi tanyák villannyal ellátottak, néhány - forgalmas - dűlőút szilárd
burkolattal ellátott. A legmesszebb levő tanya 15 km-re van a település központjától. Külterületi lakott
helyeink a Zöldhalom, Hosszú-Csemő, Felső-Csemő, Alsó-Csemő, Hosszú-Homok és Hantháza
településrész neveket viselik.
A belterületen 2 háziorvosi, 1 gyermek háziorvosi rendelő, 1 fogorvosi rendelő, 1 gyógyszertár, 1
védőnői szolgálat, napközi otthonos óvoda, általános iskola működik. Ezen intézmények
szolgáltatásainak igénybevételéhez a külterületi lakosoknak kilométereket kell utazniuk.
Csemő, a hatalmas tanyavilága ellenére infrastrukturával jól ellátott. A belterület összközműves. A
közlekedési lehetőség Ceglédre jó, de a településen belül nincs tömegközlekedés. Emiatt a tanyán
élőknek rendkívül nehézkes a közlekedés akár a városba, akár a falu központjába.
A község adóerőképessége nagyon alacsony, nagyobb munkáltató nem működik, csak kis- és
középvállalkozások, illetve kényszervállalkozók foglalkoztatnak 1-2 munkavállalót. Az óvodába és az
iskolába összesen 600 gyermek jár. A 65 év felettiek száma megközelíti az 500 főt. A három vagy
többgyermekes, hátrányos helyzetű családok száma 118, összesen 425 gyermekkel.
Az önkormányzat 237 család részére biztosít lakásfenntartási támogatást. A tartósan munkanélküliek
száma (rendelkezésre állási támogatásban és rendszeres szociális segélyben részesülők) 120-140 fő
között mozog.
A 4 tanyagondnoki szolgálat több mint 1500 fő részére biztosítja az intézményhiányos és közösségi
szolgáltatásokat el nem érő vagy csak hátránnyal elérő személyek esélyegyenlőségének növelését.
A tanyagondnoki szolgálatok körzethatárai:
I. sz. Tanyagondnoki Szolgálat: Hosszú-Csemő településrész (1-15. dűlő, Jáger út - Fő út - Mikebudai
út által határolt rész).
II. sz.Tanyagondnoki Szolgálat: Hantháza településrész (Határ út, Nagykőrösi határ, Pesti út, Agyagos
dűlő által határolt rész).
III. sz. Tanyagondnoki Szolgálat: Alsóerdő dűlő, Balla dűlő, Boján dűlő, Dávid dűlő, Kardos dűlő,
Kökény dűlő, Ladányi dűlő, Majoros dűlő, Matusz dűlő Pákozdi dűlő és Vermes dűlő.
IV. sz. Tanyagondnoki Szolgálat: Alsó-Csemő településrész (Bolt dűlő, Bekötő út, Katona dűlő, Lángi
dűlő, Parti dűlő, Sági dűlő, Szemők dűlő, Szűcs dűlő)
A kiterjedt külterületen terepjáró gépjárművek használatával az időjárási viszontagságoktól függetlenül
biztosítható a feladatellátás.Pályázati sikerünkkel minden külterületi részen, valamennyi polgár és
rászoruló elérhetővé válik, illetve ellátható.
Gépjármű vételára ára (1 db):
Nettó vételár:

4.915.000,- Ft.

Nettó vételár regisztrációs adóval:

5.000.000,- Ft.

ÁFA (27%):

1.327.050,- Ft.

Bruttó vételár:
Regisztrációs adó (1 gépjárműre, TM):

6.242.050,- Ft.
85.000,- Ft.

Regisztrációs adóval növelt bruttó vételár:
Ebből támogatás:

6.327.050,- Ft.
5.000.000,- Ft.

