RENAULT TRAFIC kisbusz vásárlása
pályázati támogatással
Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta, hogy az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-tól igénybe
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM. rendelet
alapján RENAULT TRAFIC kisbusz vásárlására 2015. április 28-án nyújtott be
pályázatot.

A pályázat alapján az igényelt támogatási összeg: 7.999.900 Ft.
Az önkormányzat saját forrásának összege: 2.137.023 Ft
Az önkormányzat a támogatási összeget elnyerte, s 2015. október 29-én a
gépjárművet átvette.

Takácsi Község Önkormányzata pályázatában a gépjármű használata kapcsán
szakmai programjában az alábbi célokat jelölte meg.
Az önkormányzat a támogatás keretében igényelt gépjárművel elsősorban a
szociális étkezők ebédjének házhozszállítását, mint közszolgáltatást kívánja
biztosítani, mivel erre gépjármű nem állt rendelkezésre.

Mivel a szociális alapfeladat a gépjármű működéséből hétfőtől szombatig naponta
mintegy két órát venne igénybe, ezért lehetőség van arra, hogy az azon kívüli
időben, illetve hétvégéken egyéb közszolgáltatásokat biztosítsunk.
Ennek keretében együtt kívánunk működni:
- a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásával a családsegítés és
házi gondozás keretében annak érdekében, hogy az ellátásban részt vevők soron
kívüli, indokolt, sürgős szállítását biztosítjuk pl. orvoshoz, hivatali ügyek
intézéséhez.
- ugyancsak együttműködik az önkormányzat a Kenderszer Kulturális Egyesülettel
is annak érdekében, hogy a helyi hagyományok ápolása kapcsán a hétvégi (főleg
vasárnapi) rendezvényekre történő fellépők szállítását biztosítja, ezzel csökkentve
az egyesület költségét.
- fontos együttműködést kialakítani a településen működő Takácsi Bóbita Napközi
Otthonos Óvodával, annak érdekében, hogy a gyermekek (kiscsoportok) uszodai,
színházi utazásai, vagy kirándulásai kapcsán felmerülő szállítását biztosítani
tudjuk.

- a Takácsi Petőfi SE. a labdarúgócsapat újjászervezését kezdte meg, az
önkormányzat kötelességének érzi a helyi sport támogatását, ennek keretében a
sportolók hétvégi szállításában önkormányzatunk közreműködik ugyancsak a
sportegyesület költségeinek csökkentése érdekében.

Fontos, hogy az együttműködésben részt vevő szervezetek tevékenységében
való közreműködés nem veszélyeztetheti az alapszolgáltatás feladatellátását,
tehát az együttműködés keretében az önkormányzat csak olyan időpontban
vállal további szállítást, ha az a szociális étkezés szállítási feladatait nem
veszélyezteti.
Bízunk abban, hogy ez a fejlesztés az itt élők javát, településünk jobb élhetőségét
szolgálja.
Takácsi, 2015. november 11.
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