
 

 

 

Beszámoló projekt megvalósításáról 

 

 

 

 

Kedvezményezett neve:   Bálványos Községi Önkormányzat 

Kedvezményezett címe:   8614 Bálványos, Kossuth u. 68. 

MFP azonosító:    1003451388 

Támogatási konstrukció:  MFP-TFB/2021 

("Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése - 2021”) 

Projekt címe:  Bálványosi falugondnoki busz cseréje 

Projekt azonosító:  3289645698 

Támogatói okirat iratazonosító:  3300290908 

A szerződött támogatás összege: 11 595 778 Ft 

 

Projekt megvalósítás tervezett  

kezdete:     2021.07.15. 

Projekt megvalósítás tényleges 

kezdete:    2021.09.13. 

Projekt megvalósítás tervezett 

fizikai befejezése:   2021.10.31. 

 

Változás bejelentéssel kért  

befejezési időpont:   2022.07.15. 

Projekt megvalósítás tényleges 

fizikai befejezése:   2022.06.09. 

 

A fejlesztés indokoltsága:   

 

A projektben a bálványosi falugondnoki busz cseréje valósult meg. A korábbi busz 2021. 

október 19-én volt 6 éves, a pályázat beadásakor 98 858 km-t futott.  

Az önkormányzat célja új, alacsonyabb károsanyag-kibocsátású-, és üzemanyag-fogyasztású, 

valamint költségmentes gépjármű beszerzése volt. 
 

A projekt keretében megvalósult fejlesztés szakmai tartalma: 

 

A beszerzett új gépjármű típusa: Renault Trafic Pack Comfort L2H1, 4 év, 200 e km 

garanciával. A falugondnoki buszt igénybe vevők száma havonta 20-25 fő. A falugondnoki 

busz elsősorban étkeztetési és gyógyszer szállítási feladatokat lát el, melyet az elöregedő 

lakosság jelentős része igénybe vesz. A projekt illeszkedik az önkormányzat elmúlt években 

végrehajtott fejlesztéseihez.   

A támogatás a busz vételárán kívül tartalmazta a regisztrációs adó, valamint a buszra készített 

kötelező arculati elemek feltüntetésének költségét. Az önkormányzat a busz forgalomba 

helyezésének költségét, a projekt kapcsán a nyilvánosság és tájékoztatás követelményeinek 

teljesítését saját forrásból biztosította. 

 

Gépjármű adatai: 

- típus: Renault Trafic III.  

- rendszám: THC-434 

- gyártási év: 2022 

- hengerűrtartalom: 1997 cm3 

- alvázszám: VF1JL000668771499 

- motorszám: M9RZ717C021778 

- teljesítmény: 110 kW 



 

A projekt megvalósítására az önkormányzat általalános költséget nem számolt el. 

 

A projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feltételek teljesültek. 

 

A falutáblák, valamint a projekt támogatói tábla kihelyezése megtörtént, melyet 

fotódokumentáció igazol. Az önkormányzat honlapján – önálló honlap hiányában a közös 

önkormányzati hivatal által biztosított felületen – a projekt megvalósításáról szóló tájékoztató, 

az arculati elemek használatával feltöltésre került.  

 

A projekt megvalósítása során közbeszerzési kötelezettség nem merült fel.  

 

A támogatási összeg célnak megfelelő, rendeltetésszerű felhasználása megtörtént, a 

pályázatban megfogalmazott célok maradéktalanul teljesültek. 

 

 

Bálványos, 2022 július  

 

        Sebestyén Gyula s.k. 

              polgármester  

  
 


