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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország Kormánya 2022. évben is kiírta az önkormányzatunk számára elérhető Magyar 

Falu programokat. Önkormányzatunk az alábbi 3 Magyar Falu Programon kíván indulni:  

 

MFP-ÖTIF/2022-„Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” 

MFP-SZLOSZL/2022- „Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése” 

MFP-OJKJF/2022-  „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése” 

 

MFP-ÖTIF/2022-„Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” 

  

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében 

Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések 

önkormányzatai tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztésének támogatására 

 

A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4 000 000 

000 forint. 

 

A pályázat célja, támogatható tevékenységek A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti 

állandó lakosságszámú települési önkormányzatok tulajdonában lévő és működő temetők1 

állapotának javítására, felújítására irányuló támogatás nyújtása. 

 

„2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek 

2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 

2.1.1.1. Önkormányzati tulajdonban lévő temetők infrastrukturális fejlesztésének  

támogatása 

 új ravatalozó építése; 

 meglévő ravatalozó külső és belső felújítási munkálatainak elvégzése, előtető felújítása,  

építése; 

 ravatalozó épületéhez közvetlenül kapcsolódó urnafal2 

kialakítása, bővítése, felújítása  

(legfeljebb 6 000 000 forint); 

 a ravatalozó épületének akadálymentesítése (melybe nem beleértendő az ingatlanon belüli  

közlekedési utak és egyéb infrastruktúra építése és felújítása); 

 az elhunytak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halotthűtő helyszínre szállítással  

(legfeljebb 6 000 000 forint).” 

 

Önkormányzatunk az idei évben a ravatalozó épületének (3231 Gyöngyössolymos 278/1. 

hrsz)  külső, belső felújítását tervezi.  

A pályázott összeg maximális 10.000.000 Ft.  

 

MFP-SZLOSZL/2022- „Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése 

 

A Miniszterelnökséget vezető miniszterpályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében 

Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések 

önkormányzatai tulajdonában lévő ingatlanok vonatkozásában szolgálati lakás, orvosi 

szolgálati lakás felújításának és kialakításának támogatására. 
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Jelen pályázat célja a kiemelt falusi közfeladatokat ellátó hivatások elismertségének 

visszaállítása, ennek érdekében az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken 

közfeladatot ellátó személy/személyek, a Pályázó működési területén tevékenykedő 

háziorvosi, házi gyermekorvosi feladatot ellátó személyek részére a lakhatás biztosításának 

támogatása. Azon önkormányzatok pályázhatnak, amelyek a településen foglalkoztatott 

jegyző, pénzügyi munkakörben foglalkoztatott önkormányzati köztisztviselő, 

iskolapedagógus, óvodapedagógus, kulturális munkakörben foglalkoztatott személy1 , (a), 

felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő, körzeti megbízott, fogorvos, védőnő, 

továbbá háziorvos, házi gyermekorvos számára biztosítanak szolgálati lakást. 

 

A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 000 000 

000 forint. 

 

„2.1.1.1.  

A pályázó településen foglalkoztatott jegyző, pénzügyi munkakörben foglalkoztatott  

önkormányzati köztisztviselő, iskolapedagógus, óvodapedagógus, kulturális munkakörben  

foglalkoztatott személy, felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő, fogorvos, 

védőnő, körzeti megbízott (a kiírás egésze tekintetében együttesen: közfeladatot ellátó 

személy) számára biztosít kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakást: 

 külső és belső felújítása, korszerűsítése, kialakítása, átalakítása, bővítése (például:  

energetikai korszerűsítés, megújuló energiaforrás alkalmazása, fűtéskorszerűsítés,  

nyílászárócsere, hőszigetelés, épületgépészeti, épületvillamossági, épületszerkezeti  

fejlesztések, világítási rendszerek, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése  

(kizárólag technikai feltételek megteremtése támogatható), szaniter berendezési tárgyak  

(például: mosdókagyló, wc, kád, mosogató, csapok, stb.); 

 funkciójukat vesztett épületek ez irányú hasznosítása, funkcióváltás; 

 ingatlanvásárlás szolgálati lakás kialakítása céljából; 

(A megvásárolt ingatlannak legkésőbb a projekt megvalósítási határidejéig lakhatási célra  

alkalmasnak kell lennie.) 

 környezetrendezés: a fejlesztéssel érintett 100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlanon  

(földrészleten) található, a lakáshoz „tartozó” terasz, előtető, kerítés, bejáró, parkoló,  

gépkocsi-tároló, melléképület kialakítása, felújítása; járda építése és/vagy térkövezése;  

kert-, udvar rendezése; kertépítés, amennyiben a pályázat keretében érintett 100%-os  

önkormányzati tulajdonú ingatlanon található összes épület (tulajdonhányad) szintén  

100%-os önkormányzati tulajdonban van (legfeljebb 5 millió Ft) 

 

Önkormányzatunk az idei évben az Önkormányzat épületében  (3231 Gyöngyössolymos, 

Szabadság út 139.  795. hrsz)  található szolgálati lakás belső felújítását tervezi.  

A pályázott összeg maximális 10.000.000 Ft.  

 

 

MFP-OJKJF/2022-  „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése” 

 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében 

Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések 

önkormányzatai/önkormányzatok társulásai számára óvodai játszóudvar és közterületi 

játszóterek fejlesztésére. 
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Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki 

települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. Az „Óvodai játszóudvar, 

közterületi játszóterek fejlesztése” alprogramhoz kapcsolódóan cél, hogy a vidéki 

kistelepüléseken élő gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését segítse és kortól 

függetlenül lehetőséget biztosítson a szabadidő hasznos eltöltésére. Ennek keretében a kiírás 

célja, hogy minél több kistelepülésen elérhetővé váljon biztonságos, változatos játékokkal 

felszerelt játszótér, minden óvodában megvalósuljon a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet szerinti követelményeknek megfelelő eszközök és felszerelések beszerzése, óvodai 

játszóudvarok felújítása, hiszen ez elengedhetetlen a kisgyermekkori nevelés hatékony 

fejlesztése szempontjából. Mindezek eredményeként létrehozott óvodai játszóudvarok, 

közterületi játszóterek, beszerzett fejlesztő eszközök hozzájárulnak, hogy a kisgyermekek 

fejlődési lehetőségei javuljanak, a családtagok hasznos szabadidős tevékenysége biztosítottá 

váljon. 

 

Az „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése” című alprogram részeként 2022-

ben tervezett az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken az önkormányzati 

tulajdonban lévő közterületi játszóterek/ fitness parkok játszóterek és óvodai játszóudvarok 

építése, kialakítása, felújítása, eszközök és felszerelések fejlesztése, beszerzése. 

 

A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 500 000 

000 forint. 

 

2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek1 

2.1.1.1. Óvodai játszóudvarhoz kapcsolódó tevékenységcsoport 

A) Óvodai játszóudvar kialakítása (építése), felújítása, korszerűsítése (például: 

kerékpártároló; babakocsi tároló létesítése; kerítés építése, javítása; zöldterület fejlesztése; új  

burkolat kialakítása; kültéri tároló kialakítása, felújítása). 

B) A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti játszóudvar követelményeknek, illetve 

a vonatkozó kötelező minimális eszköz- és felszerelés jegyzéknek (6. számú mellékletben  

szereplő link) megfelelő alábbi eszközök és felszerelések: 

 kültéri játszóeszköz és berendezés; 

 kerti asztal; 

 kerti pad; 

 babaház; 

 udvari ivócsap, ivókút; 

 udvari homokozó; 

 takaróháló, takaróponyva; 

 mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök; 

valamint 

 hulladékgyűjtő;  pihenőpad;  takarítóeszközök;  kerti munkaeszközök, szerszámok;  

tűzoltó készülék. 

 

VAGY 

2.1.1.2. Közterületi játszótérhez és/vagy fitness parkhoz kapcsolódó tevékenységcsoport 

A) Közterületi játszótér kialakítása (építése), felújítása, korszerűsítése (például: 

kerékpártároló; kerítés építése, javítása; zöldterület fejlesztése; ivócsap, ivókút  

beszerzése, építése; új burkolat kialakítása; kültéri játszóeszköz és berendezés  

fejlesztése). 
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B) Közterületi kültéri fitness park kialakítása (építése), felújítása, korszerűsítése 

(például: új burkolat kialakítása, ivókút kialakítása, kültéri fitness eszközökkel, 

berendezésekkel illetve teqball asztallal történő fejlesztése). 

Figyelem, amennyiben az elmúlt öt évben a Magyar Falu Program terhére Sportpark,  

továbbá Nemzeti Szabadidős – Egészég Sportpark Program keretében került 

megvalósításra, vagy annak megvalósítása folyamatban van, jelen kiírás 2.1.1.2 B.)  

pontjában szereplő tevékenységre nem igényelhet támogatást. (További  

feltételeket a jelen kiírás 2.2. pontja tartalmaz.) 

C) A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 

szerinti követelményeknek megfelelő játszótéri eszközök és felszerelések, valamint  

hulladékgyűjtő és pihenőpad beszerzése. A közterületi és közületi tulajdonú  

játszótéren elhelyezett játszóeszköznek (elszámoláskor) rendelkeznie kell  

megfelelőségi tanúsítvánnyal és használatbavételi engedéllyel. 

 

 

Önkormányzatunk az óvoda ( 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 164. ) játszóterének 

felújítását tervezi, kiegészítve a 2020. évben beadott Magyar Falu Programban 

megvalósuló fejlesztést.  

A pályázott összeg maximális 5.000.000 Ft.  

 

  

A pályázatok beadási határideje: 2022. február 5.  

A pályázatokat elektronikus úton kell beadni.  

 

A döntés célja, pénzügyi hatása:  

A döntés célja Gyöngyössolymos Községben a 100 %-os pályázati források felhasználásával a 

település vagyonának gyarapítása, fejlesztése , a lakosság komfortérzetének növelése. A 

pályázat intenzitása 100 %, így a költségvetési forrást nem kell tervezetten biztosítani a 

pályázatok benyújtásához az önkormányzatnak.   

 

 A döntéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény    

(továbbiakban: Mötv.)  42. §  szerint A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 

… 

17. *  amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.;… 

 

47. §… 
(2) A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő 

önkormányzati képviselők, minősített többséget igénylő javaslat esetén az önkormányzati 

képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A betöltetlen önkormányzati 

képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni. 

 

50. §  Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. és 16. pontjában foglalt, továbbá a 

törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az 

önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság 

megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) 

bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez. 
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A Képviselő-testület hatásköre az 42. § 17. pontján, az egyszerű szavazattöbbség az Mötv. 

47.§ (2) bekezdésén és 50. §-án alapul.  

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Gyöngyössolymos, 2022. február 3. 

 

 

     

 Asztalos Miklós  

                             Polgármester 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Sz:   /2022.(II.4.)                       Tárgy: Döntés 2022. évi Magyar Falu program keretében 

   benyújtandó pályázatokról  

 

HATÁROZAT 

 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Döntés 2022. évben, 

Magyar Falu program keretében benyújtandó pályázatokról” tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:   

 

 

1. A Képviselő – testület az alábbi kódszámú és tárgyú pályázatok beadását rendeli el:  

 

MFP-ÖTIF/2022-„Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése”, maximálisan 

pályázott összeg: 10.000.000 Ft.  

MFP-SZLOSZL/2022- „Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése”, 

maximálisan pályázott összeg: 10.000.000 Ft.  

 MFP-OJKJF/2022-  „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése”, maximálisan 

pályázott összeg: 5.000.000 Ft.  

 

2. A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a fenti pályázatok határidőben 

történő benyújtására.  

 

Felelős: Asztalos Miklós polgármester    

Határidő: 2022. február 5. 

 
Az előterjesztés és a döntési javaslat törvényes! 

 

 

dr. Behan Anett Éva       
           jegyző 


