
6. számú napirend 
 
Előterjesztés 
 
Készült: Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 12-ei ülésére 
Tárgy: 2022. évi pályázati lehetőségek – első félév 
Készítette: dr. Nagy Zsolt aljegyző 
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A napokban több pályázati kiírás is megjelent. Ilyen volt a a Magyar Falu Program 2022-es 
felhívásai közül jó pár, valamint a Önkormányzati feladatellátást szolgálófejlesztések pályázat. 
 
Az alábbiakban a lényeges kiírásokat mutatom be. 
 
1. MFP 2022 - Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása - 10.000.000 Ft 
 

 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon történő új, szilárd burkolatú járda építésének 
támogatása (anyag - például: térkő, zsaluanyag, stb. - és munkadíj);  

 Szilárd burkolatú járda javításának, felújításának - anyag és munkadíj - támogatása 
(önkormányzat vagy a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
vagyonkezelésében lévő ingatlanokon elhelyezkedő járdákhoz). 

 
2. MFP 2022 - Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező 
bértámogatása. Eszköz 2.000.000 Ft bértámogatás: járulékosan 3.525.600 Ft 
 

 Támogatás igényelhető a közösségszervezéshez, a pályázat mellékleteként csatolandó 
programtervben szereplő programok megszervezéséhez, lebonyolításához kapcsolódó eszközök 
beszerzésére, például:  

- kültéri és beltéri sport- és játszóeszközök (például: kerékpár, ping-pong asztal, teqball 
asztal, ugrálóvár, társasjátékok);  

- kültéri vagy beltéri kisméretű fitnesz gépek, eszközök;  
- háztartási kisgépek, edények, evőeszközök;  
- televízió, fényképezőgép, kamera, hang-, és fénytechnikai eszközök; o hangszerek (kivéve: 

templomi orgona, harmónium);  
- pavilon, rendezvénysátor, színpad, sörpad, pulpitus, kerékpártároló;  
- a programokhoz esetlegesen szükséges irodaszerek, lamináló gép, iratmegsemmisítő;  
- a programokhoz esetlegesen szükséges foglalkoztató asztal, étkezőasztal, csővázas 

bankettasztal;  
- a projekt keretében beszerzett laptop, táblagép használatához elengedhetetlenül 

szükséges szoftver, wifirouter, stb. 
 

Támogatás igényelhető  
- egy fő napi 8 órában (teljes munkaidős foglalkoztatás), vagy 
- egy fő napi 6 órában, vagy  
- egy vagy két fő napi 4 órában, - akár részmunkaidőben (legalább a teljes munkaidő felét 

elérő) - az önkormányzat által, a pályázó településen foglalkoztatott közösségszervező 
bértámogatásának nyújtására (a 2022. évi garantált bérminimum járulékaival növelt 
összegével). 
 

Amennyiben a foglalkoztatás időtartama alatt a garantált bérminimum összege változik 
(növekszik), a pályázati rendszer keretében többletforrás odaítélésére nincs lehetőség. A Magyar 
Falu Program keretében meghirdetett „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és 



közösségszervező bértámogatása” pályázati kiírás Miniszterelnökség Modern Települések 
Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos  
A tevékenység támogatásának igénylésére kizárólag a foglalkoztatni kívánt személy 
megjelölésével, önéletrajz csatolásával, maximum egy év időtartamra vonatkozóan történhet. 
Amennyiben a közösségszervező részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra, a maximálisan 
igényelhető támogatás összege munkaidő-arányosan kerül meghatározásra.  
 
3. MFP 2022 - Kommunális eszköz beszerzése – max. 15.000.000 Ft 
 
Belterületi utak, közterületek kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását, településtisztasági 
szolgáltatást biztosító gépek, eszközök beszerzése:  

a.) erőgépek, munkagépek1 (például: traktor, kompakt rakodó, kisteherautó) (lásd még: 
jelen kiírás 2. számú melléklete);  
b.) ágaprító gépek;  
c.) kisebb gépek, eszközök (például: fűnyíró, sövényvágó, magassági ágvágó, fűkasza, 
láncfűrész, fúró, áramfejlesztő, traktorra homlokrakodó, sarokcsiszoló, hegesztőgép, fúró, 
kompresszor), és azok rendeltetésszerű használatához elengedhetetlen tartozékok;  
d.) települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére, alkalmas gépek, eszközök;  
e.) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére, gyűjtésére, szállítására 
alkalmas gépek, eszközök;  
f.) hó - és síkosságmentesítésére alkalmas gépek, eszközök. 

 
4. MFP 2022 - Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése – max. 6.000.000 Ft 
 

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).  
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.  – 
NEM RELEVÁNS 
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. 

 
5. MFP 2022 - Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – max. 35.000.000 Ft 

 

- 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). 

 
6. MFP 2022 - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – NEM RELEVÁNS 
7. MFP 2022 - Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése – NEM 
RELEVÁNS 
8. MFP 2022 - Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése – NEM RELEVÁNS 



9. MFP 2022 - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása 
– max 45.000.000 Ft 
 

- Belterületi és/vagy külterületi  
o Utak építése, felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása, portalanítás, valamint 

földút kaviccsal vagy kőzúzalékkal történő leszórása, földút szilárd burkolattal való 
ellátása;  

o hidak építése, felújítása, korszerűsítése. 
- Önkormányzati tulajdonú utak, járdák, hidak, kerékpárforgalmi létesítmények 

környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető rendszerek felújítása, korszerűsítése, 
kialakítása. 
 

10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatások  
 
Intézményfejlesztés – max. 40.000.000 Ft 
 

- Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének – 
kapacitásbővítéssel nem járó – infrastrukturális fejlesztése, felújítása  

- 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény 
infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés)  

- Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői 
szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása 
(a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés) 

 

Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás jogcím (a 
továbbiakban: sportfejlesztés) - max. 20.000.000 Ft 

 

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím – max. 20.000.000 Ft 

 

A Magyar Falu Programhoz nem szükséges önerő, a támogatás 100 %. Az Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló pályázatok esetén az önerő az adóerőképesség függvénye. Gyermely 
esetén az önerő 50%.  

 

A minden pályázat február eleji beadású és már márciusban elbírált. 

 

Határozati javaslat(ok): 

 

Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
…..kiírásra. A pályázattal  Gyermely …….kívánja felújítani/beszerezni/megépíteni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, aljegyző, településmérnök 

 

Gyermely, 2022. január 7.  

 

Kókai Rita 

polgármester 

 

 


