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4. számú tájékoztató 

A Képviselő testület 2019. január 29.-n tartandó ülésére 

TÁJÉKOZTATÓ A MAGYAR FALU PROGRAMRÓL 

Tisztelt Képviselő testület! 

Magyarország kormánya 2018 évben döntött arról, hogy a Modern 

Városok Program után elindítja a Magyar Falu Programot is, kifejezetten az 

5000 lélekszámot meg nem haladó települések számára. Több más 

programmal harmonizálva ez lesz a jelenlegi kormányzati ciklus egyik 

stratégiai eleme. 

2887 olyan település van Magyarországon, amelyben 5000 főnél 

kevesebben élnek, ebből 101 város, köztük Medgyesegyháza és 2786 

nagyközség és község. Ezeken a településeken több mint 3 Millió ember él, 

hazánk lakosságának egyharmada. Várhatóan 2019. februárjában megjelennek 

az első pályázati felhívások. A tervek szerint az idén 2200 – 2400 nyertes 

pályázatot bírálhatnak el, amelynek köszönhetően az érintett településeken jól 

láthatóak lesznek a fejlesztések. Februártól szeptemberig ütemezetten 

megjelenő pályázatokat rendkívül gyorsan bírálják el, majd a beadási határidő 

letelte után 60 nappal kibocsátják a támogató okiratot a sikeres pályázóknak. 

Ezt követően rövidesen, előre leutalják egy-egy projekt 100 %-s támogatási 

összegét. Fontos hangsúlyoznom a gyors felkészülést. a megvalósításra 

tervezett programot mielőbbi kijelölését, hiszen a pályázati kiírások 

megjelenésének napjától a beadási határidő lejártának napjáig hatvan nap telik 

el. Ilyen gyors pályázati eljárásrendre még nem volt példa Magyarországon. A 

kiírásra kerülő pályázatoknál nincs önerő igény, előnyt élveznek az alacsonyabb 

adóerő képességgel rendelkező önkormányzatok. 

A meghirdetésre kerülő pályázatoknál 18 célterület kerül kijelölésre, a 

kedvezményezettek többségében az önkormányzatok, két célterület 

 



esetében pedig az egyházak lesznek. Az egyházi épületek felújítása mellett, az 

egyházak programok szervezésére, eszközvásárlásra, a közösségi programokat 

szervező személyek bérének, járulékainak költségeire, valamint temetők, 

ravatalozók felújítására pályázhatnak.  

A Magyar Falu Program alprogramjai és támogatási keretösszegei: 

- szolgálati lakások felújítása 5 Milliárd Ft. 

- bölcsődefejlesztés 10 Milliárd Ft. 

- óvodafejlesztés 5 Milliárd Ft. 

- óvodaudvar illetve óvodai sport 5 Milliárd Ft. 

- orvosi rendelő, orvosi eszköz 6 Milliárd Ft. 

- orvosi ellátást segítő eszköz 2 Milliárd Ft. 

- polgármesteri hivatal felújítása 2 Milliárd Ft. 

- belterületi járdafelújítás és belterületi útfelújítás 10 Milliárd Ft. 

- sportparkok építése 2 Milliárd Ft. 

- temetőfejlesztés 3 Milliárd Ft. 

- eszközfejlesztés közterületek karbantartására 3 Milliárd Ft. 

- falubusz, falugondnoki szolgálat 8 Milliárd Ft. 

- helyi közösségi terek fejlesztése történelmi egyházak bevonásával 7 

Milliárd Ft. 

- nemzeti és helyi identitástudat erősítése önkormányzatok és kulturális 

intézmények bevonásával 6 Milliárd Ft. 

- okos pontok kialakítása 1 Milliárd Ft. 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata határozottan elkötelezett abban, 

hogy – hasonlóan a Területfejlesztési Operatív Programhoz, amelynek a 

forrásaira sikeresen pályáztunk – a Magyar Falu Program rövidesen kiírásra 

kerülő pályázatain sikeresen szerepeljünk és ezzel a helyi élet körülményei, 

feltételei tovább javuljanak. Kérem, hogy javaslataikkal, legyenek 

segítségünkre a pályázati célok kijelölésében. 

Medgyesegyháza, 2019. január 24. 
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