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E L Ő T E R J E S Z T É S 

  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. szeptember 28. napján tartandó ülésére  
  

Tárgy: Tájékoztató a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat által benyújtott 

pályázatokról a Magyar Falu program kapcsán 
  

Tisztelt Képviselő-testület! 

  

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat által benyújtott új Magyar Falus pályázatokról az 

alábbi tájékoztatást adom: 

 A Magyar Falu Program keretében „Szolgálati lakás” című alprogram- A kiírás 

kódszáma: MFP-SZL/2020 

Az elmúlt évszázadok során a falvak, kistelepülések társadalmi szerkezetében 

kiemelkedő szerep jutott azoknak, akik a falu lakosainak lelki, testi és szellemi 

egészségéről gondoskodtak. Közfeladatokat ellátó személyekként lakhelyük általában 

a településközpontban, faluképi jelentőségű középületek (templom, iskola) 

szomszédságában épült és általános megbecsülésnek örvendtek. A szolgálati lakás 

program célja az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámmal rendelkező 

kistelepüléseken közfeladatot ellátó személy részére a lakhatás biztosításának 

támogatása. A kiírás 100%-os önkormányzati tulajdonban álló ingatlan felújítását, 

átalakítását, bővítését, funkcióváltását segíti, amely ingatlant az adott közfeladatot 

ellátó személy számára az önkormányzat szolgálati lakás céljából rendelkezésre bocsát 

a közfeladat betöltése idejéig. 

Településünk a tavalyi évhez hasonlóan az orvosi szolgálati lakás felújítását célozta 

meg. (Dózsa György utca 1. szám alatti ingatlant) 

A felújítási munkálatok a maximális pályázati összegből, azaz bruttó 30.000.000 

forintból valósulna meg. 

Többek között: 

- nyílászárók cseréje 

- belső terek rendbetétele 

- vizesblokk rendbetétele 

- fűtési rendszer korszerűsítése 

- festési, vakolási munkálatok 

 

 A Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra fejlesztése” című 

alprogram -  A kiírás kódszáma: MFP-FVT/2020 

A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára a 

temetők infrastrukturális fejlesztése, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 

XLIII. törvény és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben foglalt jogszabályi 

kötelezettségek biztosítása. A pályázati kiírás célja a települési önkormányzatok 

számára a vidéki temetők állapotának javítására, karbantartásukra, felújításukra, 

működési nehézségeik megoldásaira irányuló támogatása nyújtása. A pályázati kiírás 

célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települési önkormányzatok 



tulajdonában lévő temetők tekintetében a nagy terhet jelentő kötelező önkormányzati 

feladatok ellátásának biztosítása, és segítség nyújtás a feladatainak ellátásához a kiírás 

keretében megvalósítható fejlesztések által 

Idei évben szeretnénk ennek az alprogramnak köszönhetően a bánkúti temetőnket 

felújítani, lehetőséget találva arra, hogy: 

- napelemes rendszer kerülhessen kiépítésre 

- vízesblokk kerüljön kialakításra 

- belső és külső terek megújuljanak 

- a kerítés rendbetétele megtörténhessen 

- előtető kerüljön kialakításra 

 

 A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati kerékpárút építése” című 

alprogram -  A kiírás kódszáma: MFP-OKE/2020 

A Kormányzat alapvető célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a hazai 

kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. Jelen 

alprogram funkciója kettős. Elsősorban az ingázók mindennapjait könnyíti meg a 

tervezett fejlesztés a más településen lévő munkahelyek, illetve a szolgáltatások 

igénybevétele tekintetében, melyhez közlekedésbiztonsági szempontból megfelelő 

infrastruktúra kerül kialakításra. Másrészt az aktív kikapcsolódást kedvelő turistákat is 

kiszolgálja a fejlesztés, akik számára kerékpárral könnyebben elérhetővé válnak a 

kistelepülések. A kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú 

településeken lévő kerékpárút felújítása, építése, ezáltal a vidéki kistelepülések 

hátrányainak mérséklése, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének 

javítása, a kerékpáros közlekedési infrastruktúra fejlesztése. 

Az alprogram keretén belül, nyertes pályázat esetén a település teljes kerékpár út 

hálózatát szeretnénk felújítani, padkával ellátni. 

 

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet jelen tájékoztató tudomásul vételére. 

  

 

Medgyesegyháza, 2020. szeptember 25. 

  

  

  

                                                                                              Kraller József s.k. 

                                                                                                       polgármester 

  

  

Ellenjegyezte: 

  

  

dr. Kávássy Leila Viola s.k. 

          jegyző 

 

 

  
 


