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Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. január 27-i ülésére 
 
 
 
 
Tárgy: Pályázatok benyújtása a Magyar Falu Program 2022. évi pályázati kiírásaira 
 
Ikt.sz.: LMKOHFL/67-4/2022. 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Év elején több pályázati felhívás is megjelent a Magyar Falu Program keretében, melyből az 
alábbi 3 felhívást ajánlom a T. Képviselők figyelmébe: 

- MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer 
építése/felújítása 

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

- MFP- BJA/2022 Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása 
 

I. MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer 
építése/felújítása 

 Az alprogram lehetőséget biztosít az önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő 
belterületi és külterületi utak, hidak, azok környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető 
rendszerek, kerékpárforgalmi létesítmények építésére, felújítására, valamint a Magyar Állam 
tulajdonában (a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében) lévő belterületi 
kerékpárforgalmi létesítmények felújítására, ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak 
mérséklésére. 

Az önkormányzati tulajdonú utak környezetében lévő nyílt vízelvezető rendszerek 
felújítása tekintetében indokolt a Fő utca belterületi szakaszán a csapadékvíz elvezető rendszer 
mélyítése, az útpadka rendezése. 

Az előzetes felmérések alapján 4 millió forintos támogatási kérelem összeállításával és 
nyertes pályázat esetében annak megvalósításával kezelhető a fenti problémakör. 

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2022. január 03. és 2022. február 08. 
között van lehetőség. 

A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os 
támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül. A támogatás 100%-ban előfinanszírozással 
történik. 

 

II. MFP-OJKJF/2022 Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése 
Az alprogram lehetőséget biztosít az önkormányzat tulajdonában lévő közterületi 

játszóterek és/vagy közterületi kültéri fitness parkok vagy óvodai játszóudvarok építésére, 
kialakítására, felújítására, eszközök és felszerelések fejlesztésére, beszerzésére, ezáltal a 
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vidéki kistelepüléseken élő gyermekek és felnőttek egészséges testi és lelki fejlődésének 
segítésére. 

A Nap utcai játszótér fejlesztése, újabb játszóelemmel való bővítése már a tavalyi évben 
is felmerült. Jelen pályázati kiírás keretében lehetőség nyílik ennek megvalósítására. A 
játszóelemeket figyelembe véve rugós játék és körforgó játszóelem telepítése lenne optimális. 

Az előzetes felmérések alapján 2 millió forintos támogatási kérelem összeállításával és 
nyertes pályázat esetében annak megvalósításával újabb játszóelemek telepíthetőek le. 

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2022. január 03. és 2022. február 08. 
között van lehetőség. 

A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os 
támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül. A támogatás 100%-ban előfinanszírozással 
történik. 

 

III. MFP- BJA/2022 Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása 
A pályázati kiírás célja a települések járdái építésének, felújításának támogatása, és 

ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklése, az életminőség javítása. 
Az Óvoda bővítésével és a Bölcsőde építésével párhuzamosan a közvetlenül érintett 

területeken a közterületi járdák már megújultak. Az Óvoda utcában a tornaszoba vonalától a 
kisbolt felé vezető járdaszakasz felújítása indokolt a jelenleg meglévő töredezett járda 
újjáépítésével. 

Az Iskola utcában a Közparktól az 5-ös számú főút felé a bolt megközelítése okán 
szintén célszerű a járda felújítása. 

A fenti két járdaszakasz felújítása várhatóan 5,8 millió forintos támogatási kérelem 
összeállításával és nyertes pályázat esetében annak megvalósításával történhet meg. 

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2022. január 03. és 2022. február 08. 
között van lehetőség. 

A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os 
támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül. A támogatás 100%-ban előfinanszírozással 
történik. 
 

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetek elfogadására teszek javaslatot: 
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I. Határozat-tervezet 
 

……../2022. (…..) ÖH 
Pályázat benyújtása a MFP-UHK/2022 kódszámú 
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető 
rendszer építése/felújítása pályázati kiírásra 
 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be MFP-
UHK/2022 kódszámú Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer 
építése/felújítása pályázati kiírásra bruttó 4 millió forint 100 %-os támogatási intenzitású 
támogatási összegre. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok megtételére és a dokumentumok elkészítésére, a pályázat 
benyújtására, sikeres pályázat esetén a pályázat megvalósításával kapcsolatosan a 
jövőben felmerülő dokumentumok előkészítésére és aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2022. január 27. 

 
 

II. Határozat-tervezet 
 

……../2022. (…..) ÖH 
Pályázat benyújtása a MFP-OJKJF/2022 
Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek 
fejlesztése pályázati kiírásra 
 
 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be MFP-
OJKJF/2022 kódszámú Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése pályázati 
kiírásra bruttó 2 millió forint 100 %-os támogatási intenzitású támogatási összegre. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok megtételére és a dokumentumok elkészítésére, a pályázat 
benyújtására, sikeres pályázat esetén a pályázat megvalósításával kapcsolatosan a 
jövőben felmerülő dokumentumok előkészítésére és aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2022. január 27. 

 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
III. Határozat-tervezet 

 
……../2022. (…..) ÖH 
Pályázat benyújtása a MFP- BJA/2022 
Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása 
 
 

Határozat 
 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be MFP- 
BJA/2022 kódszámú Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása pályázati kiírásra 
bruttó 5,8 millió forint 100 %-os támogatási intenzitású támogatási összegre. 

4) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok megtételére és a dokumentumok elkészítésére, a pályázat 
benyújtására, sikeres pályázat esetén a pályázat megvalósításával kapcsolatosan a 
jövőben felmerülő dokumentumok előkészítésére és aláírására. 

 
 

Lajosmizse, 2022. január 24. 
 
 Juhász Gyula s.k. 
 polgármester 


