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Megjelent az 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozat a Magyar Falu Program keretében 
megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, 
valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról 
 
2019-ben legalább 150 milliárd forintot fordít a kormány a Magyar Falu Program 
megvalósítására, és már az első félévben megjelennek a pályázati felhívások. A Magyar Falu 
Program célja az 5000 fő alatti települések népességmegtartó és -növelő erejének erősítése, 
hogy a vidéken, kistelepüléseken élő emberek életminősége a lehető legmagasabb legyen, a 
közszolgáltatások elérhetősége a legkisebb településeken is lényegesen javuljon. 
 
A Magyar Falu Program alprogramok támogatási keretei a következőek: 
 szolgálati lakás: 5.000.000.000 forint, 
 bölcsődefejlesztés: 10.000.000.000 forint, 
 óvodafejlesztés: 5.000.000.000 forint, 
 óvodaudvar, illetve óvodai sport: 5.000.000.000 forint, 
 orvosi rendelő, orvosi eszköz: 6.000.000.000 forint, 
 orvosi ellátást segítő eszköz: 2.000.000.000 forint, 
 polgármesteri hivatal felújítás: 2.000.000.000 forint, 
 belterületi járdafelújítás anyagtámogatása, belterületi útfelújítás: 10.000.000.000 forint, 
 sportparkok építése: 2.000.000.000 forint, 
 temetőfejlesztés: 3.000.000.000 forint, 
 eszközfejlesztés közterület karbantartására: 3.000.000.000 forint, 
 falubusz (falugondnoki) program: 8.000.000.000 forint, 
 helyi közösségi terek fejlesztése történelmi egyházak bevonásával – a helyi identitástudat 

erősítése: 7.000.000.000 forint, 
 nemzeti és helyi identitástudat erősítése önkormányzatok és nemzeti kulturális 

intézmények bevonásával: 6.000.000.000 forint, 



 okospontok kialakítása: 1.000.000.000 forint. 
 
1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozat elérés 
 
 

Cégkapu regisztráció és beállítás 
 
2019. január 01-től a NAV is belép azon szervezetek sorába, amelyek a hivatalos ügyeket 
a Cégkapu szolgáltatáson keresztül köteles végezni. Hogy ez mit jelent a gyakorlatban? 2019. 
január 01-től bármilyen NAV-nak szóló bevallást, önellenőrzést, kérelmet, ügyiratot, 
stb. kizárólag a Cégkapun keresztül lehet beküldeni, kizárólag a CÉGKAPU 
ÜGYKEZELŐ által! 
 
Az alábbi linkre kattintva, a www.nonprofit.hu oldalán lépésről-lépésre követhető, hogy 
miképpen kell felvenni a könyvelőt (vagy bárki mást) a Cégkapu szolgáltatásba 
ügykezelőként: 
 
www.nonprofit.hu 
 
 

Módosult a 31/2018. (V.30.) Kincstár közlemény 3-4. számú melléklete 
 
A Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési 
igényléssel kapcsolatos általános tájékoztatásról szóló 31/2018. (V.30.) Kincstár közlemény 
3. számú melléklete (Nyilatkozat az építési műszaki ellenőr ellenjegyzésével) egy 
nyilatkozattal egészült ki. A kiegészítés miatt a 4. számú melléklet (Kitöltési útmutató) 
frissítésére is sor került. 
 
A dokumentumok az alábbi linken érhetőek el: 
 
31/2018. (V. 30.) számú Kincstár Közlemény 
 
 
Az Agrárminisztérium, Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes 
Államtitkárság, mint EMVA Irányító Hatóság Közleménye a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Vidékfejlesztési Programot érintő 
2018. november 28-i módosításairól 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi 
LXXXIII. törvény 2018. november 29-én hatályba lépett módosítása mentesíti a 
közbeszerzési eljárása lefolytatási kötelezettségük alól azon támogatást igénylőket, akinek 
beszerzését a Kbt. 5. § (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet vagy személy 
a korábbi negyvenmillió forint összegű limithez képest - szolgáltatás megrendelés vagy 
árubeszerzés esetén legalább az adott beszerzésre irányadó uniós közbeszerzési értékhatárt, - 
építési beruházás esetén háromszázmillió forintot meg nem haladó mértékben határoz meg 
támogatni. 
 
Részletek itt: 
 
IH közlemény  



 
 

Tájékoztatás kifizetési igénylés elutasítása utáni lehetőségekről 
 
A Vidékfejlesztési Program keretében megjelent pályázati felhívások kapcsán támogatói 
okirattal rendelkező kedvezményezettek által benyújtott időközi (vagyis nem utolsó/záró) 
kifizetési igénylések feldolgozása során számos esetben előfordul, hogy a hiánypótlást 
követően is marad a kifizetési igénylésben olyan hiányosság és/vagy hiba és/vagy 
ellentmondás, amelynek megoldása, illetve feloldása tekintetében a jogszabály által biztosított 
korlátozott további egyeztetési lehetőség – amellett, hogy akár jelentősen meghosszabbíthatja 
a kifizetési igénylés elbírálásának időtartamát, – nem vezet eredményre, ezért elutasításra kell, 
hogy kerüljön a kifizetési igénylés. 
 
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet /a 
továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.)  Korm. rendelet/ 132. § (2) bekezdése értelmében „Időközi 
kifizetési igénylésnél vagy szakmai beszámolónál legfeljebb egy alkalommal kerülhet sor 
hiánypótlásra.” 
 
A Magyar Államkincstár tájékoztatja a Tisztelt Kedvezményezetteket, hogy a 272/2014. (XI. 
5.) Korm. rendelet I. mellékletének 143.3. bekezdése alapján az elutasított elszámoló 
bizonylatok támogatástartalmát a kedvezményezett egy következő időközi kifizetési igénylés 
összeállítása során újból igényelheti, ha a korábban nem teljesített hiánypótlási, illetve 
elutasítási indok ezt lehetővé teszi. 
 
Bővebben 
 
 

Tájékoztató kifizetési igénylés alapos és valósághű elkészítéséről 
 
A Vidékfejlesztési Program beruházási típusú intézkedéseinek általános elszámolási 
útmutatójához kapcsolódóan a Magyar Államkincstár ezúton is felhívja a Tisztelt 
Kedvezményezettek figyelmét a kifizetési igénylés alapos és valósághű elkészítésének 
fontosságára. 
 
A kifizetési igénylésben támogatás csak olyan kiadásokra igényelhető, amelyek ténylegesen 
megvalósultak, és a hozzájuk kapcsolódó költségek igazoltan felmerültek, azaz valós 
költségek. A kifizetési igénylésnek és az ahhoz csatoltan benyújtott számláknak, kapcsolódó 
számlarészletezőknek, az építési/felmérési naplónak, a szállítóleveleknek, a tevékenység 
megvalósulását, illetve a költség felmerülését alátámasztó további dokumentumoknak 
egymással is megfeleltethetően, a valóságnak megfelelő adatokat kell tartalmazniuk és a 
megvalósult tevékenységre, kiadási tételre, költségtételre kell vonatkozniuk. 
 
Bővebben 
 
 
Ezt az ingyenes hírlevelet azért kapta, mert email címének megadásával regisztrált irodánkban, 
rendezvényeinken vagy emailben. Amennyiben a jövőben nem kívánja megkapni hírlevelünket, úgy kérjük, 
kattintson ide: LEIRATKOZÁS vagy ezt megteheti a leiratkozas@cserhatalja.eu email címen. 
Ezt követően töröljük hírlevél szolgáltatással kapcsolatos nyilvántartásunkból, és biztosítjuk, hogy a Cserhátalja 
Vidékfejlesztési Egyesülettől elektronikus hírlevelet a továbbiakban nem fog kapni. További tájékoztatásért, 



információért vagy adatmódosítást illetően levelét az info@cserhatalja.eu címre küldheti. 
Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület adatkezelési szabályzat: 
Adatkezelési szabályzat letöltés 
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Munkaszervezeti iroda címe/Levélcím: 3053 Kozárd, Külterület 095. 
Tel: +36-32-491-050 * Fax: +36-32-491-076  
Email: info@cserhatalja.eu Web: www.cserhatalja.eu 

 


