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Magyar Falu Program 
Előzetes tájékoztató a lehetséges pályázati alprogramokról 

 
 
A Magyar Falu Program első pályázatai több ütemben jelennek meg 2019 ősz közepéig. 
Előzetes információk szerint az alábbi témákban lehetséges majd pályázatot benyújtani: 
 
Pályázók köre: 5000 lakos alatti települések helyi önkormányzati költségvetési irányító és 
költségvetési szervei (GFO 321), helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) 
 
Orvosi rendelő, orvosi eszközök beszerzése alprogram 
1. célterület: orvosi rendelő felújítása, bővítése, új, többcélú intézmény (háziorvosi, fogorvos, 
védőnő, gyermek) építése, vagy felújítása; 
 
2. célterület: bútorok beszerzése, az orvosi feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése.  
 
Szolgálati lakás program 
1. célterület: 5000 lakos alatti települési önkormányzatok tulajdonában lévő orvosi rendelők 
fejlesztésének támogatása, új épület építése: ahol az orvosi praxis tartósan betöltetlen (6 
hónapja legalább) 
 
2. célterület: Az egyéb közfeladatot ellátó személyek számára kialakítandó szolgálati lakás 
alprogram keretében új épület építése, felújítás, átalakítás, bővítés, ingatlankiváltás, 
funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás  
 
A nemzeti és helyi identitástudat erősítése 
1. célterület: Max. 15 millió forint határig meglévő közösségi és kulturális építmények 
tereinek felújítása 
 
2. célterület: Max. 5 millió forint összeghatárig a közösségi célú helyiségekben megvalósuló 
(program, eszköz beszerzés), meglévő kulturális intézmények tereinek felújítása 
 
3. célterület: a 2019. évi garantált bérminimumnak megfelelő összegben közösségszervező 
bértámogatás nyújtása (kizárólag csak 1 személy megjelölésével) 
 
Mindhárom önállóan támogatható célterületre benyújtható támogatási kérelem ugyanazon 



kérelemben. 
 
Bölcsőde, óvoda program 
1. célterület a „Bölcsőde" vonatkozásában: újonnan létrehozandó önkormányzati tulajdonú 
bölcsődék, mini bölcsődék megépítése, férőhelyhiánnyal küzdő, meglévő bölcsődék, mini 
bölcsődék kapacitás bővítése és ehhez kapcsolódó átépítése, korszerűsítése, tárgyi eszköz és 
berendezés fejlesztése. 
 
2. célterület az „Óvoda” vonatkozásában: óvodával nem rendelkező helyi önkormányzatok 
esetében új óvoda építése, korábbi években bezárt óvodai épület újra nyitása, felújítással, 
alakítással, meglévő, de funkció nélküli épület óvodává történő átalakítása és felújítása; 
támogatási forrás biztosítása a már működő óvodák férőhelybővítésére, a meglévő óvodák 
felújítására, férőhelybővítés nélkül, a 20/2012. (VNI.31.) EMMI rendelet 2. melléklete 
szerinti követelmények szerinti eszközök és felszerelések beszerzésére. 
Egy támogatási kérelem keretében egy intézmény (bölcsőde vagy óvoda vagy integrált 
intézmény) fejlesztésére igényelhet támogatást a Pályázó. 
 
Belterületi járdafelújítás anyagtámogatása, és belterületi útfelújítás 
Önállóan támogatható tevékenységek: Útfelújítás és Járdafelújítás anyagtámogatása 
Önállóan nem támogatható tevékenységek mindkét célterület vonatkozásában: előkészítési 
tevékenység, a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, az út és környezetében 
lévő nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása, út tartozékainak 
felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, korszerűsítése  
 
Eszközfejlesztés közterület karbantartására 
Új eszközök/munkagépek beszerzésére, amelyek hozzájárulnak a - közterületek megfelelő 
karbantartásához, közparkok, járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, 
gondozásához. 

 
Falubusz (falu- és tanyagondnoki szolgálat) fejlesztése 
 Új falubuszok beszerzése és üzembe helyezése 
 Falu- és tanyagondnoki szolgáltatást üzemeltető települések részére, akik korábban 

támogatás keretében még nem szereztek be falubuszt, valamint a falugondnoki szolgálat 
esetében a lélekszáma 2019. január 1-én nem haladja meg az 600 főt, a tanyagondnoki 
szolgálat esetében a lélekszáma 2019. január 1-jén nem haladja meg a 400 főt. 

 Új falubuszok beszerzése és üzembe helyezése újonnan létrejött falu- és tanyagondnoki 
szolgálatok számára 

 A már meglévő, 6 éves kort meghaladó, és az amortizációs határérték feletti (160.000 km) 
futásteljesítménnyel rendelkező falubuszok cseréjére, azon pályázók esetében, ahol nem 
áll fenn fenntartási kötelezettség 

 
Óvoda udvar program 
 Önállóan támogatható tevékenységek: Óvodaudvar, játszóudvar kialakítása, felújítása, 

korszerűsítése, óvodai szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszköz és felszerelések beszerzése 
 
Óvodai sport program 
 A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú óvodák sportpályájának kialakítása az „Irány a 

pálya program" keretében. Megvalósítandó tevékenységek: 8x16 méteres rekortán 
borítású, többfunkciós sportpálya építése 

 



Polgármesteri hivatal felújítása program 
 5000 fő lélekszám alatti települések polgármesteri hivatalainak külső és belső felújítására, 

korszerűsítésére, illetve a közös önkormányzati hivatalok felújítását is támogatja, mivel a 
hatályos jogszabályok alapján 2000 fő lakosságszám alatti település nem tarthat fent 
önálló polgármesteri hivatalt. 

 
Temető fejlesztése program 
1. célterület: Maximum 30 millió forint összeghatárig ravatalozó építésére, bővítésére 
(filagória, illemhely), külső és belső felújítására. 
 
2. célterület: Max 5 millió forint összeghatárig: 
 temetőhöz kapcsolódó épület vagy építmény külső és belső felújítása (vizesblokk, 

illemhely, kápolna, külön kiszolgáló építmények) 
 urnafal kialakítása, felújítása, kolumbárium kialakítása, 
 temetőben található közlekedési utak és egyéb infrastruktúra építése, felújítása 
 jogszabályi kötelezettség megvalósítása érdekében, tárgyi eszköz beszerzésére (halottak 

ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló halott hűtő), 
 temető bekerítése, 
 a temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása (hulladéktároló, kerítés, sétány, 

járda építése, felújítása, parkosítás, parkrendezés). 
 
Egyházi támogatás 
 Az üresen álló egyházi tulajdonú épületek - volt parókiák, plébániák, egyházi iskolák - 

felújítása mellett a programok szervezését, eszközvásárlást és a közösségi életet szervező 
személyek bérének és járulékának a költségeit is támogatják. Az egyházak pályázhatnak 
még temetők felújítására is. 

 helyi közösségi terek fejlesztése történelmi egyházak bevonásával - a helyi identitástudat 
erősítése. 

 
Támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 
 
Az előzetes tájékoztató bővebb információtartalommal az alábbi linkre kattintva elérhető: 
 
Előzetes tájékoztató 
 

 
Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a közbeszerzési költségek projekten 

belüli átcsoportosításáról 
 
Az EMVA Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH) 2018. december 12-én, a 
www.palyazat.gov.hu weboldalon megjelent közleményében tájékoztatta a Vidékfejlesztési 
Program (a továbbiakban: VP) támogatást igénylőit és kedvezményezettjeit a közbeszerzési 
eljárásaik szabályos lefolytatásához alkalmazandó „a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény” (a továbbiakban: Kbt.) VP-t érintő 2018. november 28-i módosításáról és 
annak következményeiről. 
 
A jogszabály módosítás folytán megemelkedett közbeszerzési értékhatároknak köszönhetően 
a VP keretében pályázók és kedvezményezettek nagy számban mentesülnek a beruházásaik 
megvalósításához és költségeik elszámolásához – a korábbi szabályozás szerint 



elengedhetetlen – közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége alól. 
 
Fenti esetekben, korábban hatályos jogszabály alapján közbeszerzési költséggel még érintett 
projektek kapcsán kiállított támogatói okiratokban az IH által elszámolható költségként 
jóváhagyott, közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek, melyek a 
módosítás miatt nem kerülnek elszámolásra a projekt elszámolható költségei között, az adott 
soron maradt költség maradványként kezelhetőek és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. 
melléklete III. fejezet, 69.1. a) pontja szerint a projekten belül átcsoportosíthatóak. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiekben hivatkozott közbeszerzéshez kapcsolódó költségek 
átcsoportosítására változatlan műszaki, szakmai tartalom mellett, kizárólag a vonatkozó 
felhívásban meghatározott elszámolható költségek köre alcímben foglalt általános költségek 
körén belül, az ott meghatározott maximális mértékre vagy összegre tekintettel van lehetőség. 
 
Az IH közlemény  

 
 

Megjelent az EMVA Irányító Hatóság Közleménye a falusi szálláshelyek 4 
napraforgós minősítéséről 

 
A VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló 
beruházások támogatása pályázati felhívás keretében benyújtott új falusi szálláshely 
létesítésére és meglévő fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelmek esetében a projekt 
eredményének rendelkeznie kell a 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő 
Bizonyítvánnyal. 
 
A „falusi szálláshely napraforgóval” védjegy a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége 
(a továbbiakban: FATOSZ) által létrehozott és működtetett tanúsító védjegy, amelynek 
alapvető célja, hogy – összhangban a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 
részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 
239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] 
foglaltakkal – garanciát nyújtson a szálláshelyszolgáltatás-nyújtás minőségének szakmai 
elvárásoknak megfelelő színvonalára. 
 
Amennyiben a projekt falusi szálláshely kialakítására és/vagy fejlesztésére irányul, az utolsó 
kifizetési kérelem benyújtásának feltétele a FATOSZ által kiállított 4 napraforgós minősítést 
tartalmazó Minősítő Bizonyítvány csatolása. A támogató az Általános Szerződési Feltételek 
7.4 pontja alapján jogosult a Szerződéstől elállni, az igényelt támogatást teljes egészében vagy 
részben visszavonni, amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget valamely, a pályázati 
felhívásban, illetve a támogatói okiratban foglalt kötelezettségvállalásának. 
 
A Közlemény 1. melléklete tartalmazza a minősítés követelményeit. A dokumentum 
letölthető a VP Közleményeket tartalmazó oldalról: 
 
https://www.palyazat.gov.hu 
 
 
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 
 

 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület (3053 Kozárd, Fő út 12.)  
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 

 


