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Magyar Falu Program  
Pályázati kiírások az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken az 

önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyházak részére 
 
 
A pályázati kiírások és útmutatók az alábbi linkre kattintva tölthetők le: 
 
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml 
 
 
 
A Magyar Falu Program keretében: „Kistelepülések járda építésének, felújításának 
anyagtámogatása” 
A Felhívás kódszáma: MFP-BJA/2019. 
Pályázatok benyújtása: 2019. augusztus 12. - augusztus 30. 
 
A pályázati kiírás célja a települési önkormányzati tulajdonban lévő járdák építésének, 
felújításának anyagtámogatása, és ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklése, az 
életminőség javítása. 
 
Önállóan támogatható tevékenységek: 
 Új járda építésének anyagtámogatása (pl. térkő, zsaluanyag stb.); 
 Szilárd burkolatú járda javításához, felújításához szükséges anyagok támogatása (a 

Magyar Állam tulajdonában, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagy más szervezet 
vagyonkezelésében lévő ingatlanokon elhelyezkedő járdákhoz is); 

 
A támogatott projekt megvalósítása során be kell tartani a vonatkozó Útügyi Műszaki 
Előírásokat, amelyet a kiírás 4. számú melléklete tartalmaz. 
 
A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege: 5 millió forint. 
 
 
 
A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” 
A kiírás kódszáma: MFP-ÖTU/2019. 
Pályázatok benyújtása: 2019. augusztus 12. - szeptember 2.  



 
Önállóan támogatható tevékenységek: 
 Kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása, szilárd burkolattal történő 

ellátása, portalanítás, valamint földút kaviccsal vagy kőzúzalékkal történő leszórása,  
 Földút szilárd burkolattal való ellátása,  
 Új kerékpárút építése, meglévő kerékpárutak felújítása; 
 Hídfelújítás, korszerűsítés. 
 
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 
 A fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése; 
 Az út és környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, 

kialakítása; 
 Út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, 

korszerűsítése;  
 Komplex terület-előkészítési munkák;  
 Zöldterület-építési, átalakítási munkák; 
 A felújított útszakaszhoz közvetlenül kapcsolódó, önkormányzati tulajdonú ingatlanon 

lévő közhasználatú parkoló felújítása, kialakítása; 
 
Az útfelújítás esetén be kell tartani a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásokat, amelyet a kiírás 
4. számú melléklete tartalmaz. 
 
A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege 30 millió forint. 
 
 
 
Pályázati Kiírás: A Magyar Falu Program keretében „Temető fejlesztése” 
A kiírás kódszáma: MFP-FFT/2019 
Pályázatok benyújtása: 2019. augusztus 12. - szeptember 5.  
 
A projekt keretében támogatható fő tevékenységek: 
 Maximum 30 millió forint összeghatárig: Új ravatalozó építése; Meglévő ravatalozó 

bővítése; Meglévő ravatalozó külső és belső felújítási munkálatainak elvégzése; Temető 
akadálymentesítése vagy 

 Maximum 5 millió forint összeghatárig: Temetőhöz kapcsolódó épület vagy építmény 
külső és belső felújítása; Urnafal kialakítása, felújítása, kolumbárium kialakítása; 
Temetőben található közlekedési utak és egyéb infrastruktúra építésére, felújítására; 
Jogszabályi kötelezettség megvalósítása érdekében, tárgyi eszköz beszerzésére; 
Hulladéktároló; Temető bekerítése; A temetkezési helyek közvetlen környezetének 
megújítása.  

 
Egy pályázat egy temető fejlesztésére irányulhat. 
 
 
 
Pályázati Kiírás: A Magyar Falu Program keretében: „Eszközfejlesztés belterületi 
közterület karbantartására” 
A kiírás kódszáma: MFP-KKE/2019. 
Pályázatok benyújtása: 2019. augusztus 21. - 2019. szeptember 5. 



 
A projekt keretében támogatható fő tevékenységek:  
 Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő belterületi utak, 

közterületek kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását biztosító: Erőgépek, 
munkagépek (pl. traktor, kompakt rakodó), ágaprító gépek beszerzése, kisebb gépek, 
eszközök (pl. fűnyíró, sövényvágó, magassági ágvágó, fűkasza, láncfűrész, fúró, 
áramfejlesztő, traktorra homlokrakodó, sarokcsiszoló, hegesztőgép, fúró, kompresszor), és 
azok rendeltetésszerű használatához elengedhetetlen tartozékaik. 

 
A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege 15 millió forint. 
 
 
 
Pályázati Kiírás: A Magyar Falu Program keretében „Óvoda udvar” 
A kiírás kódszáma: MFP-OUF/2019 
Pályázatok benyújtása: 2019. augusztus 26. - 2019. szeptember 10. 
 
A projekt keretében támogatható fő tevékenységek 
 Óvodaudvar, játszóudvar kialakítása, felújítása, korszerűsítése;  
 A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklete szerinti játszóudvar 

követelményeknek megfelelő, jelen kiírás 5. számú mellékletében szereplő eszközök és 
felszerelések beszerzése. 

 
A pályázó egy pályázat keretében egy intézmény egy feladatellátási helyének fejlesztésére 
igényelhet támogatást.  
 
A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege 5 millió forint. 
 
 
 
A Magyar Falu Program keretében: „Polgármesteri hivatal felújítása”  
A Felhívás kódszáma: MFP-HPH/2019 
Pályázatok benyújtása: 2019. augusztus 29. - szeptember 12. 
 
A kiírás lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések 
polgármesteri hivatalainak külső és belső felújítására, korszerűsítésére, illetve a közös 
önkormányzati hivatalok felújítását is támogatja, mivel a hatályos jogszabályok alapján 2000 
fő állandó lakosságszám alatti település nem tarthat fent önálló polgármesteri hivatalt.  
 
A projekt keretében támogatható fő tevékenységek: 
 Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, önálló polgármesteri hivatal, vagy közös 

önkormányzati hivatal funkciót betöltő épület külső és belső felújítása, átépítése, bővítése, 
korszerűsítése (pl. fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási 
rendszerek, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése), a polgármesteri 
hivatalhoz tartozó parkoló kialakítása, felújítása, kizárólag az épület előtti járda építése 
és/vagy térkövezése, akadálymentesítés. 

 
Amennyiben a fejlesztéssel érintett épület nem kizárólag a kiírás céljának megfelelő funkciót 
lát el (többfunkciós épület), de az ellátott funkciók mindegyike kizárólag önkormányzati 
feladatellátást szolgál, úgy a tervezett tevékenységhez kapcsolódó építési munkálatok – a 



betöltött funkciótól függetlenül a teljes épület vonatkozásában – támogathatóak. 
 
Amennyiben a fejlesztéssel érintett épület nem kizárólag önkormányzati feladatellátást 
szolgál, abban az esetben egyértelműen elhatárolva, megbontva szükséges feltüntetni a nem 
önkormányzati feladatellátással érintett épületrészekhez tartozó tevékenységeket és 
költségeket a pályázatban és az alátámasztó dokumentumokban is. 
 
A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege: 
 Közös önkormányzati hivatal esetében a székhely település tekintetében 50 millió forint. 
 Helyi települési önkormányzatok esetében, amelyek önálló polgármesteri hivatalt tartanak 

fenn: 50 millió forint. 
 Közös önkormányzati hivatal esetében a tagtelepülés/kirendeltség esetében 30 millió 

forint. 
 
 
 
A Magyar Falu Program keretében: „Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők 
fejlesztése” 
A Felhívás kódszáma: MFP-FVT/2019 
Pályázatok benyújtása: 2019. augusztus 12. - szeptember 16.  
 
A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken 
lévő történelmi egyházak számára működő temetők és temetkezési emlékhelyek 
fejlesztésének támogatására. 
 
Önállóan támogatható tevékenységek – az igényelhető támogatás maximális összege 30 millió 
forint: 
Egyházi tulajdonban lévő temetők infrastrukturális támogatása a 100 %-os egyházi 
tulajdonban lévő temetők, épületek tekintetében: Új ravatalozó építése, meglévő ravatalozó 
bővítése pl. filagóriával, illemhellyel, meglévő ravatalozó külső és belső felújítási 
munkálatainak elvégzése, temető akadálymentesítése. 
 
Az igénybejelentések közül prioritást élveznek azon kérelmezők, akik nem rendelkeznek a 
felhívás megjelenésekor ravatalozó szolgáltatással, illetve a meglévő ravatalozó épület 
állapota szakértői vélemény alapján kifogásolható. 
 
Egyházi tulajdonban lévő temetők kiszolgálását segítő egyéb beruházások - az igényelhető 
támogatás maximális összege 5 millió forint: 
 Temetőhöz kapcsolódó épület vagy építmény külső és belső felújítása; 
 Urnafal kialakítása, felújítása, kolumbárium kialakítása; 
 Jogszabályi kötelezettség megvalósítása érdekében, tárgyi eszköz beszerzése; 
 Hulladéktároló, temető bekerítése; 
 A temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása; 
 Temetőben található közlekedési utak és egyéb infrastruktúra építése, felújítása. 
 
Az igénybejelentések közül prioritást élveznek a meglévő épület vagy építmény állapota 
szakértői vélemény alapján kifogásolható. 
 
A felhívásra kérelmet nyújthatnak be a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által 
kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések esetén azon 



egyházi közösségek, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek: 
 A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 

vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 9. § (2) bekezdésében 
meghatározott feltételeknek megfelelő bevett egyházak illetve azok belső egyházi jogi 
személyei. 

 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településen működő temetővel rendelkeznek, 
melyről a 4. számú mellékletben szükséges nyilatkozatot tenni. 

 Abban az esetben 5000 fő feletti településen működő anyaegyházközség is beadhat 
kérelmet saját körzetében működő szórvány, fília támogatására, ha a projekt 
megvalósulási helyszíne 5000 fő, vagy ez alatti állandó lakosságszámú településen van. 

 Rendelkeznek önálló adószámmal és a kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal. 
 
 
 
A Magyar Falu Program keretében: „Falu-és tanyagondnoki szolgálat támogatása” 
A Felhívás kódszáma: MFP-TFB/2019 
Pályázatok benyújtása: 2019. szeptember 9. - szeptember 30. 
 
A pályázat célja a falugondnoki és/vagy tanyagondnoki szolgáltatást működtető vagy új 
szolgáltatás indítását vállaló települések esetében a szolgáltatás biztosítását lehetővé tevő 
magas színvonalú, alacsonyabb károsanyag-kibocsátású és üzemanyag-fogyasztású 
gépjárművek beszerzésének támogatása. 
 
Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. 
számú törvény és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
60. § (2) bekezdésének 2020. január 1-jétől hatályos rendelkezése alapján 2020. január 1-jétől 
a legfeljebb 800 lakosú településeken megszervezhető a falugondnoki szolgálat. 
 
Amennyiben a falugondnoki szolgáltatás létesítését követően a település lakosságszáma tíz 
százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik nyolcszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább 
működtethető. 
 
A felhívás keretében településenként egy darab gépjármű cseréje és/vagy beszerzése 
támogatható. 
 
Falugondnoki szolgálat 
 Új gépjárművek beszerzése és üzembe helyezése új szolgálat létrehozását vállaló 

települések részére. E települések esetében a falugondnoki szolgálat szolgáltatói 
nyilvántartásba vételnek meg kell valósulnia legkésőbb az elszámolás benyújtásáig. 

 Új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése meglévő falugondnoki szolgálat esetén, akik 
a pályázat benyújtásakor nem rendelkeznek falubusszal és a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásában a 
pályázat benyújtásakor végleges bejegyzéssel rendelkeznek. 

 Régi gépjármű cseréje új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése (hat éves kort 
meghaladó vagy az amortizációs határérték feletti, legalább 160 000 km 
futásteljesítménnyel rendelkező gépjármű, melyről az elektronikus pályázati felületen 
nyilatkozni szükséges), azon falugondnoki szolgáltatást üzemeltető pályázók esetében, 
ahol nem áll fenn fenntartási kötelezettség. (Jelen kiírás keretében nem részesülhet 
támogatásban azon település, amelynek tulajdonában lévő falubusz meghaladta a 160 000 
km futásteljesítményt vagy a hat éves életkort, de korábbi támogatás keretében beszerzett 



járműre vonatkozóan a pályázat benyújtásakor még fenntartási kötelezettsége áll fenn.) 
 
Kizárólag olyan első üzembe helyezésű, legalább 8 személyes új busz beszerzése 
támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja, és meg kell felelnie 
a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. A gépjárműnek 
alkalmasnak kell lennie mozgásában korlátozott, kerekesszéket használó utasok biztonságos 
szállítására 
 
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely 
 gépjármű cseréje esetén a pályázat benyújtásának pillanatában a jelenleg meglévő, 

lecserélni kívánt falubuszának / tanyabuszának életkora nem haladja meg a hat évet, vagy 
amortizációs határérték alatti (160 000 km alatti) futásteljesítménnyel rendelkezik; 

 gépjármű cseréje esetén a pályázat benyújtásának pillanatában a jelenleg meglévő, 
lecserélni kívánt falubuszának / tanyabuszának futásteljesítménye meghaladta a 160 000 
km-t, vagy életkora meghaladta a hat évet, azonban a gépjármű tekintetében korábbi 
(hazai vagy uniós) támogatás kapcsán még fenntartási kötelezettség áll fenn. 

 
A projektre maximálisan igényelhető támogatási összeg 15 millió forint. 
 
 
 
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 

 


