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Megjelent a Magyar Falu Program keretében a  

„Tanya-és falugondnoki buszok beszerzése” pályázati kiírás 
 

A kiírás kódszáma: MFP-TFB/2020 
 
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. 
 
A falugondnoki szolgáltatás nyolcszáz lakosnál kisebb településen működtethető. 
Amennyiben a falugondnoki szolgáltatás létesítését követően a település lakosságszáma tíz 
százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik nyolcszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább 
működtethető. 
 
A pályázati kiírás 2.1.1. pontjában felsorolt tevékenységek közül településenként egy darab 
gépjármű cseréje vagy beszerzése támogatható. 
 
Önállóan támogatható tevékenységek - Falugondnoki szolgálat esetében 
 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 a szolgáltatás működéséhez szükséges 
gépjárművel és a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények 
és hálózatok hatósági nyilvántartásában a pályázat benyújtásakor végleges bejegyzéssel 
rendelkeznek. 

 Régi gépjármű cseréjével történő új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése (hat éves 
kort legkésőbb 2020. december 31.-én meghaladó vagy az amortizációs határérték feletti, 
a pályázat benyújtásakor 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.  

 
A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások: 
Kizárólag olyan első üzembe helyezésű, legalább 8 személyes új gépjármű 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, ennek megfelelően alkalmasnak kell lennie minimum egy elektromos 
kerekesszék szállítására, valamint rámpával vagy emelőszerkezettel és 4 plusz 3 pontos 
rögzítési rendszerrel kell felszerelni. 
 
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 12 
hónap áll rendelkezésre, az elszámolási határidő legkésőbb 2021. december 31. A 
kedvezményezettnek az adásvételi szerződést a Támogatói Okirat hatályba lépésétől 
legfeljebb 60 napon belül meg kell kötnie. 
 
A fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő 
hónap első napjától számított öt éven át tart a gépjármű vonatkozásában. 
 
Pályázatot a kiírás 3.1. pontjában rögzített feltételeknek megfelelő Helyi önkormányzati 
költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) és Helyi önkormányzatok 
társulása (GFO 327) nyújthat be. 
 
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. július 16. és 2020. augusztus 15. 
között van lehetőség. 
 
A pályázati kiírás az alábbi linkre kattintva elérhető:  
Pályázati kiírás 
 
 

Pályázat önkormányzati étkeztetések támogatására 
 
A pénzügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont 
szerinti önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására. 
 
Pályázók köre: Az önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyha kapacitásbővítésére, 
fejlesztésére, valamint melegítőkonyha felújítására a költségvetési törvény 2. melléklet 
III.5.a) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása pont szerinti támogatásban részesülő 
települési önkormányzat nyújthat be pályázatot, ideértve - a gyermek kétkeztetés feladatát 
társulásban ellátó önkormányzatok esetén - a társulás székhelye szerinti települési 
önkormányzatot is (a továbbiakban: Pályázó). Új főzőkonyha létrehozására valamennyi 
települési önkormányzat nyújthat be pályázatot. 
 
A pályázat célja: Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati tulajdonú 
(ideértve az önkormányzati vagyonkezelésben lévő állami tulajdont is), fenntartású és 
működtetésű bölcsődei vagy óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező 
konyha, melegítőtálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (a továbbiakban 
együttesen: konyha) létrehozása vagy bővítése, fejlesztése érdekében. 
 
Pályázati alcélok: 
Önkormányzati fenntartású és működtetésű létesítmény fejlesztése 
a) új főzőkonyha létrehozásával, 
b) az önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyha kapacitásbővítésével, fejlesztésével, 
c) melegítőkonyha felújításával. 



 
Egy pályázat keretében kizárólag egy célra igényelhető támogatás. Pályázat kizárólag 
költségvetési szerv keretei között működő konyha/étkező fejlesztésére nyújtható be.  
 
Amennyiben a pályázat benyújtásakor az önkormányzat az étkeztetésről vásárolt 
szolgáltatással gondoskodik, úgy vállalnia kell, hogy a beruházás megvalósítását követően 
kizárólag saját, költségvetési szerv keretei között működtetett konyhával biztosítja a 
feladatellátását. Melegítőkonyha (tálaló- és/vagy befejező konyha) felújítása esetén is vállalni 
szükséges a fent leírt kötelezettséget, azaz a beruházást követően vásárolt szolgáltatással nem 
lehet ellátni a melegítőkonyhát (tálaló- és/vagy befejező konyhát), ott kizárólag a saját (főző) 
konyhából hozott ételeket lehet felszolgálni (kivétel a speciális étrend szerinti étkeztetés). 
 
Konyhai eszközök beszerzése valamennyi cél esetében támogatható, azonban kizárólag 
eszközbeszerzésre támogatás nem igényelhető.  
 
Az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítésére, felújítására, 
akadálymentesítésére, új étkező, étterem kialakítására is igényelhető támogatás. Kizárólag a 
konyhákhoz közvetlenül kapcsolódó étkezők, éttermek fejlesztése támogatható azzal, hogy 
egy feladatellátási helyen kell lennie a konyhának és az étkezőnek/étteremnek, tehát egy 
helyrajzi számon lévő ingatlant kell érintenie a fejlesztésnek. 
 
Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében egy 
feladatellátási helyen (egy helyrajzi számon lévő ingatlanon) megvalósítandó fejlesztéshez 
igényelhet támogatást. A pályázati alcélok esetében a beruházási összköltség 50%-áig 
eszközbeszerzésre is igényelhető támogatás. 
 
A támogatás formája: A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás 
igényelhető. 
 
A támogatás mértéke: A maximális támogatási igény a felhívás 3.1. a) és b) pont szerinti 
alcélok esetében pályázónként 100,0 millió forint azzal, hogy az egy bölcsődei, vagy óvodai 
ellátásban részesülő étkeztetni tervezett gyermekre számított igény nem haladhatja meg a 800 
000 forintot. A 3.1. c) pont szerinti alcél esetében a maximális támogatási igény 10,0 millió 
forint. 
 
A minimálisan biztosítandó saját erő mértéke a Pályázó egy lakosra jutó iparűzési adóerő-
képességétől (a továbbiakban: adóerő-képesség) függ. A pályázat szempontjából az adóerő-
képesség a 2019. II. negyedéves költségvetési jelentésben közölt, az adóerő-képesség alapját 
jelentő helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti.  
 
Pályázatok benyújtása: A Pályázati Adatlap és mellékleteinek elektronikus úton történő 
rögzítése, lezárása és elektronikus hitelesítése a belügyminiszter által üzemeltetett ebr42 
önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen 
történik. 
 
Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. augusztus 13. 
 

 
A pályázati felhívás a www.kormany.hu Dokumentumok menüpontban a 
Pénzügyminisztérium forrásra szűrést követően vagy a www.cserhatalja.eu weboldalról 
tölthető le. 



 
 

„Hankook Abroncsadományozás” Programfelhívás 
Határidő: 2020. július 20. 

 
 
A Hankook Tire Magyarország Kft. (továbbiakban: Társaság) 2020-ban is, immáron 
kilencedik alkalommal hirdeti meg Abroncsadományozási Programját, amellyel a társadalom 
számára fontos tevékenységet végző országos és/vagy helyi hatókörű szervezeteket támogatja. 
Az Abroncsadományozási Program keretében a Társaság olyan kisebb alapítványoknak és 
egyesületeknek is segítséget nyújt, amelyek méretükből fakadóan más módon ritkán és csak 
nagy erőfeszítések útján jutnának támogatáshoz. Idén a különleges helyzetre való tekintettel 
az egészségügyi, oktatási, valamint a környezetvédelmi területen tevékenykedő szervezetek 
támogatására helyezzük a fő hangsúlyt. 
 
A pályázat célja: alapítványi és egyesületi formában működő szervezetek (továbbiakban: 
Kedvezményezett(ek)) magyarországi tevékenységének támogatása, közúti közlekedésük 
biztonságának elősegítése. 
 
A támogatás formája: a Társaság által gyártott gumiabroncsok. Minden szervezet legfeljebb 
12 darab, azaz 3 garnitúra gumiabroncsra adhatja le igényét, kizárólag a szervezet tulajdonát 
képező, vagy a szervezet által hivatalosan üzemben tartott járművekre. 
 
Jelentkezési feltételek: A jelentkezés érdemi elbírálásához a szervezetnek az alábbi 
feltételeknek kell megfelelnie: 
 alapítványi, közalapítványi vagy egyesületi forma, 
 alapító okiratában vagy alapszabályában meghatározott célja megvalósítása érdekében az 

alábbi tevékenységek valamelyikét látja el (támogatott tevékenység): egészségügy és 
ehhez kapcsolódó tevékenység, gyermek-, és koraszülött mentés vagy szállítás, rászorulók 
támogatása, gyermekek biztonságos közlekedésre oktatása, fenntartható fejlődés és ehhez 
kapcsolódó oktatótevékenység, környezetvédelem és ehhez kapcsolódó oktató 
tevékenység, természetvédelem és ehhez kapcsolódó oktató tevékenység, tájvédelem és 
ehhez kapcsolódó oktató tevékenység, gyermekek idegen nyelvi oktatása, bűnmegelőzés, 
önkéntes rend- és katasztrófavédelmi tevékenység 

 legalább 5 évvel ezelőtti nyilvántartásba vétel (vagyis 2015), és ugyanezen időponttól 
megszakításmentes, igazolható és jelenleg is aktív működés Magyarország területén. 

 
A jelentkezés benyújtásának módja: az erre a célra létrehozott weboldalon, amelynek 
címe: www.hankookadomany.hu. Ezen a weboldalon van lehetőség a kötelezően csatolandó 
dokumentumokat szkennelt formában feltölteni. 
 
Pályázati időszak: 2020. június 10. – 2020. július 20. 
 
Bővebb információ:  
 
http://www.hankookadomany.hu/felhivas/ 
 
 

 



Milyen jövőt szán a vidéknek? 
Legyen része a vidék jövőjének formálásában! 

 
A világ, amelyben élünk, nagyon komoly változásokon megy keresztül. Az a szemszög, 
amelyből szemléltük a világot, megváltozott, és arra késztetett bennünket, hogy inspiráló 
forrássá váljunk, felelősségteljes döntéseket hozzunk a kihívások és a nehézségeket leküzdése 
érdekében. Éljünk a lehetőséggel! 
 
A LEADER megközelítés és cselekedeteink – az innovációra és az együttműködésre 
alapozva, kulcs szerepet játszhatnak az új szociális, gazdasági, kulturális és környezetvédelmi 
paradigmák kezelésében. Az ELARD által összeállított kérdőív felméri, hogy a LEADER 
miként tudna a közeljövőben tovább javítani a vidéki térségek és lakosaik életminőségét. A 
kérdőíveken rögzített vélemények, javaslatok és ötletek továbbítva lesznek nemzeti és régiós 
szinten egyaránt, valamint az európai politikusok és hivatalnokok felé. Az ebben a 
felmérésben összegyűjtött valamennyi válasz a különböző kommunikációs csatornákon és 
partnereken keresztül kerül megosztásra. 
 
A kérdőív az alábbi linkre kattintva érhető el:  
 
http://www.redr.es/recursos/encuestaLEADER/index_hu.html 
 
 

Egyre népszerűbb a Vedd a nógrádit! online piactér 
 
A nógrádi termelőket bemutató, népszerűsítő online piacteret indított a Nógrád Megyei 
Önkormányzat 2020. májusában. Az online piactér a megyei önkormányzat hárompilléres 
gazdaságvédelmi programjának egyik eleme, a nógrádiak által előállított helyi termékeket 
ajánlja a helyiek figyelmébe, ezáltal létrehozva egy rövid ellátási láncot. A weboldal célja, 
hogy elősegítse az információ terjedését a helyi termékek és szolgáltatások igénybevétele 
érdekében, a nógrádi termelőknek pedig minél biztosabb piaca legyen.  
 
A veddanogradit.hu címen elérhető weboldalon helyi, nógrádi hús- és hentesárú, pékárú és 
tejtermék, zöldség és gyümölcs előállítók és termelők jelennek meg, továbbá egyéb 
élelmiszeripari termékek, italok, olajak és kozmetikumok helyi előállítói, valamint helyi 
alapanyagokkal dolgozó vendéglátóhelyek. Jelenleg mintegy félszáz termelő található meg a 
felületen, amely folyamatosan bővül az új jelentkezőkkel, a regisztráció ingyenes. 
 
https://veddanogradit.hu/ 
 

 
HACS munkaszervezeti iroda ügyfélfogadás 

 
A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezeti irodájának ügyfélfogadása 2020. 
június 22. napjától a már megszokott nyitva tartás szerint várja az érdeklődőket. Az 
ügyfeleink és a munkatársaink egészségének megóvása érdekében irodánk egyelőre csak 
előzetes időpont egyeztetéssel (telefon, e-mail) fogad személyesen ügyfeleket.  
 
A HACS munkatársai a már jól ismert elérhetőségeken folyamatosan rendelkezésükre állnak: 
 
Kodák József – munkaszervezet-vezető – kodak@cserhatalja.eu (30/718-0895) 



Tábori Mónika – munkaszervezet-vezető helyettes – monika@cserhatalja.eu (30/718-0902) 
 
Megértésüket és közreműködésüket előre is köszönjük! 
 
Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület Munkaszervezete 
 
 
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 

 


