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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. április 17-i ÜLÉSÉRE 

 

 

Az előterjesztés tárgya: Pályázat benyújtása A Magyar Falu Program keretében „A nemzeti 

és helyi identitástudat erősítése” (MFP-NHI/2019) számú alprogramra 

 

A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program kihirdetéséről 

szóló 1669/2018. (XII.10.) Korm. határozat „nemzeti és helyi identitástudat erősítése 

önkormányzatok és nemzeti kulturális intézmények bevonásával” alprogramja alapján. Az 

alprogram hozzájárul a helyi közösségi terek fejlesztéséhez, a helyi közösségi folyamatok 

kezdeményezéséhez és azok megvalósításához. A közösségi terek fejlesztése lehetőséget ad a vidéki 

települési társadalom kohéziójának megerősödésére. 

A felhívásra települési önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot. 

 

A Felhívás célja a hagyományos vidéki közösségi élet megerősödése, ezzel teret adva a fiatal 

generációk számára. A program esélyt ad a helyi kultúra, a szabadidős tevékenységeknek 

fejlődéséhez, támogatja a hagyományok megtartását és azok továbbvitelét, hozzájárul a 

kultúrközösségek közötti kommunikációhoz. 

 

Támogatás igényelhető már meglévő kulturális intézmények tereinek felújítására, kultúrát segítő 

személy programszervező foglalkoztatására, valamint egyéb programszervezésre, és a 

programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre és programokhoz kapcsolódó működési költségekre. 

 

A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási 

intenzitású hazai támogatásnak minősül. A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás 

rendelkezésre állása. A Támogató a támogatott projektek esetében 100%-os mértékű támogatási 

előleget biztosít. 

 

A projektre maximálisan igényelhető támogatási összeg:  

 Meglévő közösségi és kulturális építmények külső és belső tereinek felújítása, bővítése, 

korszerűsítése (bruttó 15 000 000 forint összeghatárig);  

 A közösségi célú helyiségekben megvalósuló programok szervezése (kültéri is), a közösségi 

tér felújításához, amatőr művészeti csoportok támogatásához, és a programokhoz 

kapcsolódó eszközbeszerzés, a programokhoz kapcsolódó működési költségek támogatása 

(bruttó 5 000 000 forint összeghatárig). 

A településen két épülethez kapcsolható felújítás lehetősége került előtérbe, egyrészt a 

Polgármesteri Hivatal udvarában fedett tér kialakítása, illetve a volt Óvoda épületének részbeni 

átalakítása és felújítása. 
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A pályázat kiíróját megkerestük, hogy a pályázat kiírás szempontjainak melyik lehetőség felel meg. 

Válaszuk alapján a „Polgármesteri Hivatal udvarában fedett tér kialakítása” projekt jelen pályázati 

kiírásban megfogalmazott feltételek szerint nem valósítható meg. Ennek figyelembevételével a 

„volt Óvoda épületének részbeni átalakítása és felújítása” projekt megvalósítására adnánk be a 

pályázatot a maximálisan igénybe vehető támogatási összegre.  

Az épületben falak bontásával kb. 70 m
2
 alapterületű közösségi tér alakul ki, ehhez kapcsolódnak 

egy légtérben kisebb kb. 17 m
2
 alapterületű helyiségek. A közösségi tér mellett vizesblokk kerül 

kialakításra. A kialakított területen kulturális és sport programok lebonyolítására lesz lehetőség. 

Amennyiben a beruházás megvalósul, majd dönteni kell az üzemeltetés és fenntartás módjáról és 

költségeinek finanszírozásáról.  

A pályázat benyújtási határideje 2019. május 15., a pályázatot kizárólag elektronikus úton, az 

elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. 

 

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 18 hónap áll 

rendelkezésre, de legkésőbb 2020. december 31. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 

támogatni szíveskedjen! 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 

 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – megtárgyalta a Pályázat benyújtása A 

Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” (MFP-NHI/2019) 

számú alprogramra tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert A Magyar Falu Program keretében „A 

nemzeti és helyi identitástudat erősítése” (MFP-NHI/2019) pályázati dokumentáció 

határidőre történő benyújtására, valamint a pályázattal kapcsolatban szükséges nyilatkozatok 

megtételére. 

 

2) A pályázat a támogatási összeg maximális felhasználásával a Mánfa, Óvoda utca 22. (Hrsz.: 

5332) épületben kialakítandó közösségi tér megvalósítására vonatkozik. 

 

 

Határidő:  legkésőbb 2019. május 15. 

Felelős:  Takács Zsolt polgármester 

    

 

 

Mánfa, 2019. április 9. 

 

 

Takács Zsolt 

polgármester 
 


