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Pályázati lehetőségek a Magyar Falu Programban 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2019. augusztus 30-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Falu Programban az Óvoda udvarának felújításán túl két olyan lehetőség is szerepel, 
melyek igen hasznosak lehetnek a város számára. 
 

1.) Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására című alprogramban 5.000.000 Ft 
erejéig tudunk pályázni például ágaprító gép beszerzésére. A gép beszerzését már elő-
terjesztettem, de akkor elutasításra került, mivel az MTZ munkagépünknek van ágaprító 
berendezése. Városgondnok úrnak jeleztem, hogy az eszközt használni kellene. Azt a 
választ kaptam, hogy a gépnek nincs fölösleges üzemórája, mivel nyáron nagy területe-
ken vág füvet, illetve szállítás, télen pedig nagyobb szükség van a hótolás funkciójára. 
Valóban így van, egy gép egyszerre egy feladatot tud ellátni. 100 % állami támogatás 
mellet lehetőségünk nyílik eszközbővítésre. Az ágaprítással a volt laktanya területén 
képződő fahulladék feldolgozható lenne, a környezet tiszta maradna, a képződő apríték 
bevételt is jelenthetne az önkormányzat számára. 
 

2.) Temető fejlesztés alprogramban 5.000.000 Ft-ig javaslom pályázat benyújtását az utak 
felújítására, úrnafal bővítésre. A utakat rövid időn belül mindenképp javítani kell. Az 
úrnafal jelenleg kb 50 %-ig telt meg. A legfelső helyek fenn vannak tartva a bizonytalan 
időpontban kötelező bevezetésű szociális temetésre. Hosszú távú település üzemelteté-
si feladatot lehetne most megoldani 100 %-os állami támogatásból. 

 
 
A Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft-től árajánlatot kértünk a pályázat elkészítésérem 
melyet z előterjesztéshez csatolok. Szerződéstervezetet is kértünk, amennyiben a bizottsági 
ülésig megérkezik, az ülésen kiosztásra kerül. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. augusztus 23. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:  

3. Jogszabályi háttér:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. 
(II.26.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés i) pontja szerint: 
 
„Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően le-
het aláírni és felmondani.” 
 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019.(VIII.30.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Faluprogramban meg-
hirdetett pályázatokon indulás lehetőségéről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület indulni kíván 
 

- Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására című alprogramban ágaprító gép 
beszerzésére és 

- Temető fejlesztés alprogramban utak felújítására és úrnafal építésére. 
 
A Magyar Faluprogram pályázatainak megírására a Képviselő-testület megbízza a Nyugat-
Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft-t az eszközfejlesztési, Temető fejlesztése és Óvoda udvar 
alprogramok pályázatainak megírására. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, pályázatírásra vonatkozó árajánlatot elfo-
gadja. A pályázatírás 150.000 Ft + áfa összegű többletfedezetét a 2019. évi költségvetés tarta-
léka terhére biztosítja. 
 
A pótelőirányzat átvezetésére a költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell 
tenni. 
 
 
 
Határidő: pályázati kiírások szerint, majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Rétság Város Önkormányzata 

Hegedűs Ferenc 

polgármester 

részére 

Tárgy: Tájékoztatás 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Miniszterelnökség által meghirdetett „Magyar Falu Program” pályázatainak elkészítésére a 

Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft. az alábbi ajánlatot teszi: 

A Nyugat-Nógrád Nonprofit Kft. alábbi pályázatok előkészítését, és a pályázati dokumentáció 

benyújtását vállalja: 

 1., A Magyar Falu Program keretében „Eszközfejlesztés belterületi közterület 

karbantartására” című alprogramhoz A kiírás kódszáma: MFP-KKE/2019. 

 2., A Magyar Falu Program keretében „Temető fejlesztése” című alprogramhoz A kiírás 

kódszáma: MFP-FFT/2019 

 3., A Magyar Falu Program keretében az „Óvoda udvar” című alprogramhoz A kiírás 

kódszáma: MFP-OUF/2019 

 Projektelőkészítés, pályázati dokumentáció benyújtása: 50.000,- Ft + ÁFA/ pályázat 

 

 

       Tisztelettel,  

Bercel, 2019. augusztus 23. 

         …………………………………………….. 

               Kormány Krisztián  

                       ügyvezető 

 

 


