
ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2022. január 31-i soron következő ülésére

Tárgy: a Magyar Falu Program 2022. évi pályázatai

A Miniszterelnökséget  vezető  miniszter  (a  továbbiakban:  miniszter)  pályázatot  hirdetett  a  Magyar  Falu  Program
keretében,  a  Magyarország  területén  működő  5000  fő,  és  ez  alatti  állandó  lakosságszámú  települések
önkormányzatainak (továbbiakban: önkormányzat), több témában. 
Áttekintve  a  pályázati  felhívásokat,  az  önkormányzati  fejlesztési  terveket  és  szükségszerűségeket,  valamint  az
intézményrendszerünket, a következő pályázatokat javaslom benyújtani:

1. Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (MFP-UHK/2022) – Sólyom 
utca

2. Kommunális eszköz beszerzése (MFP-KOEB/2022) – kisteherautó, billenő platóval
3. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (MFP-ÖTIK/2022) – Önkormányzat (mely egyben kö-

zösségi színtér és kialakítás alatt álló könyvtár helyszíne) udvarának térkövezése

Útépítési pályázat:

A pályázati felhívás főbb ismérvei a következők:
 Támogatott cél: önkormányzati utak felújítása
 Önállóan nem támogatható, választható tevékenység: 

o Út környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése 
o Forgalomtechnikai létesítmények felújítása
o Projekt-előkészítés, tervezés (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti 

tervdokumentáció elkészítése) 
o Műszaki ellenőri szolgáltatás
o Projekt menedzsment

 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység: tájékoztatás és nyilvánosság (tájékoztató
tábla, ünnepélyes átadás, stb.)

 Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 18 hónap

A pályázat benyújtása 2022. január 03. és 2022. február 08. között lehetséges.

Támogatási jellemzők:
 Maximálisan igényelhető támogatási összeg: 45 MFt
 Támogatás intenzitása: 100%
 A teljes projektköltségen belül az önállóan nem támogatható, választható, illetve a kötelezően megvalósítandó

tevékenységek költségaránya nem haladhatja meg a 7%-ot.

Az útfelújítási koncepció szerint a meredek, rossz műszaki állapotú utcák vannak soron. Mivel már megújult a Sas
utca, Harcsa utca, Csóka utca és Ponty utca, valamint idén (pályázati támogatás birtokában) felújítjuk a Madár utcát és
a Csík utcát,  az idei  évben a Pisztráng utcára (BM pályázat)  és a Sólyom utcára (Magyar Falu Program) utcára
szükséges benyújtanunk a támogatási kérelmet.

Mindezek  alapján  útügyi  szakértőnkkel  elkészítettem  a  pályázati  (felújítási)  tervet  és  a  hozzá  tartozó  mérnöki
költségvetést a Sólyom utcára vonatkozóan. 

A felújítási terv jellemzői:

Műszaki jellemzők:
 A töredezett aszfaltburkolat elbontása
 Az útalap javítása a szükséges helyeken
 Szegély helyreállítása – oldallejtés szerinti völgyoldalon K szegély kiépítése
 5+5 cm vastagságban új aszfaltburkolat kiépítése
 Padka helyreállítása



Méret adatok:
 Hossz: 176 fm
 Szélesség: 3,5 m
 Padka: átlagosan 1 m
 Teljes útfelület: 561 m2

A pályázat költségszerkezete:
 Tervek: bruttó 381.000 Ft
 Útépítés: bruttó 19.993.496 Ft
 Műszaki ellenőr: bruttó 444.500 Ft
 Nyilvánosság: bruttó 381.000 Ft  
 Mindösszesen: bruttó 21.199.996 Ft

Mivel a pályázat 100%-os támogatású, ezért önrész biztosításáról nem szükséges dönteni.
Az eddigi rend szerint úgy kalkulálunk, hogy a pályázat által nem támogatott műszaki rész (süllyesztett szegély az út
oldaldőlés  szerinti  völgy  oldalán)  megvalósítását  lakossági  –  önkormányzati  együttműködésben  tervezzük
megvalósítani.

1.) Határozat javaslat
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu Program keretében
az  önkormányzati  utak,  hidak  fejlesztésének  támogatására  kiírt,  MFP-UHK/2022.  kódszámú  pályázaton
benyújtandó, a „Sólyom utca felújítása” című projektre vonatkozó támogatási kérelmet  tudomásul veszi és a
pályázat benyújtásához hozzájárul. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Mindeközben megjelent a „kommunális eszköz beszerzésre” vonatkozó pályázat (MFP-KOEB/2022) is, melynek
keretében  új  eszközök,  gépek,  munkagépek és  kisteherautók  beszerzésére  nyílhat  lehetőség.  Az  igényelhető
támogatás maximum összege bruttó 15 millió forint,  A támogatás  intenzitása 100%. Nyertes  pályázat  esetén a
támogatást előfinanszírozásban kapjuk meg.

A pályázat során támogatható tevékenységek a belterületi  utak, közterületek kezelését, karbantartását, rendszeres
felújítását, településtisztasági szolgáltatást biztosító gépek, eszközök beszerzése, a következők szerint: 
Önállóan támogatható tevékenységek:

 erőgépek, munkagépek (például: traktor, kompakt rakodó, kisteherautó); 
 ágaprító gépek; 
 kisebb gépek, eszközök (például: fűnyíró, sövényvágó, magassági ágvágó, fűkasza, láncfűrész, fúró, áramfej-

lesztő, traktorra homlokrakodó, sarokcsiszoló, hegesztőgép, fúró, kompresszor), és azok rendeltetésszerű 
használatához elengedhetetlen tartozékaik; 

 települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére, alkalmas gépek, eszközök; 
 nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére, gyűjtésére, szállítására alkalmas gépek, eszkö-

zök; 
 hó és síkosság-mentesítésére alkalmas gépek, eszközök. 

Választható tevékenység: 
 eszközök beszerzése során jelentkező szállítási és üzembe helyezési költség; 
 hatósági engedélyezés költsége; 
 projekt-előkészítési tevékenység (pályázati dokumentáció összeállítása); 
 közbeszerzési eljárások költségei (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói 

tevékenység, közbeszerzési eljárás díja); 
 a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: projektmenedzsment költség) 

Kötelezően megvalósítandó tevékenység: 
 tájékoztatás és nyilvánosság

Támogatási jellemzők:
 Maximálisan igényelhető támogatási összeg: 15 MFt



 Támogatás intenzitása: 100%
 A teljes projektköltségen belül az önállóan nem támogatható, választható, illetve a kötelezően megvalósítandó

tevékenységek költségaránya nem haladhatja meg a 3%-ot.,

A pályázat benyújtására 2022. január 03. és 2022. február 05. között van lehetőség.

A jelenlegi önkormányzati Mitsubishi kisteherautó több mint 10 éve szolgál Remeteszőlősön. A gondos karbantartás
mellett a téli időszakok (amikor sószóróként is működött) nagyon megviselték az alvázát, illetve fém alkatrészeit.
Jelenleg a kollegák nagy erőkkel végzik a karosszéria javítását, de jól látszik, hogy a kisteherautó szerkezeti elemei
oly  mértékben  vannak  elfáradva  és  elkorrodálva,  hogy  az  már  csak  részben  javítható,  tűzoltás  jelleggel.  A
kisteherautónk nagyobb teher, illetve a tolólap vitelére már nem alkalmas.
A fentiek alapján szükségesség vált egy új kisteherautó beszerzése a következő főbb paraméterekkel:

 A kisteherautó vizsgázott össztömege 3,5 tonna legyen (B kategóriás jogosítvánnyal vezethető legyen)
 Összkerékhajtása legyen (a téli síkosságmentesítő munkákban is részt tudjon venni)
 Billenthető platója legyen (jelentős időveszteség, amikor a kézzel meglapátolt teherautót kézzel kell lerakni is)

Mivel a Magyar Falu Program jelen kiírása lehetővé teszi kisteherautó beszerzésének a támogatását (pick-up-ot nem!),
ezért elkezdtük a fenti feltételeknek megfelelő új kisteherautó (a pályázatban csak új lehet) keresését. Fontos szempont
volt az is, hogy a kisteherautó ára ne, vagy ne nagyon haladja meg a támogatási összeget (15 MFt).
Az intenzív kutatás eredménye meglepő volt: sok esetben nem forgalmaznak ilyen kisteherautót, vagy csak nagyon
magas áron.  Végeredményben a  Renault  Master  és  a  Peugeot  Boxer  illetve a MAN TGE márkáknál  találtunk a
feltételeknek megfelelő típusokat, melyre vonatkozóan előzetesen indikatív ajánlatokat kértünk.

Ennek eredménye a következő volt:
 Peugeot Boxer – bruttó 19.526.885 Ft
 Renault Master – nem küldték meg az ajánlatot (előzetes kalkuláció szerint kb.18.800.000 Ft)
 MAN TGE – bruttó 15.298.420 Ft

A pályázat költségvetése a következőképpen alakul:

 Teherautó ára: 14.581.050 Ft
 Nyilvánosság: bruttó 250.000 Ft  

Mindösszesen: bruttó 14.831.050 Ft

A szűkös határidő és a nagyszámú beadandó pályázatok miatt a támogatási kérelmet elkészítettem és benyújtottam a 
MAN TGE típusú tehergépkocsira.

2.) Határozat javaslat
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu Program keretében  a
„kommunális eszköz beszerzése” támogatására kiírt, MFP-KOEB /2022. kódszámú pályázaton benyújtott, MAN TGE
márkájú,  összkerék  meghajtású  és  billenőplatós  kisteherautó  beszerzésére  vonatkozó,  14.831.050  Ft  összértékű
pályázat benyújtására vonatkozó polgármesteri beszámolót tudomásul veszi.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022.02.05.

A harmadik pályázati lehetőség az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (MFP-ÖTIK/2022) című 
pályázati felhívás. A pályázat keretében a következő fejlesztési célok jelölhetőek meg:

 Faluház fejlesztése
 Bölcsőde épületek felújítása
 Óvodaépületek felújítása
 Orvosi rendelők fejlesztése
 Közösségi terek fejlesztése

A közösségi színtér fejlesztésére vonatkozó alpályázaton igényelhető támogatás a 100%-os önkormányzati tulajdonú
ingatlanon  lévő  –  önkormányzati  rendeletben  közművelődési  színtérként  nevesített  közösségszervezés  és
közművelődési  szolgáltatások  helyszíneire  biztosított  –  közösségi  épületek  (a  továbbiakban:  közösségi  terek)
építésére, felújítására és fejlesztésére. A pályázat keretében önállóan támogatható tevékenységként jelölhető meg a



környezetrendezés.  Ennek  keretében  a  fejlesztéssel  érintett  100%-os  önkormányzati  tulajdonú  fejlesztendő
ingatlanon járda építése és/vagy térkövezése; kert-, udvar rendezése; kertépítés is elvégezhető, azzal a kitétellel,
hogy a támogatás mértéke legfeljebb 5 millió Ft.

Mivel Önkormányzatunk egyben közösségi  színtér  is  (72/2020.  (IX.29.)  önk.  határozat)  és a gyakorlatban is  úgy
üzemel (Falunapok, egyéb közösségi rendezvények), ezért lehetőségünk van az önkormányzati udvar térkövezésére
támogatási kérelmet benyújtani. A pályázat keretében a tervezés és a műszaki ellenőrzési is elszámolható.
A pályázat megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre.
A pályázat benyújtására 2022. január 03. napja és 2022. február 12. napja között van lehetőség.

Ennek  ismeretében  megkértem  útügyi  szakértőnket,  aki  elkészítette  a  megvalósulási  tervet,  illetve  a  mérnöki
költségvetést.
A pályázat költségvetése a következőképpen alakul:

 Tervek: bruttó 127.000 Ft
 Udvar burkolása: bruttó 3.139.249 Ft
 Nyilvánosság: bruttó 88.900 Ft  
 Mindösszesen: bruttó 3.355.149 Ft

A szűkös határidő és a nagyszámú beadandó pályázatok miatt a támogatási kérelmet elkészítettem és benyújtottam. A 
pályázat jelleg miatt önrészt nem szükséges biztosítani, így arra vonatkozóan nem szükséges döntést hozni.

3.) Határozat javaslat
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu Program keretében  az
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (MFP-ÖTIK/2022) kódszámú pályázat keretében, a közösségi
terek  fejlesztésére,  környezetrendezési  tevékenység  támogatására  vonatkozó,  az  önkormányzati  udvar  -  mint
közösségi  színtér  –  leburkolására  benyújtott,  3.355.149  Ft  összegű  támogatási  kérelemre  vonatkozó  beszámolót
tudomásul veszi.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022.02.12.

Remeteszőlős, 2022. január 24.

Szathmáry Gergely
   polgármester


