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2. számú előterjesztés Felsőlajos Polgármestere részére 

2020. április 24. 
 

Tárgy: Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében megjelent „Közösségi tér ki-
/átalakítás és foglalkoztatás” című alprogramhoz 

 
Iktatószám: LMKOHFL/593-1/2020. 
 

A közelmúltban megjelent a Magyar Falu Program keretében az MFP-KTF/2020 
kódszámú, a Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás című alprogram. 
 A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú 
települések számára a nemzeti és helyi identitástudat erősítésére. Támogatás igényelhető 
az önkormányzat vagy az önkormányzati társulás tulajdonában lévő ingatlanon lévő 
közösségi intézmények tereinek építésére, felújítására, közösség építését segítő személy 
programszervezőként való foglalkoztatására. 
 Önállóan támogatható tevékenységek közé tartozik közösségi épületek építése, külső 
és belső tereinek felújítása, bővítése, korszerűsítése. 

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, 
a nem önkormányzati feladatellátást szolgáló épületrészhez kapcsolódó építési munkálatok a 
kiírás keretében nem támogathatóak. A Faluház épületének esetében a tervezett fejlesztések 
csak támogatható funkciókkal érintettek, így a fejlesztés teljes egésze támogatható. A pályázati 
konstrukció keretében csak a közösségi terek fejlesztésére, felújítására indokolt 
pályázatot benyújtani az alábbiak szerint: 
Könyvtár, közösségi tér: 
- a posta hátsó falának és a raktár falának 

bontása, 
- új fal kialakítása az előtér felől, 
- padló burkolatok bontása (kő és parketta) 
- padlószint kiegyenlítése 
- padlóburkolat lerakása: hidegburkolat 
- elektromos hálózat cseréje 
- új lámpatestek 
- riasztó kiépítése 
- az előtér felé új ajtó beépítése 
- radiátorok cseréje. 

Nagyterem: 
- parketta burkolat felszedése, 
- bitumenes ágyazat felszedése 
- új padlókiegyenlítő szint létesítése 
- új padlóburkolat: vinyl 
- falak festése 
- mennyezeti faburkolatok, gerendák 

festése 
- fa nyílászárók és faburkolatok festése 
- 9 db radiátor cseréje 

 
A felújításhoz kapcsolódó források mellett támogatás igényelhető egy fő – akár 

részmunkaidőben foglalkoztatott – közösségszervező bértámogatásának nyújtására a 2020. 
évi garantált bérminimum járulékaival növelt összegével. 

A pályázati felhívás előírásait és a fenti fejlesztési igényeket megvizsgálva az 
előterjesztés mellékletét képző műszaki leírásban és a tervezett alaprajzon jelölt felújítás 
megvalósítása szükséges. 
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A projekt keretében lehetőség van az előkészítési, tervezési, közbeszerzési, műszaki 
ellenőri, projektmenedzsmenti és nyilvánossági tevékenységek kapcsán felmerülő költségek 
finanszírozására is, mely maximum a teljes elszámolható költség 7 %-a lehet. 

A fenti elszámolható elemeket figyelembe véve a felújításra és a bértámogatásra 
összesen maximum 15 millió forintösszköltségű pályázat benyújtása indokolt. 

A támogatás vissza nem térítendő 100 %-os intenzitású. A támogatás 100%- ban 
előfinanszírozással történik. A megítélt támogatási összeget a Kincstár a Támogatói Okirat 
kiállítását követő öt napon belül átutalja a Kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban 
megadott bankszámlaszámra. 

A pályázatokat 2020. május 22. napjáig kell benyújtani. 
 
Felsőlajos, 2020. április 22.  
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Előterjesztés melléklete 
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Polgármesteri döntéshozatal: 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 
a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-étől.  
 
Ezzel a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat állapított meg az Országgyűlés – 
a 2020. március 31-étől hatályos – a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. 
törvénnyel. 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti. 
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 
………./2020. (…….) Polgármesteri Határozat 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel 
a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényre Felsőlajos Község 
Polgármestereként – a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben - „Pályázat 
előkészítése és benyújtása a Magyar Falu Program MFP-KTF/2020 kódszámú, Közösségi 
tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás című alprogramra” tárgykörben az alábbi határozatot 
hozom: 

H A T Á R O Z A T 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program MFP-
KTF/2020 kódszámú, Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás című alprogramjára a 
6055 Felsőlajos, Iskola utca 12. (11 hrsz) szám alatti Faluház épületben lévő közösségi terek 
(nagyterem, könyvtár-közösségi színtér) felújítására és egy fő közösségszervező 
bértámogatására maximum 15 millió forintos támogatási összegre. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 

Felsőlajos, 2020. április 24. 10.00 óra 

 

                          Juhász Gyula  
                           polgármester 


