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 3. számú előterjesztés Felsőlajos Polgármestere részére 
2020. május 22. 

 
 

 
Tárgy: Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében megjelent „Óvodai játszóudvar 

és közterületi játszótér fejlesztése” című alprogramhoz 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette:                      Horváth Sándor 
        pályázati referens 
         

 
 

    
Előzetes véleményezés céljából megkapta:   - 
  
 
 
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:           Muhariné Mayer Piroska 
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                                                                        dr. Balogh László s.k. 
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3. számú előterjesztés Felsőlajos Polgármestere részére 

2020. május 22. 
 

Tárgy: Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében megjelent „Óvodai játszóudvar 
és közterületi játszótér fejlesztése” című alprogramhoz 

 
Iktatószám: LMKOHFL/674-1/2020. 
 

A közelmúltban megjelent a Magyar Falu Program keretében az MFP-OJF/2020 
kódszámú, a Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése című alprogram. 
 Ennek keretében a kiírás célja, hogy minél több kistelepülésen elérhetővé váljon 
biztonságos, változatos játékokkal felszerelt játszótér, minden óvodában megvalósuljon 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti követelményeknek megfelelő eszközök és 
felszerelések beszerzése, óvodai játszóudvarok felújítása hiszen ez elengedhetetlen a 
kisgyermekkori nevelés hatékony fejlesztése szempontjából. Mindezek eredményeként 
létrehozott játszóudvarok, játszóterek, beszerzett fejlesztő eszközök hozzájárulnak, hogy a 
kisgyermekek fejlődési lehetőségei javuljanak, így a vidéki élet jobbá, vonzóbbá váljon a 
családok számára.  

Az „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című alprogram részeként 
2020- ban tervezett az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken játszóterek 
építése, meglévők felújítása, óvodai játszóudvarok felújítása, bővítése, eszközök és 
felszerelések beszerzése. 

2019. évben az óvodai játszóudvar fejlesztésére pályáztat került benyújtásra, mely 
pozitív elbírálásban részesült és az abban megjelölt eszközök beszerzése 2020. nyarán meg is 
valósul. 
 Az idei kiírás céljait megvizsgálva indokolt lenne a közterületi játszótér fejlesztése 
különféle fitness eszközök telepítésével. 
A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os 
támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül. A támogatás 100%-ban előfinanszírozással 
történik. A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege 5 millió forint. 
 

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. május 20. és 2020. június 19. között 
van lehetőség.  
 
 
Felsőlajos, 2020. május 21.  
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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-OJF/2020 kódszámú, Óvodai 
játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése című alprogramra” tárgykörben az alábbi 
határozatot hozom: 

H A T Á R O Z A T 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a – 100 %-os támogatási intenzitású 
- Magyar Falu Program MFP-OJF/2020 kódszámú, Óvodai játszóudvar és közterületi 
játszótér fejlesztése alprogramjára a Felsőlajos 7/11 hrsz-ú játszótéren új eszközök 
telepítésére maximum 5 millió forintos támogatási összegre. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 

Felsőlajos, 2020. május 22. 8.00 óra 

 

                          Juhász Gyula  
                           polgármester 


