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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdet a Magyar Falu Program 
kihirdetéséről szóló 1043/2020. (II. 17.) Korm. határozat 

a) „Önkormányzati tulajdonban lévő út -, hídépítés/felújítás” – kódszám: MFP-
ÖTU/2020.  

b) „Önkormányzati járdaépítés felújítás anyagtámogatása” – kódszám: MFP- 
BJA/2020. 

c) „Orvosi eszköz” – kódszám: MFP-AEE/2020. 
alprogramja alapján, az ország teljes területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó 
lakosságszámú települési önkormányzat(ok) (a továbbiakban: önkormányzat) 
számára. 
 

A) 
 
Önkormányzati útfelújításra a kiírás meghirdetésekor a támogatásra 
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 9 000 000 000 forint. 
A pályázati kiírás célja az önkormányzatok tulajdonában lévő önkormányzatok 
tulajdonában lévő utak, hidak építése, felújítása, ezáltal a vidéki kistelepülések 
hátrányainak mérséklése. 
 
Önállóan támogatható, tevékenységek: 

 Kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása, szilárd burkolattal 
történő ellátása, portalanítás, valamint földút kaviccsal vagy kőzúzalékkal 
történő leszórása, földút szilárd burkolattal való ellátása; 

 Kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő hidak építése, felújítása, 
korszerűsítése. 

Az útfelújítás esetén be kell tartani a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásokat. 
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 
18 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2022. június 30. 
A fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését 
követő hónap első napjától számított öt éven át tart a beruházás vonatkozásában. 
A fejlesztés eredményeként kialakított, felújított önkormányzati tulajdonú ingatlanon 
lévő közhasználatú parkoló használata a fenntartási időszak végéig nem lehet 
díjköteles. 
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár által a Magyar Falu 
Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen 
keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/társulásnak 
rendelkeznie kell hivatali kapuval; a kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton 
történik. 
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. április 8. és 2020. május 8. 
között van lehetőség. 
 
A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege: 30 millió forint. 
 
A pályázat elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni 
PDF formátumban:  

 Építészeti/műszaki-költségvetési dokumentáció  
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 KÉ-K jogosultsággal rendelkező tervező által készített műszaki leírás;  

 KÉ-K jogosultsággal rendelkező tervező által készített alaprajz, helyszínrajz, 
vázlatrajz (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása) (amennyiben releváns);  

 Tervezői nyilatkozat műemléki védelemről (amennyiben releváns);  
 Engedély- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a pályázathoz 

elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot 
csatolni, ha rendelkezésre áll a jogerős engedély, kérjük csatolni. A jogerős 
hatósági engedély megléte és benyújtása a Támogatói Okirat kiállításának 
feltétele;  

 Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén csatolni szükséges a 
hatósági szolgáltatás keretében megkért, az illetékes építésügyi hatóság által 
kiadott hatósági igazolást vagy tervezői nyilatkozatot arról, hogy a 
fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély (amennyiben releváns);  

 Építési beruházás és/vagy felújítás esetén egy darab árajánlat vagy tervezői 
költségvetés/költségbecslés;  

 A fejleszteni kívánt ingatlan (az ingatlan100%-os önkormányzati tulajdonát6 
alátámasztó) 30 napnál nem régebbi TakarNet rendszerből lekérdezett 
elektronikus tulajdoni lapjának másolata (valamennyi fejlesztéssel érintett 
helyrajzi szám tekintetében);  

 Az önkormányzati társulás társulási megállapodása (amennyiben releváns);  
 Társulási megállapodás pályázat benyújtására (amennyiben releváns);  

 A fenntartó fenntartásra vonatkozó együttműködési nyilatkozata a fenntartási 
időszakra vonatkozóan (önkormányzati tulajdonú, de egyéb társulási 
fenntartású út esetén);  

 A kiírás 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat (kötelező);  
 Nyilatkozat a kettős finanszírozás elkerüléséről (kötelező);  

 Aláírási címpéldány (kötelező);  
 Hivatalos, bank által hitelesített igazolás a bankszámláról (kötelező);  
 A jogerős építési és/vagy vízjogi létesítési és/vagy közlekedési hatósági 

engedély megléte és benyújtása a Támogatói Okirat kiállításának feltétele 
(kötelező).  

 
A pályázónak az elektronikus benyújtó felületen, elektronikusan kötelező 
nyilatkozni arról, hogy:  

 Adósságrendezési eljárás alatt nem áll;  
 A pályázatban permentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra 

igényel támogatást;  

 A pályázati kiírás közzététele előtt a felújítást, fejlesztést nem kezdte meg;  
 Pályázó ÁFA levonási jogra vonatkozó nyilatkozata;  
 Nyertes pályázat esetén hozzájárul, hogy a településen a tájékoztatás, 

nyilvánosság biztosítása céljából kommunikációs eszköz kerül kihelyezésre.  
 

B) 
 

Önkormányzati járdaépítés felújítás anyagtámogatására a kiírás 
meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1 000 000 
000 forint. 
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A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések 
járdáinak építésének, felújításának anyagtámogatása, és ezáltal a vidéki kistelepülések 
hátrányainak mérséklése, az életminőség javítása. 
 
Önállóan támogatható tevékenységek:  

 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon történő új járda építésének 
anyagtámogatása (pl. térkő, zsaluanyag, stb.); 

 Szilárd burkolatú járda javításához, felújításához szükséges anyagok 
támogatása (települési önkormányzat vagy a Magyar Állam tulajdonában és a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanokon elhelyezkedő 
járdákhoz). 

 
Az útfelújítás esetén be kell tartani a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásokat. 
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 
18 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2022. június 30. 
A fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését 
követő hónap első napjától számított öt éven át tart a beruházás vonatkozásában. 
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár által a Magyar Falu 
Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen 
keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/társulásnak 
rendelkeznie kell hivatali kapuval; a kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton 
történik. 
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. április 8. és 2020. május 8. 
között van lehetőség. 
 
A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege: 5 millió forint. 
 
A pályázat elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni 
PDF formátumban:  

 Építészeti/műszaki-költségvetési dokumentáció 
 KÉ-K jogosultsággal rendelkező tervező4 által készített műszaki leírás, mely 

tartalmazza a beruházás megvalósításához szükséges anyagok megnevezését 
és mennyiségét (kötelező); 

 KÉ-K jogosultsággal rendelkező tervező által készített alaprajz, helyszínrajz, 
vázlatrajz (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása) (kötelező). Az alaprajz, 
helyszínrajz és vázrajz mindegyikét szükséges benyújtani; 

 Tervezői nyilatkozat műemléki védelemről (amennyiben releváns); 
 Engedély- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a pályázathoz 

elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot csatolni, 
ha rendelkezésre áll a véglegessé vált engedély, kérjük csatolni. A véglegessé 
vált építési engedély megléte és benyújtása a Támogatói Okirat kiállításának 
feltétele (a 382/2016. (XII. 12.) Korm. rendelet szerint az engedélyezési eljárást 
első fokon a megyeszékhely szerinti járási hivatal, Pest megyében a Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, - másodfokon – ha a fellebbezést törvény 
lehetővé teszi – a fővárosi és megyei kormányhivatal folytatja le - amennyiben 
releváns); 

 Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén csatolni szükséges a hatósági 
szolgáltatás keretében megkért, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott 



   

- 5 - 

hatósági igazolást, vagy tervezői nyilatkozatot arról, hogy a fejlesztéshez nem 
szükséges hatósági engedély - amennyiben releváns; 

 Építési beruházás esetén egy darab árajánlat vagy tervezői 
költségvetés/költségbecslés kizárólag az anyagköltségre vonatkozóan. Az 
árajánlatra vonatkozó további előírásokat az Útmutató 2020. 7.1. pontja 
tartalmazza. (kötelező); 

 Az önkormányzati társulás társulási megállapodása (amennyiben releváns); 
 Társulási megállapodás pályázat benyújtására (amennyiben releváns); 
 Állami tulajdonú ingatlanon lévő járda esetében köteles beszerezni a 

munkavégzéshez a vagyonkezelő vagy a tulajdonosi joggyakorló által kiadott 
közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást (amennyiben a fenntartó és a 
tulajdonos személye eltérő) https://internet.kozut.hu/ugyfelszolgalat/tulajdonosi-

vagyonkezeloi-nyilatkozatok/; 

A hozzájárulást kezdeményező kérelmet a pályázat benyújtásakor kell csatolni. 
A hozzájárulás megléte a Támogatói Okirat kibocsátásának feltétele 
(amennyiben releváns); 

 A fejleszteni kívánt ingatlan 30 napnál nem régebbi TakarNet rendszerből 
lekérdezett elektronikus tulajdoni lapjának másolata (kötelező); 

 A fenntartó fenntartásra vonatkozó együttműködési nyilatkozata a fenntartási 
időszakra vonatkozóan (önkormányzati tulajdonú, de önkormányzati társulási 
fenntartású járda esetén); 

 Fotódokumentáció a projekt megvalósítását megelőző állapotról (minimum 3 db 
kép - kötelező); 

 Jelen kiírás 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat (kötelező); 

 Nyilatkozat a kettős finanszírozás elkerüléséről (3. számú melléklet) (kötelező); 
 Aláírási címpéldány (kötelező); 
 Hivatalos, bank által hitelesített igazolás a bankszámláról (kötelező); 
 A véglegessé vált építési és/vagy vízjogi létesítési és/vagy közlekedési hatósági 

engedély megléte és benyújtása a Támogatói Okirat kiállításának feltétele 
(kötelező). 

 
A pályázónak az elektronikus benyújtó felületen, elektronikusan kötelező 
nyilatkozni arról, hogy:  

 A pályázatban permentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra 
igényel támogatást; 

 Adósságrendezési eljárás alatt nem áll; 
 A pályázati kiírás közzététele előtt a felújítást, fejlesztést nem kezdte meg; 
 Pályázó ÁFA levonási jogra vonatkozó nyilatkozata; 
 Nyertes pályázat esetén vállalja, hogy a településen a tájékoztatás, 

nyilvánosság biztosítása céljából kommunikációs eszközt (tábla) helyez ki. 
 

C) 
 

Orvosi eszköz támogatására a kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre 
álló tervezett keretösszeg: 2 000 000 000 forint. 
A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára 
az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása. A fejlesztés 
eredményeként mérséklődnek az egészségügyi alapellátás területi egyenlőtlenségei. 

https://internet.kozut.hu/ugyfelszolgalat/tulajdonosi-vagyonkezeloi-nyilatkozatok/
https://internet.kozut.hu/ugyfelszolgalat/tulajdonosi-vagyonkezeloi-nyilatkozatok/
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A kiírás keretében különösen támogathatóak azok az önkormányzatok, társulások, akik 
az egészségügyi alapellátást (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi 
alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás) egy épületben 
valósítják meg. 
A pályázat további célja, hogy a települések alapellátási feladatait végző háziorvosok 
számára lehetőséget teremtsen arra, hogy amennyiben a háziorvos más szakvizsgával 
is rendelkezik, úgy egyéb szakvizsgája szerinti szakmai ellátást is nyújthasson kizárólag 
belgyógyászat, kardiológia, pszichiátria, rehabilitáció vagy tüdőgyógyászat területén. 
 
Önállóan támogatható tevékenységek:  

 A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti 
ellátáshoz, illetve a védőnői feladatellátáshoz, továbbá kizárólag belgyógyászati, 
kardiológiai, pszichiátriai, rehabilitációs és tüdőgyógyászati tevékenység 
végzéséhez szükséges eszközök, bútorok beszerzése a 2. számú mellékletben 
szereplő eszközlista alapján. Kizárólag állami finanszírozású közfeladatot ellátó 
orvosi rendelők működéséhez szükséges orvosi eszközök beszerzése 
támogatható. 
 

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 
12 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2021. július 31. 
A fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatálybalépését 
követő hónap első napjától számított három éven át tart a projekt keretében beszerzett 
eszközök, bútorok vonatkozásában. 
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár által a Magyar Falu 
Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen 
keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/társulásnak 
rendelkeznie kell hivatali kapuval; a kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton 
történik. 
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. március 25. és 2020. április 24. 
között van lehetőség. 
 
A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege: 3 millió forint. 
 
A pályázat elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni 
PDF formátumban:  

 Fejlesztéssel érintett feladat-ellátási helyre, telephelyre vonatkozó működési 
engedély másolata (kötelező); 

 Az egészségügyi szolgáltató és a pályázó között a támogatási kérelem 
benyújtásától, de legkésőbb a hiánypótlás teljesítésétől legalább a fenntartási 
időszak végéig szóló, az egészségügyi ellátásra vonatkozó megállapodás; 
(kötelező) 

 Egészségügyi szolgáltató ellátási helyre, telephelyre vonatkozó NEAK 
Finanszírozási szerződése (kötelező) 

 Az önkormányzati társulás társulási megállapodása (amennyiben releváns); 
 Társulási megállapodás a pályázat benyújtására (amennyiben releváns); 
 Praxisközösség esetén együttműködési megállapodás (amennyiben releváns); 
 Árajánlat (a 4.4 pontban felsorolt tevékenységek kivételével); 
 Jelen kiírás 3. számú melléklete szerinti nyilatkozat (kötelező); 

 Támogató nyilatkozat(ok) (jelen kiírás 4. számú melléklete ellátás típusonként); 
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 Kettős finanszírozás elkerülésére vonatkozó nyilatkozat (jelen kiírás 5. számú 
melléklete-kötelező); 

 Hivatalos, bank által hitelesített igazolás a bankszámláról (kötelező); 

 Aláírási címpéldány (kötelező); 
 Amennyiben a háziorvos más – belgyógyászat, kardiológia, pszichiátria, 

rehabilitáció, vagy tüdőgyógyászat területet érintő – szakvizsgával is 
rendelkezik, és az ehhez kapcsolódó tevékenységét (is) érinti az 
eszköz/berendezés/bútorbeszerzés, úgy a kapcsolódó szakvizsga megszerzését, 
illetve az annak megfelelő tevékenység végzését igazoló dokumentumok 
(amennyiben releváns). 
 

A pályázónak az elektronikus benyújtó felületen, elektronikusan kötelező 
nyilatkozni arról, hogy:  

 adósságrendezési eljárás alatt nem áll; 
 pályázó ÁFA levonási jogra vonatkozó nyilatkozata; 
 a településen a pályázat beadásának időpontjában rendelkezik-e működő 

háziorvosi /házi gyermekorvosi/fogorvosi/védőnői rendelővel; 

 nyertes pályázat esetén vállalja, hogy a településen a tájékoztatás, nyilvánosság 
biztosítása céljából kommunikációs eszközt (tábla) helyez ki. 

 
Mindegyik pályázati kiírás esetében, a pályázat módosítására a benyújtást 
követően nincs lehetőség. 
 
A befogadott pályázatok jogosultsági (formai) értékelését a Kincstár végzi. Ha a 
pályázat hiányos, hibás, úgy a Kincstár egy alkalommal hiánypótlásra felszólítást bocsát 
ki.  
A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os 
támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül. 
A Támogató a támogatott projektek esetében 100%-os mértékű támogatási előleget 
biztosít.  
A megítélt támogatási összeget a Magyar Államkincstár a Támogatói Okirat hatályba 
lépését követő öt napon belül átutalja a kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban 
megadott bankszámlaszámra. 
 
A Támogató a pályázat beadására nyitva álló határnapot követő 65 napon belül dönt.  
 
A Támogató a döntésről elektronikus úton értesíti a Kedvezményezettet. Amennyiben 
a Támogatói Okirat kiállításának feltétele valamilyen, jelen kiírás szerint kötelező 
dokumentum benyújtása, a pályázónak legkésőbb a támogató döntésről szóló értesítés 
kézbesítését követő legfeljebb 30 napon belül szükséges azt benyújtania, ennek 
hiányában Támogatói Okirat kiállítására nem kerülhet sor, a pályázat elutasításra kerül. 
A Támogatói Okiratban foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek 
teljesítésének ellenőrzését elsősorban a Kincstár végzi. A Kedvezményezettnek a 
támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási 
kötelezettsége van. 
 
A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű 
felhasználásáért. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, 
naprakész nyilvántartást vezet. 
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Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. 
nap. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati 
javaslatok elfogadására. 
  
 
Eplény, 2020. március 23. 
 
 
         Fiskál János 
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A) 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (III. 25.) határozata 
 

a Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő út -, 
hídépítés/felújítás” című alprogramhoz kiírt MFP-ÖTU/2020. kódszámú 

pályázaton való részvételről 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Magyar Falu 
Program keretében kiírt pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyar Falu Program 
keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő út -, hídépítés/felújítás” című 
alprogramhoz kiírt MFP-ÖTU/2020. kódszámú pályázati felhívásra, pályázatot 
nyújt be, az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Búzavirág utca és 
Veszprémi utca belterületi burkolt utak felújítására, legfeljebb a projekt 
keretében igényelhető vissza nem térítendő 30 millió forint támogatási összeg 
erejéig. 
  

2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázati felhívásban szereplő 
feltételeket megismerte, és ennek megfelelően nyújtja be a pályázatát. Sikeres 
pályázat esetén, a projektet megvalósítja és a projektfenntartási időszak végéig, 
a Támogatási Okiratban foglaltaknak megfelelően jár el. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és 
a szükséges intézkedések megtételére, továbbá sikeres pályázat esetén a 
Támogatói okirat aláírására. 
 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: 2020. május 8., 

2-3. pontban: 2020. május 8. a pályázat benyújtására, illetve folyamatosan 
a pályázat lezárásáig. 

  
       
Eplény, 2020. március 25. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Dancs Judit s.k. 
polgármester  jegyző 
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B) 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (III. 25.) határozata 
 

a Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati járdaépítés felújítás 
anyagtámogatása” című alprogramhoz kiírt MFP- BJA/2020. kódszámú 

pályázaton való részvételről 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Magyar Falu 
Program keretében kiírt pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyar Falu Program 
keretében „Önkormányzati járdaépítés felújítás anyagtámogatása” című 
alprogramhoz kiírt MFP- BJA/2020. kódszámú pályázati felhívásra, pályázatot 
nyújt be, a Veszprémi utca 2-58. házszámok előtti lapozott járda felújításának 
térkövezéséhez szükséges anyagok támogatására, legfeljebb a projekt 
keretében igényelhető vissza nem térítendő 5 millió forint támogatási összeg 
erejéig. 
  

2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázati felhívásban szereplő 
feltételeket megismerte, és ennek megfelelően nyújtja be a pályázatát. Sikeres 
pályázat esetén, a projektet megvalósítja és a projektfenntartási időszak végéig, 
a Támogatási Okiratban foglaltaknak megfelelően jár el. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és 
a szükséges intézkedések megtételére, továbbá sikeres pályázat esetén a 
Támogatói okirat aláírására. 
 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: 2020. május 8., 

2-3. pontban: 2020. május 8. a pályázat benyújtására, illetve folyamatosan 
a pályázat lezárásáig. 

  
       
Eplény, 2020. március 25. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Dancs Judit s.k. 
polgármester  jegyző 
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C) 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (III. 25.) határozata 
 

a Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszköz” című alprogramhoz kiírt 
MFP-AEE/2020. kódszámú pályázaton való részvételről 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Magyar Falu 
Program keretében kiírt pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyar Falu Program 
keretében „Orvosi eszköz” című alprogramhoz kiírt MFP-AEE/2020. kódszámú 
pályázati felhívásra, pályázatot nyújt be, az Eplény, Veszprémi utca 62. házszám 
alatt működő háziorvosi, házi gyermekorvosi és védőnői feladatellátáshoz 
szükséges eszközök beszerzésének a támogatására, legfeljebb a projekt 
keretében igényelhető vissza nem térítendő 3 millió forint támogatási összeg 
erejéig. 
  

2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázati felhívásban szereplő 
feltételeket megismerte, és ennek megfelelően nyújtja be a pályázatát. Sikeres 
pályázat esetén, a projektet megvalósítja és a projektfenntartási időszak végéig, 
a Támogatási Okiratban foglaltaknak megfelelően jár el. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és 
a szükséges intézkedések megtételére, továbbá sikeres pályázat esetén a 
Támogatói okirat aláírására. 
 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: 2020. április 24., 

2-3. pontban: 2020. április 24. a pályázat benyújtására, illetve 
folyamatosan a pályázat lezárásáig. 

  
       
Eplény, 2020. március 22. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Dancs Judit s.k. 
polgármester  jegyző 

 


