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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. április 30. napi ülésére 

 

Tárgy: Döntéshozatal a „Magyar Falu Program” aktuális pályázati körének ügyében 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 29., illetve 

február 11. napján tartott ülésein kinyilvánította szándékát a „Magyar Falu Program”-ban való 

részvételt illetően. A képviselő-testület 2019. március 13. napján tartott ülésén az alábbi 

határozatokat hozta: 

 

„60/2019. (III.13.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy közreműködő partnerként részt kíván venni a „Magyar Falu Program”-hoz kapcsolódó, 

„A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése” elnevezésű alprogram megvalósításában. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az érintett egyházak 

képviselőivel történő egyeztető tárgyalásokra és az ügyben szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

61/2019. (III.13.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy pályázatot kíván benyújtani a „Magyar Falu Program”-hoz kapcsolódó, „A nemzeti és 

helyi identitástudat erősítése” elnevezésű alprogram vonatkozásában. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat 

benyújtására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

62/2019. (III.13.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy pályázatot kíván benyújtani a „Magyar Falu Program”-hoz kapcsolódó, „Orvosi 

eszközök beszerzése” elnevezésű alprogram vonatkozásában. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat 

benyújtására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 



63/2019. (III.13.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy pályázatot kíván benyújtani a „Magyar Falu Program”-hoz kapcsolódó, „Belterületi 

utak, járda felújítás” elnevezésű alprogram vonatkozásában. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat 

benyújtására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint” 

 

A képviselő-testületi döntések alapján 2 pályázat, „A nemzeti és helyi identitástudat 

erősítése”, valamint az „Orvosi eszközök beszerzése” elnevezésű benyújtásra került, 

elbírálásuk még nem történt meg. 

 

A jelenleg rendelkezésünkre álló információk szerint a közeljövőben az alábbi területeken 

nyílik lehetőség pályázatok benyújtására:  

 

- Orvosi szolgálati lakás (30 millió forintos keretösszeggel lehet pályázni 

lakásfelújításra); 

- Szolgálati lakás (minden más esetben - 30 millió forintos keretösszeggel lehet pályázni 

lakásfelújításra); 

- Eszközfejlesztés közterületek karbantartására (közterületek karbantartásához 

szükséges gépek beszerzését segíti az álam az alprogram keretén belül (erőgépek, 

traktorok, fűkaszák stb.)); 

- Falubusz (6 évnél öregebb, vagy 150000 km futásteljesítmény felett új buszok 

beszerzése válik lehetővé); 

- Temetőfejlesztés (Egyházi közösségekkel - ravatalozó épületének rendbe tétele, járda, 

urnafal kialakítása lehetséges); 

- Temetőfejlesztés (önkormányzati tulajdonok tekintetében ravatalozó épületének 

rendbe tétele, járda, urnafal kialakítása lehetséges). 

- Bölcsőde, óvoda (felújításra és építésre is lehetőség nyílik a programnak 

köszönhetően) 

- Óvodai udvar (kidolgozott koncepciója van erre a Kormánynak); 

- Óvodai sport (kidolgozott koncepciója van erre a Kormánynak); 

- Polgármesteri hivatal felújítása (30 millió forintos keretösszeg keretén belül lehetőség 

van a hivatal épületének felújítására, a megigényelt összeg 10 %-a bútorra is 

fordítható). 

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok 

elfogadására. 

 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy pályázatot kíván benyújtani a „Magyar Falu Program”-hoz kapcsolódó, „Orvosi 

szolgálati lakás” elnevezésű alprogram vonatkozásában. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat 

benyújtására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 



 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy pályázatot kíván benyújtani a „Magyar Falu Program”-hoz kapcsolódó, „Szolgálati 

lakás” elnevezésű alprogram vonatkozásában. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat 

benyújtására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

III. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy pályázatot kíván benyújtani a „Magyar Falu Program”-hoz kapcsolódó, 

„Eszközfejlesztés közterületek karbantartására” elnevezésű alprogram vonatkozásában. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat 

benyújtására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

IV. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy pályázatot kíván benyújtani a „Magyar Falu Program”-hoz kapcsolódó, „Falubusz” 

elnevezésű alprogram vonatkozásában. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat 

benyújtására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

V. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy pályázatot kíván benyújtani a „Magyar Falu Program”-hoz kapcsolódó, 

„Temetőfejlesztés (önkormányzati tulajdonok tekintetében)” elnevezésű alprogram 

vonatkozásában. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat 

benyújtására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

VI. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy közreműködő partnerként részt kíván venni a „Magyar Falu Program”-hoz kapcsolódó, 

„Temetőfejlesztés (egyházi közösségekkel)” elnevezésű alprogram megvalósításában. 



A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az érintett egyházak 

képviselőivel történő egyeztető tárgyalásokra és az ügyben szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

VII. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy pályázatot kíván benyújtani a „Magyar Falu Program”-hoz kapcsolódó, „Bölcsőde, 

óvoda” elnevezésű alprogram vonatkozásában. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat 

benyújtására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

VIII. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy pályázatot kíván benyújtani a „Magyar Falu Program”-hoz kapcsolódó, „Óvodai udvar” 

elnevezésű alprogram vonatkozásában. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat 

benyújtására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

IX. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy pályázatot kíván benyújtani a „Magyar Falu Program”-hoz kapcsolódó, „Óvodai sport” 

elnevezésű alprogram vonatkozásában. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat 

benyújtására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

X. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy pályázatot kíván benyújtani a „Magyar Falu Program”-hoz kapcsolódó, „Polgármesteri 

hivatal felújítása” elnevezésű alprogram vonatkozásában. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat 

benyújtására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 



 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. április 26. 

 

           dr. Nagy Béla György s.k.   

        polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

    dr. Kormányos László s.k.  

       jegyző 


