
Iktatószám: 128-2/2022. 
Ügyintéző: dr. Zay Andrea 

 

Előterjesztés 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. január 27-i rendkívüli nyílt ülésére 
 

Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Tordas Község Önkormányzata számára lehetőség nyílik több pályázat benyújtására, melyeket 
az alábbiak szerint tervezzük: 
 

 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (Kvtv.) 3. melléklet 
szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása azon belül a 
„Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcél keretében a Tordas, Szabadság utca 
597 hrsz.-ot érintő (Polgármesteri Hivataltól a Temetőig tartó) járdaszakaszok 
felújítására 
 

Magyar Falu Program keretében: 

 „Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” elnevezésű MFP-BJA/2022 
pályázati felhívásra a Tordas, Gesztenyés úton a Hangya sor Jókai utca közötti 
szakaszt (04 hrsz.) érintő járda építésére, 

 „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” 
elnevezésű MFP-UHK/2022 pályázati felhívásra a Tordas, Rákóczi és Petőfi összekötő 
útszakaszt (0122/5 hrsz.) érintő útépítésre, 

 „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” elnevezésű MFP-ÖTIK/2022 
pályázati felhívásra a Tordas, Sportpálya (148/2 hrsz.) területrendezésére és a kültéri 
színpad felújítására, 

 „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű MFP-ÖTIF/2022 
pályázati felhívásra a Tordasi temetőben (176 hrsz.) murvás utak építésére  

 
A Magyar Falu Program keretében kiírt pályázatok esetében a támogatás folyósításának nem 
feltétele saját forrás (önerő) rendelkezésre állása. A Szabadság utca Hivataltól Temetőig tartó 
járdaszakaszainak felújításához 15 % önerő biztosításával kell tervezni. 
 
A pályázati kiírások teljes szövege a honlapon az előterjesztés mellékleteként elérhető. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a szükséges döntéseket 
hozza meg. 
 
Tordas, 2022. január 19. 
        Juhász Csaba   
        polgármester 



 

Határozati javaslat 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
      /2022. (I.27.) határozata 

az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Belterületi utak, 
járdák, hidak felújítása” pályázat benyújtásáról és az önerő biztosításáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (Kvtv.) 3. 
melléklet szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - 
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcél keretében a 2463 Tordas, Szabadság utca 597 
hrsz.-ot érintő járdaszakaszok fejlesztésére.  

Maximálisan igényelhető támogatás összege: bruttó 20.000.000,- Ft 

A támogatás mértéke: 85% 

Önerő összege: bruttó ………………….,- Ft 

A polgármester a pályázat beadásához szükséges nyilatkozatokat megteszi, a szükséges önerőt 
Tordas Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének tartalék sorából biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 

Határozati javaslat 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
      /2022. (I.27.) határozata 

a Magyar Falu Program MFP-BJA/2022 „Önkormányzati járdaépítés/felújítás 
támogatása” elnevezésű pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról 

 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tordas Község 
Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújt be az „Önkormányzati 
járdaépítés/felújítás támogatása” elnevezésű pályázati felhívásra a Tordas, Gesztenyés út 
Vörösmarty utca közötti szakaszt (04 hrsz.) érintő járda építésére.  

A pályázati kiírás kódszáma: MFP-BJA/2022.  

A tervezett pályázati összeg: bruttó 6.000.000,- Ft 

A polgármester a pályázat beadásához szükséges nyilatkozatokat megteszi. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 



Határozati javaslat 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
      /2022. (I.27.) határozata 

a Magyar Falu Program MFP-UHK/2022 „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, 
vízelvezető rendszer építése/felújítása” elnevezésű pályázati felhívásra pályázat 

benyújtásáról 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tordas Község 
Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújt be az „Út, híd, 
kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” elnevezésű pályázati 
felhívásra a Tordas, Rákóczi és Petőfi összekötő útszakaszt (0122/5 hrsz.) érintő útépítésre.  

A pályázati kiírás kódszáma: MFP-UHK/2022.  

A tervezett pályázati összeg: bruttó 15.000.000,- Ft.  

A polgármester a pályázat beadásához szükséges nyilatkozatokat megteszi. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Határozati javaslat 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
      /2022. (I.27.) határozata 

a Magyar Falu Program MFP-ÖTIK/2022 „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 
fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról 

 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tordas Község 
Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújt be az „Önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívásra a Tordas, Sportpálya 
(148/2 hrsz.) területrendezésére és a kültéri színpad felújítására. 

A pályázati kiírás kódszáma: MFP-ÖTIK/2022.  

A tervezett pályázati összeg: bruttó 8.000.000,- Ft.  

A polgármester a pályázat beadásához szükséges nyilatkozatokat megteszi. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Határozati javaslat 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
      /2022. (I.27.) határozata 

a Magyar Falu Program MFP-ÖTIF/2022 „Önkormányzati temetők infrastrukturális 
fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról 



 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tordas Község 
Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújt be az „Önkormányzati 
temetők infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívásra a Tordasi temetőben 
(176 hrsz.) murvás utak építésére és világítás kialakítására. 

A pályázati kiírás kódszáma: MFP-ÖTIF/2022.  

A tervezett pályázati összeg: bruttó 6.000.000,- Ft.  

A polgármester a pályázat beadásához szükséges nyilatkozatokat megteszi. 

 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 


