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Kékkút Község Önkormányzat Polgármesterének döntéséhez 
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            „MFP-ÖTIK/2021/1 – Faluházak fejlesztése” pályázata 
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                  Jogszabállyal nem ellentétes 
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében a 

Magyarország területén működő 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések 

önkormányzati/önkormányzatok társulásai kizárólagos tulajdonában lévő egyes ingatlanok 

korszerűsítésére, fejlesztésére, felújítására, építésére, valamint eszközök beszerzésére.  

Kékkút Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az MFP-ÖTIK/2021/1. 

(Faluházak fejlesztése) azonosító számú kiírásra.  

A pályázat keretében Kékkút Község Önkormányzata az alábbi fejlesztést kívánja 

megvalósítani: 

Kékkút Község faluházának korszerűsítése, felújítása - a közösségi ház tetőfelújítása. 

 

A fejlesztés megvalósításáról az Önkormányzat költségvetési tervet készíttetett az Aula 

Mérnöki Iroda Bt-vel (cím: 8200 Veszprém, Fűzfa utca 34., adószám: 27240388-2-19), ami a 

pályázat benyújtásának is feltétele. Ennek alapján a megvalósítás költsége 3.951.025 Ft + 

ÁFA, azaz hárommillió-kilencszázötvenegyezer-huszonöt forint plusz ÁFA, amelynek teljes 

összegére pályázik az Önkormányzat. 

2021. február 8-i hatállyal a Kormány vészhelyzetet hirdetett a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendeletben. A veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdését, mely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-

testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a 

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Határozati javaslat:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2021. (….) HATÁROZATA 

Magyar Falu Program keretében a „Faluházak fejlesztése” pályázat benyújtásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Kékkút Község Önkormányzata Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom: 

Kékkút Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében az 

MFP-ÖTIK/2021/1. (Faluházak fejlesztése) azonosító számú kiírásra.  

A pályázat keretében Kékkút Község Önkormányzata az alábbi fejlesztést kívánja 

megvalósítani: 

Kékkút Község faluházának korszerűsítése, felújítása - tetőfelújítása. 

A pályázatot az Aula Mérnöki Iroda Bt (cím: 8200 Veszprém, Fűzfa utca 34, adószám: 

27240388-2-19) által készíttetett költségvetési terv teljes összegére, 3.951.025 Ft + ÁFA, azaz 

hárommillió-kilencszázötvenegyezer-huszonöt forint plusz ÁFA összegre nyújtja be az 

Önkormányzat.  

A pályázat benyújtásáról gondoskodom.  

 

 

Kékkút, 2021. május 10. 

 

                                                                                   

        Kardosné Csaba Gyöngyi 

               polgármester 

        


