
Váralja Község Önkormányzata a Magyar Falu pályázati program keretein belül a következő 

pályázatokat nyerte:   

2021: 

 

„Kommunális eszköz beszerzése” 

 
A kiírás kódszáma: MFP-KOEB /2021.  

Pályázat azonosítószám: 3285807948 

Szerződött támogatási összeg 9 687 700 Ft, 

Támogatás mértéke: 100% 

Kedvezményezett neve: Váralja Község Önkormányzata  

Pályázat címe:  

Eszközbeszerzés meglévő géppark feladatellátásának bővítésére 

Projekt tartalmának bemutatása: 

A pályázat keretein belül a 2019-es Magyar falu pályázati program „Eszközfejlesztés 

belterületi közterület karbantartására” kiírt pályázatban elnyert erőgéphez tudtunk 

kiegészítő gépeket beszerezni a különböző tevékenységek elvégzéséhez. Így 

beszerzésre kerül egy pótkocsi, sószóró, vonólap, rézsű zúzó, árokásó, öntöző kocsi.  

 

 

 



 

 

 

„Tanya-és falugondnoki buszok beszerzése” 
 

A kiírás kódszáma: MFP-TFB/2021 
 

Pályázat azonosítószám: 3285820381 

Szerződött támogatási összeg 14 980 249 Ft, 

Támogatás mértéke: 100% 

Kedvezményezett neve: Váralja Község Önkormányzata  

Pályázat címe:  

Falubusz beszerzése 

Projekt tartalmának bemutatása: 

A falubusz beszerzésével lehetőség nyílik a rászoruló idős lakosok 

egészségügyi intézménybe való eljuttatására. A településen szintén régen fennálló 

probléma az idősotthon lakóinak a szükséges szakorvosi vizsgálatra történő szállítása, 

mellyel ez a probléma szintén megoldódhat. A település óvodájába járó kisgyermekek 

különböző programokra szállítása is megvalósulhat a közeli városokba. A falubusz 

beszerzésének támogatása hozzájárul a vidéki kistelepülések hátrányainak 

mérsékléséhez, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javításához, 

valamint az ifjúság vidékhez való kötödéséhez. 

 

 



 

„Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” 
 

A kiírás kódszáma:: MFP-ÖTIK/2021 

Pályázat azonosítószám: 3284353192 

Szerződött támogatási összeg 29 999 942 Ft, 

Támogatás mértéke: 100% 

Kedvezményezett neve: Váralja Község Önkormányzata  

Pályázat címe:  

Polgármesteri Hivatal Felújítása 

 Projekt tartalmának bemutatása: 

 

A pályázat keretein belül megtörténik a tetőszerkezet felújítása, új cserepet kap az 

épület. Teljes tetőrétegrend készül a kapcsolódó bádogos szerkezetekkel. A villamos 

vezetékrendszer felújítása megtörténik a teljes épületszinten A központi fűtés 

kéményének kivételével az összes kéménypillér visszabontásra kerül a tetősík alá. Az 

épület külső oldali falfelületein utólagos homlokzati hőszigetelés készül, mely a 

főalakon 15cm vastag ásványgyapot hőszigetelő rendszerrel, a lábazati részeken 

változó magasságig 15cm vastag zártcellás XPS hőszigetelő rendszerrel kerül 

kialakításra vékonyvakolat felületképzéssel. 

 

 

 

 



 

2020: 

 

 

 

„Temetői infrastruktúra fejlesztése” 

 

 

A kiírás kódszáma: MFP-FVT/2020 

Pályázat azonosítószám: 3113304090 

Szerződött támogatási összeg:. 4 999 681Ft 

Támogatás mértéke: 100% 

Kedvezményezett neve: Községi Önkormányzat Váralja 

Pályázat címe: 

Váraljai temetőben közlekedési utak felújítása 

Projekt tartalmának bemutatása: 

 

A  pályázatból a temető felújítás második szakasza készült el A most elnyert 

összegből egy újabb gyalogos út kaphatott térkő borítást, ezzel méltóbb környezetet 

teremtve a kegyeleti helynek. 

 

 

 

 

 

 



2019: 

 

 

„A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” 

 

MFP-NHI/2019 kódszámú pályázaton 

Pályázat azonosítószám: 3005283656 

Szerződött támogatási összeg: 21.753.471 Ft 

Támogatás mértéke: 100% 

Kedvezményezett neve: Községi Önkormányzat Váralja 

Pályázat címe: 

„A helyi identitásszervezés alapjainak megteremtése Váralján” 

Projekt tartalmának bemutatása: 

A projekt során a Váralja, Kossuth Lajos utca 130/b. (belterület 296 helyrajzi) szám 

alatti ingatlan rekonstrukciós munkálataira (meglévő vizesblokkok, valamint az öltöző 

elbontásra kerülnek és új vizesblokk kerül kialakításra, valamint a bejárat 

akadálymentesítésre), az épületben (bel- és kültéren egyaránt) a helyi identitás 

erősítése érdekében rendezvények szervezésére, a rendezvényekhez eszközök 

(asztalok, székek, hangosítás, tányér, pohár) beszerzésére kerül sor. A rendezvények 

sikeres lebonyolításához 1 fő részmunkaidőben dolgozó közösség szervező kerül 

alkalmazásra. 

 

 

 

 

 



 

 „Orvosi eszköz” 

MFP-AEE/2019 kódszámú pályázaton 

Pályázat azonosítószám 3007202723 

Szerződött támogatási összeg: 2 998 676-Ft. 

Támogatás mértéke: 100% 

Kedvezményezett neve: Községi Önkormányzat Váralja 

Pályázat címe: 

Váralja község orvosi rendelőjének eszköz ellátása 

Projekt tartalmának bemutatása: 
 

A pályázat során Váralja község orvosi rendelőjének korszerű eszközökkel való 

ellátása a cél. A projekt keretein belül orvosi eszközök és védőnői felszerelések 

kerülnek megvásárlásra a korszerűbb betegellátás érdekében. 

A projekt keretein belül beszerzett eszközök többek között: 

személy mérleg 

Csecsemő mérleg , digitális 

Defibrillátor készülék 

Doppler készülék multiDOPPY készlet 

EKG készülék 

Holter készülék 

Hűtőszekrény , 

Körzeti ápolói táska - felszerelt 

Látásvizsgáló 

Otoszkóp 

Vércukormérő készülék 

Vizsgálóágy , l 

Vizsgálólámpa 

Csecsemőhosszmérő (nem szalag)

 1 

Doppler készülék  

( magzati szívhang vizsgálatokhoz) 

Fülhőmérő pl. Ri-Thermo (3 az 1-ben 

funkciós) 1 

Hőmérő Non Contact - érintés nélküli, 

digitális 1 

 

 



 

 

Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására: 

A kiírás kódszáma: MFP-KKE/2019. 

Pályázat azonosítószám: 3020609509 

Szerződött támogatási összeg: 14 790 247 Ft. 

Támogatás mértéke: 100% 

Kedvezményezett neve: Községi Önkormányzat váralja 

 

Pályázat címe: 

Eszközfejlesztés Váralja közterületeinek karbantartására 

 

Projekt tartalmának bemutatása: 

 

Önkormányzatunk Kismányok Község Önkormányzatával közösen nyerte el a 

pályázatot, amelynek keretein belül több nagyteljesítményű erőgép került 

beszerzésre, melynek segítségével a területeinket rendben tudjuk tartani. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Temető karbantartása: Pályázat azonosítószáma: 3020604898 

Szerződött támogatási összeg: 4 999 997 Ft 

Támogatás mértéke: 100% 

Kedvezményezett neve: Községi Önkormányzat váralja 

Pályázat címe: 

Váraljai temetőben urnafal kialakítása és közlekedési utak felújítása 

 

Projekt tartalmának bemutatása: 

A projekt segítségével Váralja Község Önkormányzata a 173/2 hrsz-ú temető 

fejlesztését kívánja megvalósítani a temető állapotának fejlesztésével és a 

temetői szolgáltatások bővítésével. Ennek keretében egyrészt egy 30 db urna 

helyet tartalmazó urnafal kialakítása történik meg, másrészt felújításra kerül a 

temetőben található közlekedési utak egy része. 

 

 


