
 

 
 
 
 
 
 

 
Projekt címe: Elődeink nyomdokában 
 
 
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – „A nemzeti és helyi 
identitástudat erősítése” alprogram (MFP-NHI/2019) 
 
Kedvezményezett neve: Kozárd Község Önkormányzata 
Projekt azonosítója: 3005107718 
Szerződött támogatás összege: 7.766.088 Ft 
Támogatás mértéke: 100% 
 
A projekt tartalmának rövid bemutatása: "Generációk egymásra találása, egymástól 
való tanulás és hagyományőrzés" a fő mottója Kozárd Község Önkormányzata által 
megvalósítandó projektnek, melynek keretében közösségszervező alkalmazása, 
rendezvények, programok szervezése és eszközbeszerzés valósul meg. 
 
A projekt megvalósítási helyeként szolgáló ingatlanok (Faluház, Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér), mint a települési szinterek biztosítanak helyszínt a kozárdi 
közművelődési tevékenységeknek, melyeknek szervezését, irányítását, 
népszerűsítését és a kötelező adminisztrációs feladatokat a közösségszervező látja 
el. A projekt keretében beszerzésre kerülő bútorok, irodai és hangtechnikai eszközök 
az alapszolgáltatásokhoz előírt követelményeknek való megfelelést és a 
rendezvények alapinfrastruktúráját biztosítják. A 14 eseményből álló programsorozat 
célja a kozárdi és a környező településeken lakók helyi identitásának növelése. 
 
A projekt megvalósítására rendelkezésre álló időtartam: 2019.11.01. - 2020.10.31. 
 
 
Bővebb információ: 
Dr. Hajasné Banos Márta polgármester 
Kozárd Község Önkormányzata 
3053 Kozárd, Fő út 12. 
E-mail: polgarmester@kozard.hu 

 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
Projekt címe: Járda felújításának anyagtámogatása Kozárdon 
 
 
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – „Kistelepülések járda 
építésének, felújításának anyagtámogatása” (MFP-BJA/2019) 
 
Kedvezményezett neve: Kozárd Község Önkormányzata 
Projekt azonosítója: 3019759370 
Szerződött támogatás összege: 4 999 841 Ft 
Támogatás mértéke: 100% 
 
A projekt tartalmának rövid bemutatása:  
A pályázat támogatásával Kozárd központi településrészén, a Kossuth utat a Fő úttal 
összekötő, két helyrajzi számon (41. hrsz és 30/2. hrsz) áthaladó, egybefüggő 
gyalogos járda felújítása tervezett az anyagtámogatás felhasználásával. 
 
A megvalósítás helyeként szolgáló járda a Fő úttól lépcsőn indulva északi irányban 
kisebb – nagyobb ívekkel halad a Kossuth úttal párhuzamosan, a zártkerti és a 
külterületi ingatlanok felé. Az orvosi rendelőnek és kápolnának is otthont adó Faluház 
és az épület melletti Harangláb is ezen a járdán közelíthető meg. A tervezett járda 
rétegrendje: 15 cm vastag homokos kavics ágyazatra 15 cm vastag járdaalap, 3 cm 
vastag ágyazati homok és 6 cm beton „kutyacsont” térkő burkolat kerül. A járda bal 
oldalán kerti szegély épül, jobb oldalon csatlakozik a meglévő kerítések lábazatához. 
Azokon a helyeken, ahol jelenleg is lépcső van, ott ismét lépcsős kialakítás tervezett, 
a régi korlát helyén a közlekedést segítő új korlát épül. 
 
A projekt megvalósítására rendelkezésre álló időtartam: 2019.12.02. - 2020.11.30. 
 
Bővebb információ: 
 
Dr. Hajasné Banos Márta polgármester 
Kozárd Község Önkormányzata 
3053 Kozárd, Fő út 12. 
E-mail: polgarmester@kozard.hu 

 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
Projekt címe: A Boros utca és a Kossuth utca felújítása Kozárdon 
 
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – „Önkormányzati 
tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás – 2020” (MFP-ÖTU/2020) 
 
Kedvezményezett neve: Kozárd Község Önkormányzata 
Projekt azonosítója: 3081727514 
Szerződött támogatás összege: 21.047.936 Ft 
Támogatás mértéke: 100% 
 
A projekt tartalmának rövid bemutatása:  
Kozárd Község Önkormányzata a Kossuth utca (30/2. hrsz és 41. hrsz), valamint a 
Boros utca belterületi (30/1. hrsz) és a külterületi szilárd burkolattal ellátott 
szakaszának (07. hrsz) felújítását valósítja meg a Magyar Falu Program 
támogatásával. A pályázat önállóan támogatható tevékenysége keretében az utcák 
3,5 cm átlag vastagságú AC-11 aszfalt kiegyenlítő réteget és 3,5 cm vastag AC-11 
aszfalt kopó réteget kapnak. Az önállóan nem támogatható, választható tevékenység 
kétoldali 0,50 m széles nemesített padka kialakítására irányul. 
 
A két utca felújításával könnyebben és biztonságosabban válik megközelíthetővé a 
Faluház, amely az orvosi rendelőnek és a falu egyik közösségi színterének ad otthont. 
A tervezett fejlesztés hozzájárul a települési turizmus fejlődéséhez, mivel ezeken az 
utcákon haladva lesz megközelíthető a TOP forrásból épülő turisztikai látogatóközpont 
épülete és a Boros utcán közelíthető meg az „üdülőtelep”, ahol a meglévő 6-7 hétvégi 
ház mellett további 5-6 ingatlan számára áll rendelkezésre beépítésre alkalmas 
közművesített terület. A Kossuth utca felújítása hozzájárul a helyi gazdaság 
fejlesztéséhez, a lakosság önellátó képességének javításához, mivel a faluból kifelé 
haladva a zártkertekig vezet. 
 
A projekt megvalósítására rendelkezésre álló időtartam: 2020.10.01. – 2021.12.31. 
 
Bővebb információ: 
Dr. Hajasné Banos Márta polgármester 
Kozárd Község Önkormányzata 
3053 Kozárd, Fő út 12. 
E-mail: polgarmester@kozard.hu 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
Projekt címe: Összetartozunk 
 
 
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – „Közösségi tér ki-
/átalakítás és foglalkoztatás – 2020” (MFP-KTF/2020) 
 
Kedvezményezett neve: Kozárd Község Önkormányzata 
Projekt azonosítója: 3084130821 
Szerződött támogatás összege: 2.969.460 Ft 
Támogatás mértéke: 100% 
 
A projekt tartalmának rövid bemutatása:  
A pályázat Kozárd Község Önkormányzatának jelenleg is alkalmazásában álló, 1 fő 
teljes munkaidős közösségszervező tovább foglalkoztatásának bértámogatására 
irányul. Kozárdon nem találhatóak meg a klasszikus közintézmények, nincs óvoda, 
általános iskola, az önkormányzati ügyek személyes intézésére a szomszédos 
településen lévő körjegyzőségen van lehetőség. A lakosság korösszetételét tekintve 
sok az időskorú, többségük egyedülálló, az elmúlt években azonban növekedett a falut 
lakhelyként választó fiatal családok száma is. A kozárdi közösségfejlesztő kolléga 
szakmai tapasztalata 10 éves múltra tekint vissza, fő feladata, hogy szervezze és 
segítse az informális tanulási lehetőségeket, hálózatot építsen, mentorálja a különböző 
művelődő csoportokat, összefogja és koordinálja a társadalmi, vallási, kulturális és 
hagyományőrző rendezvények lebonyolítását. A kulturális és könyvtári feladatokon túl, 
a lakosság, kiemelten az idősek ügyeinek intézésében is részt vesz. 
 
 
A projekt megvalósítására rendelkezésre álló időtartam: 2021.01.01.-2021.12.31. 
 
 
Bővebb információ: 
Dr. Hajasné Banos Márta polgármester 
Kozárd Község Önkormányzata 
3053 Kozárd, Fő út 12. 
E-mail: polgarmester@kozard.hu 

 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

Projekt címe: Közösségi célú ingatlanvásárlás Kozárdon 
 
 
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – „Elhagyott ingatlanok 
közcélra történő megvásárlása – 2020” (MFP-EIM/2020) 
 
Kedvezményezett neve: Kozárd Község Önkormányzata 
Projekt azonosítója: 3113491570 
Szerződött támogatás összege: 4.792.100 Ft 
Támogatás mértéke: 100% 
 
A projekt tartalmának rövid bemutatása:  
A MFP-EIM/2020 pályázati kiírás keretében elnyert támogatással Kozárd Község 
Önkormányzata a 3053 Kozárd, Fő út 10. szám alatti, magántulajdonban lévő ingatlan 
megvásárlását és a későbbiekben közösségi célú hasznosítását tervezi. A vásárlás 
tárgyát képező ingatlanon 1980-ig a Szécsényi Háziipari Szövetkezet szövödéje, majd 
a települési könyvtár és orvosi rendelő működött, 1992-ben magánkézbe került. A 
Kozárd, 3. helyrajzi szám alatt lévő 293 m2-es ingatlanon egy közművesített 72,43 m2-
es, kő alappal és vázszerkezettel rendelkező ház áll, konyha, fürdőszoba, étkező, 
nappali, hálószoba beosztással. Az épület az elmúlt 10 évben azonban már teljesen 
lakatlan volt, állapota fokozatosan romlott, a kert elhanyagolt, gazos, a tulajdonosai 
részben betegség, részben időhiány miatt nem tudják az állagmegóvási feladatokat 
ellátni.  
 
A projekt megvalósítására rendelkezésre álló időtartam: 2020.12.01. – 2021.12.01. 
 
 
Bővebb információ: 
Dr. Hajasné Banos Márta polgármester 
Kozárd Község Önkormányzata 
3053 Kozárd, Fő út 12. 
E-mail: polgarmester@kozard.hu 
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