
 

 
 
 
 
 
 

 
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 
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