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A Magyar Falu Program, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) is
sikerrel és megannyi fejlesztéssel zajlik a Heves megyei településeken – mondta keddi
sajtótájékoztatóján dr. Juhász Attila Simon. A Heves Megyei Közgyűlés elnöke a megyeházán
megtartott tájékoztatón úgy fogalmazott: Magyarország kormánya eltökélt annak a célnak az
elérésében, hogy megállítsa hazánk kistelepüléseinek népességcsökkenését. Ehhez javítani
kell a falvakban élők életminőségét, e cél eléréséhez pedig kiváló fejlesztési lehetőségeket kínál
a Magyar Falu Program, mely 2021-ben is folytatódik.

Mint mondta: 2019-ben 150 milliárd forint, 2020-ban 217 milliárd szerepelt a központi
költségvetésben erre a célra, 2021-ben pedig 250 milliárd forint forrás áll majd a települések
rendelkezésre. Heves megyébe 2019-ben – a falusi családi otthonteremtési kedvezmény (csok)
programmal, valamint az állami úthálózat-fejlesztéssel együtt – 6 milliárd, míg ebben az
esztendőben eddig– csak a települési önkormányzatok nyertes pályázatait figyelembe véve –
1,5 milliárd forint jutott fejlesztésekre. Orvosi eszközöket 93 millió forint értékben vásároltak,
rendelők felújítására 187 millió forintot fordítottak, önkormányzati utak összesen 457 millió
forintból újultak meg, járdaépítésre 49 milliót fordítottak, közösségi terek felújítására pedig fél
milliárd forintot hívtak le az önkormányzatok és az egyházi pályázók.

Dr. Juhász Attila Simon szólt arról is, hogy a 2014-2020-as programozási időszakban a
TOP-ból több mint 60 milliárd forint érkezett megyénkbe, komoly lehetőségeket kínálva a
települések számára. Mint mondta: 2021-ben indul a TOP 2, s tavasszal már megjelenhetnek
az első kiírások is. Elérhető lesz a Projekt Előkészítési Alap, melyből – a tervezési időszakban –
a települési önkormányzatok munkáját tudja majd segíteni a Heves Megyei Önkormányzat.
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A sajtótájékoztatón részt vett Kis István, Boconád polgármestere is, aki elmondta: egy
évtizeddel ezelőtt, polgármestersége kezdetén a népességfogyás jelentette az egyik
legkomolyabb problémát a dél-hevesi településen. Hangsúlyozta: a Magyar Falu Programnak is
köszönhetően mára megállt a csökkenés, sőt, kis mértékben ugyan, de növekszik a lakosság
száma. Hozzátette: 2019-ben 5 alprogramra adtak be pályázatot, mind az 5 nyert, s összesen
37,5 millió forint érkezett a településre. 25 millió forintból újult meg 4 utca, útkarbantartó gépre
5 milliót fordíthattak, 2 millió forint értékben vásároltak új orvosi eszközöket. Közösségszervező
munkatárs alkalmazására is lehetőségük nyílt, a temetőben pedig egy urnafal épült 2 millió
forintból. Kis István hangsúlyozta: ezen fejlesztéseket önerőből nem tudta volna megvalósítani
Boconád, a Magyar Falu Program így nagy mértékben hozzájárult a település fejlődéséhez, az
ott élők mindennapjai pedig komfortosabbá váltak a beruházásoknak köszönhetően.

Eged István, Pétervására polgármestere arról beszélt, hogy városuk a 2014-2020-as
programozási időszak során két TOP-os pályázatot nyert. A Zöld Város Programban 575 millió
vissza nem térítendő támogatás érkezett hozzájuk, e komplex program megvalósítása során
több központi és közösségi épületet, a település piacát, valamint számos fontos közterületet
átalakítottak, a zöldfelületek rendezésével pedig esztétikusabb lakókörnyezet épült. Mindezek
mellett több rendezvényt és bűnmegelőzési fórumokat szerveztek a lakosság számára –
mondta. Hangsúlyozta: Pétervására életében az egyik legfontosabb eredmény, hogy a
TOP-nak köszönhetően 167 millió forintból épült bölcsőde a városban. Hozzátette: a Magyar
Falu Programban 4 pályázatot nyertek, megújult az óvoda udvara, de új orvosi eszközök is
érkeztek, járdák újultak meg a programnak köszönhetően, mely – mint mondta – azokat az
igényeket elégíti ki, melyekre a leginkább szükség van a településeken.
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