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TÁMOGATÓI OKIRAT

Tisztelt Kedvezményezett!

Értesítem, hogy a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint
azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozatban (továbbiakban: Korm. határozat) foglalt kormányzati
szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Temető fejlesztése című, MFP-FFT/2019 kódszámú pályázati
kiírásra, 2019.09.03 15:32:15 időpontban benyújtott, 3020274093 iratazonosító számon nyilvántartott pályázatának vizsgálatát elvégeztem.

A Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár a Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása előirányzatra vonatkozóan az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 49. §, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) 65/C. § (1) bekezdése alapján Lebonyolítói Megállapodást kötött, amelynek értelmében a
forrást a Miniszterelnökség (továbbiakban: Támogató) bocsátja rendelkezésre, a Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokat pedig a
Támogató megbízása alapján Lebonyolító Szervként a Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4., képviseli: Prof. Dr. Mészáros József
elnök) látja el.

Tájékoztatom hogy pályázata megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért támogatásra jogosult.

A jelen Támogatói Okirat Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI.
Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, valamint az Áht. 28. § (2) bekezdésére tekintettel a
fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet
(továbbiakban: MvM rendelet) 1. mellékletében szabályozott 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program alprogramjainak
támogatása jogcímcsoport felhasználása (ÁHT azonosító: 378517) tárgyában jön létre.

A pályázati kiírásra benyújtott pályázatában és annak mellékleteiben rögzített projekt (továbbiakban: projekt) megvalósítására, elszámolható
költségeinek finanszírozására Támogató vissza nem térítendő költségvetési támogatást (továbbiakban: támogatás) nyújt a Korm. határozat
Temető fejlesztése alprogramja tekintetében a Kedvezményezett részére.

A projektet a Támogatói Okirat elválaszthatatlan részét képező mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint kell megvalósítani.
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A vissza nem térítendő támogatás összege 4 995 827 Ft, azaz négymillió-kilencszázkilencvenötezer-nyolcszázhuszonhét forint.

A támogatás összege a pályázatában szereplő elszámolható kiadások bruttó értéke és a pályázati kiírásban meghatározott költségkorlátok
figyelembe vételével került megállapításra.

A projektre a pályázati kiírás által biztosított 100%-os mértékű támogatási előleg összege 4 995 827 Ft, azaz négymillió-
kilencszázkilencvenötezer-nyolcszázhuszonhét forint, a pályázatában megadott 73900425-19014001 fizetési számlájára kerül kiutalásra a
Támogatói Okirat közlését követő öt napon belül.

A támogatási cél kormányzati funkciója és kódja: Településfejlesztési projektek és támogatásuk, 062020.

Kedvezményezett köteles a projektet a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Áht., az Ávr., valamint a pályázati kiírásnak megfelelően,
kellő alapossággal, hatékonysággal, és gondossággal megvalósítani, és a támogatást felhasználni.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.03.01.
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020.09.30.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: a vonatkozó pályázati kiírásban meghatározott időtartam.

A tervezett programok megvalósításának időszaka és a bértámogatás nyújtásának időszaka nem haladhatja meg a 12 hónapot.

Elszámolás benyújtása: Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 30. nap.

Elszámolás benyújtására egy alkalommal van lehetőség.

A Támogatói Okiratban jóváhagyott és támogatási előlegként kiutalt támogatási összeg, és az elszámolásra benyújtott összeg különbözetét a
Kedvezményezett legkésőbb az elszámolás benyújtásától számított öt napon belül köteles a 10032000-00294896-50000304 bankszámlaszámra
visszafizetni. A jelen kötelezettség megsértése esetén Lebonyolító Szerv a fent említett jogszabályban meghatározott jogkövetkezményeket
alkalmazza.

A támogatás intenzitása: 100%

Tájékoztatom, hogy kifogás benyújtására az Ávr. 102/D. § (1) bekezdése alapján államháztartáson belüli szervezetnek nincs lehetősége.

A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni a
Magyar Falu Program Arculati Kézikönyve alapján, valamint a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt
nyújtani. A Kedvezményezett köteles az MFP kommunikációs tevékenységéhez adatot szolgáltatni a megvalósítási és a fenntartási időszakban,
illetve a Támogató által meghatározott feladatok kapcsán a nyilvánosság biztosítása érdekében köteles maradéktalanul közreműködni.

A támogatási jogviszony a jelen Támogatói Okirat közlésével jön létre.

A Támogatói Okirat által nem szabályozott kérdések tekintetében, így különösen

a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokra,

a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeire, visszafizetésének rendjére,

a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a költségvetési támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű
megőrzésének határidejére,
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a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségére, a közreműködők által megvalósítható
tevékenységekre,

az adatszolgáltatásokhoz szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások bejelentésének kötelezettségére, a bejelentési
kötelezettség elmulasztásának következményeire, és

a támogatás visszavonásának esetköreire

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Áht. és Ávr. rendelkezései, a vonatkozó Útmutató 2019. nevű dokumentum, valamint az
adott pályázati kiírás irányadó.

Budapest, 2019.11.11

Prof. Dr. Mészáros József
elnök

Magyar Államkincstár

Melléklet:
A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
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Melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

Támogatott megvalósítási hely
Megvalósítási hely

sorszáma
Település Közterület neve Közterület típusa Házszám Helyrajzi szám

01 Kemeneshőgyész Kossuth utca nincs 270

Támogatott tevékenység
Tevékenység megnevezése Felhasználási cél Támogatás összesen (Ft)

2.2. Urnafal, kolumbárium kialakítása Felhalmozási, beruházás 1 249 777
2.4. Temetőben található közlekedési utak és egyéb

infrastruktúra építése (új)
Felhalmozási, beruházás 3 746 050
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Támogatott költség
Hivatkozási
azonosító

Megnevezés Költség típus Mennyiség Mértékegység Kiadási
tételazonosító

Költség korlát
típusa

Jóváhagyott nettó
elszámolható
kiadás (Ft)

Jóváhagyott
elszámolható ÁFA

(Ft)

Támogatás (Ft) Indokolás

0102 Kiemelt szegély készítése,
alapárok kiemelésével, beton

alapgerendával és
megtámasztással, hézagolással,
előregyártott szegélykőből vagy

cölöpökből 100 cm hosszú
elemekből

Építéshez
kapcsolódó
költségek

298.71 m E1  - 811 893 219 211 1 031 104 -

0101 Teherhordó és kitöltő íves
falazat készítése, égetett

agyag-kerámia termékekből,
normál elemekből, 120-510 mm
falvastagságban, 250x120x65

mm-es méretű kisméretű tömör
téglából vagy kevéslyukú
téglából falazó, cementes
mészhabarcsba falazva

Építéshez
kapcsolódó
költségek

2.48 m3 E2  - 234 847 63 409 298 256 -

0101 Műkőburkolatok, padlóburkolat,
előregyártott műkőből, 5 cm

vastagságig

Építéshez
kapcsolódó
költségek

7.67 m2 E3  - 345 963 93 410 439 373 -

0101 Talajvíz elleni szigetelés;
vízszintes felületen, maximum 4

m bemerülési mélységig két
rétegben, minimum 4 m vastag,
elasztomerbitumenes lemezzel,

az aljzathoz teljes felületű
olvasztásos ragasztással, az
átlapolásoknál teljes felületű

hegesztéssel fektetve

Építéshez
kapcsolódó
költségek

2.46 m2 E4  - 12 513 3 379 15 892 -

0102 Térburkolat készítése nagy
igénybevételre, 6 cm-es kővel

Építéshez
kapcsolódó
költségek

302.9 m2 E5  - 1 567 506 423 227 1 990 733 -
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Hivatkozási
azonosító

Megnevezés Költség típus Mennyiség Mértékegység Kiadási
tételazonosító

Költség korlát
típusa

Jóváhagyott nettó
elszámolható
kiadás (Ft)

Jóváhagyott
elszámolható ÁFA

(Ft)

Támogatás (Ft) Indokolás

0101 Humuszos termőréteg,
termőföld leszedése, terítése

gépi erővel, 18%-os
terephajlásig, bármilyen

talajban, szállítással

Építéshez
kapcsolódó
költségek

90.87 m3 E6  - 152 387 41 145 193 532 -

0102 Feltöltések alap- és lábazati
falak közé és alagsori vagy alá

nem pincézett földszinti
padozatok alá, az anyag

szétterítésével, mozgatásával,
zúzott kőből

Építéshez
kapcsolódó
költségek

75.72 m3 E7  - 570 246 153 967 724 213 -

0101 Talajjavító réteg készítése,
padkaszivárgó vagy kavics léc

0,2x0,3 m mérettel

Építéshez
kapcsolódó
költségek

7.2 m E8  - 15 019 4 055 19 074 -

0101 Munkaárok földkiemelése
közmű nélküli területen, gépi

erővel, kiegészítő kézi
munkával, bármely

konzisztenciájú, I-IV. oszt.
talajban, dúcolás nélkül

Építéshez
kapcsolódó
költségek

2.22 m3 E9  - 21 420 5 783 27 203 -

0101 Vasbeton sáv-, talp- lemezlap
készítése szivattyús

technológiával betonból

Építéshez
kapcsolódó
költségek

2.22 m3 E10  - 51 143 13 809 64 952 -

0101 teherhordó és kitöltő falazat
készítése, égetett

agyag-kerámia termékekből,
normál elemekből, 240-250 mm
falvastagságban, 250x120x65

mm-es méretű többlet,
nyerstégla felület képzésért

Építéshez
kapcsolódó
költségek

29.29 m2 E11  - 150 783 40 712 191 495 -

-
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