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Magyar Falu Program - Általános adatok

Azonosítási információ
MFP azonosító:

1002962241

Ügyfél adatai
Név:

Kehidakustány Község Önkormányzata
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Ügyfél adatok
ÁFA visszaigénylésre vonatkozó adatok

Áfa levonási jog?

A - Bruttó - Nem alanya az ÁFA-nak.

Bankszámla információk

Bankszámlaszám:

11749053-15432498-00000000

Levelezési címe

Név:
Irányítószám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Postafiók:

Kehidakustány Község Önkormányzata
8784
Helység:
Dózsa Gy
utca
Házszám/helyrajzi szám:

Kehidakustány
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Emelet/ajtó:

Egyéb elérhetőségi adatai

Telefonszáma:
E-mail címe:
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06305337668
iroda@kehidakustany.hu

FAX száma:

nem releváns

Kérelemadatok

Projekt címe:

Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda fejlesztése férőhely bővítéssel (Felkészítő csoport
kialakítása)

Projekt rövid összefoglalója:

Az önkormányzat tulajdonában levő intézmény az 1950-es években épült. Állapota
mielőbbi felújítást és korszerűsítést kíván. A nyílászárók és az épület szigetelése a
működési költségek jelentős csökkentése, a hatékony működtetés érdekében is
szükséges. Az előkészítő csoport elindítása is nyilvánvaló a megnövekedett szülöi
igények kiszolgálása érdekében. Az igényfelmérések alapján indokolttá vált egy kis
létszámú, korosztályi sajátosságokat figyelembe vevő előkészítő csoport létrehozása,
megelőzve az óvodai létszám drasztikus csökkenését.

A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek,
hatásainak, indokoltságának részletes bemutatása:

Az épületet egy L alakú épület egy észak-déli és kelet-nyugati szárnnyal. A déli
épületrész mérete 27,63 m, traktus szélessége 9,95 m a másik rész külső hossza 26,80
m, traktus szélessége 10,37. Az épület jelen állapotában használatos óvoda. Belső
burkolatok felújítottak, cseréltek több ütemben. A nyílászárók állapota rossz, anyagjuk fa
és normál üvegezésű. Az óvoda vezetőnek fém szerkezetes ablaka van. A házban nem
található hőszigetelés. A külső kerámia falazatok nincsenek hőszigetelve, jelentősen
hőhidasak. A padláson ugyancsak nincs szigetelés. Az épület magas fűtési költségekkel
rendelkezik. Az óvodai férőhelyeket előkészítő évfolyammal ( 0. évfolyammal )
szeretnék bővíteni. A meglévő raktár helyiségek átalakításával, felújításával, a nyugati

épületrész alakításával a kívánt funkciók elérhetővé válnak. Helyet kapott egy
akadálymentes vizesblokk. Az óvodai kis-csoport egy ~41 m2-es foglalkoztatóval készül
? mivel max. 8 gyerekre terveznek -, külön vizesblokkal, amely 2 gyermek wc-t, két
gyermek mosdót, és egy zuhanytálat tartalmaz. Az öltöző egyben a közlekedő is. A
hiányzó funkciókat pótoltuk a személyzet részére. Minden helyiség a megfelelően
megvilágított, akadálymentesen használható. Az egész intézményt érintő fejlesztések
részeként megvalósul a külső hőszigetelés, nyílászáró csere. Az építmény minden
rétegrendjének meg kell felelni az energetikai rendeletben foglalt előírásoknak
vonatkozó energetikai rendelet szerint. Ennek jelenleg eleget tettünk.

Projekt elbírálásához szükséges további információk
(kitérve a döntést megalapozó főbb és különösen
támogatható értékelési szempontokra):(legfeljebb 2000
karakter):

A településen levő gyermeklétszám lehetővé teszi egy előkészítői csoport feltöltését,
ezáltal az anyukák előbb vissza tudnak térni a munkaerő piacra, valamint
az önkormányzat is plusz 2 fő részére tudna helyben munkahelyet biztosítani. A
fejlesztéssel érintetett település a Zalaszentgróti kistérséghez tartozik
a kedvezményezett járások besorolásáról szóló ?290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet
alapján. A projekt megvalósulásával az óvodáskorú gyermekek megfelelő szellemi és
fizikai fejlődésé, nevelése, közösségi szocializálódása maradéktalanul megvalósul.

Projektre vonatkozó kiegészítő információk részből:
Projekt megvalósításának tervezett kezdete:
Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése:
Projekt teljes elszámolható költsége (Ft):
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2021.06.01.
2022.04.30.
53 090 942,00

Megvalósítási hely

Megvalósítási helyre vonatkozó adatok
Megvalósítási hely sorszáma:

01

Megvalósítási hely részletes adatai
Megvalósítási hely sorszáma:
Település:
Közterület neve:
Közterület típusa:
Házszám:
Helyrajzi szám:
Megvalósítás helye:

01
Kehidakustány
Deák Ferenc
utca
1-3
76
belterület

Tevékenységre vonatkozó adatok
Megvalósítási hely sorszáma:
Tevékenység sorszáma:
Tevékenység csoport:
Tevékenység kiválasztása:

01
01
05. Óvodaépületek felújítása, építése
05.1.1 Óvodaépület felújítása, korszerűsítése - férőhely bővítéssel

Tevékenység rövid megnevezése:

Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda fejlesztés férőhely bővítéssel

Tevékenység leírása:

Az egész intézményt érintő fejlesztések részeként megvalósul a külső hőszigetelés, nyílászáró csere.
A személyzet számára kötelező helyiségek, mint az személyzeti öltöző és a személyzeti wc

MFP 2021

Iratazonosító: 3280264832

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1002962241

Nyomtatás időpontja: 2021.04.30. 11:01:55

Oldal: 2

hiányoznak. Az épület nem akadálymentesen megközelíthető, belül erre utaló jel nincs. A fűtési
rendszer kielégítően működik. Az óvodai férőhelyeket előkészítő évfolyammal ( 0. évfolyammal )
szeretnénk bővíteni. A meglévő raktár helyiségek átalakításával, felújításával, a nyugati épületrész
alakításával a kívánt funkciók elérhetővé válnak. Helyet kapott egy akadálymentes vizesblokk. Az
óvodai kis-csoport egy ~41 m2-es foglalkoztatóval készül ? mivel max. 8 gyerekre terveznek -, külön
vizesblokkal, amely 2 gyermek wc-t, két gyermek mosdót, és egy zuhanytálat tartalmaz. Az öltöző
egyben a közlekedő is. A hiányzó funkciókat pótoltuk a személyzet részére. Minden helyiség a
megfelelően megvilágított, akadálymentesen használható.
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Megvalósítási hely

Megvalósítási hely kiegészítő adatok
Megvalósítási hely sorszáma:
Az épület állami közszolgáltatási
feladatellátást szolgál?
Állami közszolgáltatási feladat
megnevezése:
Közfeladatot ellátó személy (lakó):
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01
Igen
Óvoda
óvodapedagógus

Eszközök és szolgáltatások

Sorszám:
Tevékenység azonosítója:

1
0101 - Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda fejlesztésé férőhely bővítéssel

Tétel megnevezése:

Műszaki ellenőr

Tétel részletes kifejtése:

Magyar Falu pályázati felhívás keretében Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda fejlesztés férőhely
bővítéssel Felkészítő csoport kialakítása c. projekt generál műszaki ellenőrzésére

Eszköz csoport:
Eszköz:
Költség besorolása:
Mennyiség:
Mértékegység:
Támogatási mértéke (%):

Általános költségek (lsd Kitöltési útmutató)
1
db
100

Költségadatok
Nettó egységár (Ft.):
Nettó kiadás összesen (egységár *
mennyiség) (Ft):
Elszámolni kívánt nettó egységár (Ft.):
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen
(egységár * mennyiség) (Ft):
Áfa kulcs:
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft):
Elszámolható kiadás összesen
(nettó+Áfa)(Ft):
Kalkulált támogatás összege:
Amenyiben árajánlat szükséges, kiállító
adószáma:

1 600 000
1 600 000

Sorszám:
Tevékenység azonosítója:

2
0101 - Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda fejlesztésé férőhely bővítéssel

MFP 2021

Iratazonosító: 3280264832

1 600 000
1 600 000
AM
0
1 600 000
1 600 000
67654857-1-40

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1002962241

Nyomtatás időpontja: 2021.04.30. 11:01:55

Oldal: 3

Tétel megnevezése:

Projekt általános költség

Tétel részletes kifejtése:

Projektmenedzsment költsége Tájékoztatás és nyilvánosság költségei

Eszköz csoport:
Eszköz:
Költség besorolása:
Mennyiség:
Mértékegység:
Támogatási mértéke (%):

Általános költségek (lsd Kitöltési útmutató)
1
db
100

Költségadatok
Nettó egységár (Ft.):
Nettó kiadás összesen (egységár *
mennyiség) (Ft):
Elszámolni kívánt nettó egységár (Ft.):
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen
(egységár * mennyiség) (Ft):
Áfa kulcs:
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft):
Elszámolható kiadás összesen
(nettó+Áfa)(Ft):
Kalkulált támogatás összege:
Amenyiben árajánlat szükséges, kiállító
adószáma:
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950 000
950 000
950 000
950 000
27
256 500
1 206 500
1 206 500

Építés

Építés
Építés sorszáma:
Tevékenység azonosítója:

01
0101 - Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda fejlesztésé férőhely bővítéssel

Építés jellege:

Felújítás

Építés rövid leírása:

Az egész intézményt érintő fejlesztések részeként megvalósul a külső hőszigetelés, nyílászáró csere.
A személyzet számára kötelező helyiségek, mint az személyzeti öltöző és a személyzeti wc
hiányoznak. Az épület nem akadálymentesen megközelíthető, belül erre utaló jel nincs. A fűtési
rendszer kielégítően működik. Az óvodai férőhelyeket előkészítő évfolyammal ( 0. évfolyammal )
szeretnénk bővíteni. A meglévő raktár helyiségek átalakításával, felújításával, a nyugati épületrész
alakításával a kívánt funkciók elérhetővé válnak. Helyet kapott egy akadálymentes vizesblokk. Az
óvodai kis-csoport egy ~41 m2-es foglalkoztatóval készül ? mivel max. 8 gyerekre terveznek -, külön
vizesblokkal, amely 2 gyermek wc-t, két gyermek mosdót, és egy zuhanytálat tartalmaz. Minden
helyiség a megfelelően megvilágított, akadálymentesen használható.
Nem
Építés

Engedély köteles?
Költség besorolása:
Engedély típusa:
Támogatási mértéke (%):

100

Tervezői költség becslés
Mennyiség:
Mértékegység:
Nettó egységár (Ft.):
MFP 2021

Iratazonosító: 3280264832

1
db
39 594 049
Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1002962241

Nyomtatás időpontja: 2021.04.30. 11:01:55
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Nettó kiadás összesen (egységár *
mennyiség) (Ft):
Elszámolni kívánt nettó egységár (Ft.):
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen
(egységár * mennyiség) (Ft)):
Áfa kulcs:
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft):
Elszámolható kiadás összesen
(nettó+Áfa)(Ft):
Kalkulált támogatás összege:
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39 594 049
39 594 049
39 594 049
27
10 690 393
50 284 442
50 284 442

Kiadás összesítő

Pályázat
Elszámolni kívánt kiadás összesen (Ft):

53 090 942

Tevékenységek
Tevékenység megnevezése:
Elszámolni kívánt kiadás összesen (Ft):

05.1.1 Óvodaépület felújítása, korszerűsítése - férőhely bővítéssel
53 090 942

Költségtípusok
Költségtípus rövid megnevezése
Elszámolni kívánt kiadás összesen (Ft)
Általános költségek (lsd Kitöltési útmutató) 2 806 500
Építés
50 284 442

Felső korlátban érintett költségtípusok
Általános költségek (7%) az összes elszámolható kiadás 7 %-a
Általános költségek (lsd Kitöltési útmutató)

2 806 500

Összesen (Ft):
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Magyar Falu Program
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Magyar Falu
Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú
települések önkormányzatai/önkormányzatok társulásai (a továbbiakban: önkormányzat) kizárólagos
tulajdonában lévő egyes ingatlanok korszerűsítésére, fejlesztésére, felújítására, építésére, valamint
eszközök beszerzésére.

Intézmény adatok

OM azonosító:
MFP 2021

3 716 366

Felhívás adatok

Program neve:
Felhívás neve:
Felhívás célja:
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2 806 500 Költségtípusok
felső korlát (Ft):

Iratazonosító: 3280264832

200307
Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1002962241
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Feladatellátási hely sorszáma:
Feladatellátási hely megnevezése:
Férőhely fejlesztés előtt:
Férőhely fejlesztés után:
11

001
50
58

Fájlok csatolása

Fájlok csatolása
Dokumentum neve
76 hrsz. tulajdoni lap.pdf
Bankszámla igazolás 2021
Kehidakustány.pdf
Deák Ferenc
Napköziotthonos Óvoda
fejlesztése férőhely
bővítéssel - Költségvetés.pdf
01_Építész_műleírás_Kehi
da_20210428.pdf
02_Tervezői
nyilatkozat_Kehida_Óvoda

Csatolmány típusa
06. Kötelező - Tulajdoni lap
04. Kötelező - Igazolás
bankszámláról
07. Építészeti/műszakiköltségvetési dokumentáció

08. Műszaki leírás és
tervdokumentáció
15. Tervezői nyilatkozat
hogy nem engedélyköteles
és megfelel az előírásoknak
É-01 Felmérési
09. Alaprajz, vázlatrajz,
helyszínrajz.pdf
helyszínrajz, homlokzati rajz
É-02 Felvételi alaprajz.pdf 09. Alaprajz, vázlatrajz,
helyszínrajz, homlokzati rajz
É-03 Felvételi 1-1
09. Alaprajz, vázlatrajz,
metszet.pdf
helyszínrajz, homlokzati rajz
É-04 Felvételi homlokzatok 09. Alaprajz, vázlatrajz,
1..pdf
helyszínrajz, homlokzati rajz
É-05 Felvételi homlokzatok 09. Alaprajz, vázlatrajz,
2..pdf
helyszínrajz, homlokzati rajz
É-06 Tervezett
09. Alaprajz, vázlatrajz,
helyszínrajz.pdf
helyszínrajz, homlokzati rajz
É-07 Tervezett alaprajz.pdf 09. Alaprajz, vázlatrajz,
helyszínrajz, homlokzati rajz
É-08 Tervezett 1-1
09. Alaprajz, vázlatrajz,
metszet.pdf
helyszínrajz, homlokzati rajz
É-09 Tervezett homlokzatok 09. Alaprajz, vázlatrajz,
1..pdf
helyszínrajz, homlokzati rajz
É-10 Tervezett homlokzatok 09. Alaprajz, vázlatrajz,
2..pdf
helyszínrajz, homlokzati rajz
3.sz. melléklet.pdf
01. Kötelező - 3. sz melléklet
szerinti nyilatkozat
4.sz. melléklet.pdf
02. Kötelező - 4. sz melléklet
szerinti nyilatkozat kettős
finanszírozás elkerülésére
9.sz. melléklet.pdf
03. Kötelező - 9. sz.melléklet
szerinti nyilatkozat
üzemeltetésről
Óvoda 1.pdf
10. Fotódokumentáció
Óvoda 2.pdf
10. Fotódokumentáció
Óvoda 3.pdf
10. Fotódokumentáció
Óvoda 4.pdf
10. Fotódokumentáció
Óvoda 5.pdf
10. Fotódokumentáció
Óvoda 6.pdf
10. Fotódokumentáció
MFP 2021

Iratazonosító: 3280264832

Dokumentum fájl neve
76 hrsz. tulajdoni lap.pdf
Bankszámla igazolás 2021
Kehidakustány.pdf
Deák Ferenc
Napköziotthonos Óvoda
fejlesztése férőhely
bővítéssel - Költségvetés.pdf
01_Építész_műleírás_Kehi
da_20210428.pdf
02_Tervezői
nyilatkozat_Kehida_Óvoda

Feltöltés dátuma
2021.04.28. 12:29:57 SIKERES
2021.04.28. 12:30:10 SIKERES

É-01 Felmérési
helyszínrajz.pdf
É-02 Felvételi alaprajz.pdf

2021.04.28. 12:33:10 SIKERES

É-03 Felvételi 1-1
metszet.pdf
É-04 Felvételi homlokzatok
1..pdf
É-05 Felvételi homlokzatok
2..pdf
É-06 Tervezett
helyszínrajz.pdf
É-07 Tervezett alaprajz.pdf

2021.04.28. 12:34:06 SIKERES

É-08 Tervezett 1-1
metszet.pdf
É-09 Tervezett homlokzatok
1..pdf
É-10 Tervezett homlokzatok
2..pdf
3.sz. melléklet.pdf

2021.04.28. 12:35:33 SIKERES

4.sz. melléklet.pdf

2021.04.28. 15:24:00 SIKERES

9.sz. melléklet.pdf

2021.04.28. 15:24:14 SIKERES

Óvoda 1.pdf
Óvoda 2.pdf
Óvoda 3.pdf
Óvoda 4.pdf
Óvoda 5.pdf
Óvoda 6.pdf

2021.04.28. 15:25:15
2021.04.28. 15:25:47
2021.04.28. 15:26:44
2021.04.28. 15:26:59
2021.04.28. 15:27:36
2021.04.28. 15:27:55

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1002962241

Állapot

2021.04.28. 12:30:32 SIKERES

2021.04.28. 12:30:53 SIKERES
2021.04.28. 12:31:16 SIKERES

2021.04.28. 12:33:30 SIKERES

2021.04.28. 12:34:25 SIKERES
2021.04.28. 12:34:46 SIKERES
2021.04.28. 12:35:00 SIKERES
2021.04.28. 12:35:14 SIKERES

2021.04.28. 12:35:45 SIKERES
2021.04.28. 12:36:00 SIKERES
2021.04.28. 15:23:41 SIKERES

SIKERES
SIKERES
SIKERES
SIKERES
SIKERES
SIKERES

Nyomtatás időpontja: 2021.04.30. 11:01:55
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Dokumentum neve
Óvoda 7.pdf
Óvoda 8.pdf
Aláírási címpéldány.pdf
12

Csatolmány típusa
10. Fotódokumentáció
10. Fotódokumentáció
05. Kötelező - Aláírási
címpéldány

Dokumentum fájl neve
Óvoda 7.pdf
Óvoda 8.pdf
Aláírási címpéldány.pdf

Feltöltés dátuma
2021.04.28. 15:28:17 SIKERES
2021.04.28. 15:28:35 SIKERES
2021.04.28. 15:30:18 SIKERES

Állapot

Nyilatkozatok

01. Adósságrendezési eljárás alatt áll?
02. A pályázat benyújtása előtt az építési tevékenységet és/vagy az eszközbeszerzéseket megkezdte?
03. A településen a pályázat beadásának időpontjában már rendelkezik működő orvosi rendelővel?
04. A településen a pályázat beadásának időpontjában már rendelkezik működő orvosi rendelővel és a projekt
keretében fejleszteni kívánt háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátást nyújtó, fogorvosi, védőnői feladatellátást egy
épületben valósítja meg?
05. A településen a pályázat beadásának időpontjában még nem rendelkezik működő orvosi rendelővel és a projekt
keretében fejleszteni kívánt háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátást nyújtó, fogorvosi, védőnői feladatellátást, illetve
praxisközösséget egy épületben valósítja meg?
06. A pályázat keretében praxisközösség kialakítására kerül sor?
07. A településen a pályázat benyújtásának időpontjában rendelkezik-e jelenleg működő közösségi funkciót betöltő és
kulturális térrel?

Nem
Nem
Nem releváns
Nem releváns

Nem releváns

Nem releváns
Nem releváns

Nyilatkozatok
1. Kijelentem, hogy
a) a jelen kérelemben/pályázatban igényelt támogatásra vonatkozó általános és a támogatás igénybevételének részletes feltételeit
meghatározó hatályos jogszabályok, a Felhívás, vagy a Kiírás és az Útmutató 2021. által előírt valamennyi feltételt megismertem, valamint
az ezekben és a támogatási jogviszonyt létrehozó Támogatói Okiratban foglalt feltételeket elfogadom, a kötelezettségeknek eleget teszek;
b) vállalom a támogatás igénybevételére vonatkozó jogszabályokban, valamint a Felhívásban/Kiírásban meghatározott feltételekből eredő
kötelezettségek teljesítését, így különösen, hogy a támogatással összefüggő ellenőrzés során kért dokumentumokat, igazoló iratokat az előírt
határidőre beszerzem, átadom és a helyszíni vizsgálat lebonyolításának lehetőségét biztosítom;
c) a támogatás szabálytalan felhasználása, illetve a támogatás igénybevételének részletes feltételeit meghatározó jogszabályokban, a
Felhívásban/Kiírásban rögzített előírások megszegése esetén a jogosulatlanul igénybevett támogatási összeget és annak kamatait
visszafizetem, egyidejűleg tudomásul veszem, hogy a visszafizetés késedelméből/ elmaradásából származó valamennyi jogkövetkezmény
engem terhel;
d) jelen nyilatkozat útján hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring adat-nyilvántartási rendszerben
nyilvántartott adataimhoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, továbbá a Miniszterelnökség, az Állami Számvevőszék, a
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és az állami adóhatóság hozzáférjen;
e) támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt nem állok;
f)
nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettségem, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását
meghiúsíthatja;
g) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek;
h) nem áll fenn az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában megjelölt kizáró okok egyike sem;
i)
a pályázati Felhívás/Kiírás közzététele előtt az építési tevékenységet és/vagy az eszközbeszerzéseket nem kezdtem meg;
j)
a kérelemben/pályázatban permentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra igényelek támogatást;
k) a projekt részbeni vagy teljes meghiúsulása, vagy a támogatás szabálytalan felhasználása esetén a támogatást az arra vonatkozó
döntésben foglaltaknak megfelelően visszafizetem;
l)
a megkapott támogatási előleggel a Támogatói Okiratban foglalt határidőig elszámolok;
m) amennyiben a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket a
támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldöm a Támogatónak;
n) a Magyar Falu Program kommunikációs tevékenységéhez adatot szolgáltatok a megvalósítási és a fenntartási időszakban, illetve a
nyilvánossági tevékenységekben maradéktalanul részt veszek;
o) elnyert támogatás esetén hozzájárulok, hogy a településen a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása céljából kommunikációs eszköz kerüljön
kihelyezésre.
2. Tudomásul veszem, hogy
a) a kapcsolattartás elektronikus úton, a Magyar Falu Programra történt regisztráció során nyilvántartott adatok alapján történik;
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b)

amennyiben az általam szolgáltatott adatok vagy okiratok alapján bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel, az azt észlelő, és feljelentés
megtételére kötelezett szervezet kezdeményezi a büntető eljárás megindítását a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény alapján;
c) nem adható ki Támogatói Okirat annak, aki:
jogszabályban vagy a Támogatói Okirat kiadásának megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket azzal a céllal, hogy a támogatási
rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson.
3. Közbeszerzés
Nyilatkozom, hogy a költségvetési támogatások szabályszerű felhasználása érdekében amennyiben annak a közbeszerzésekről szóló
mindenkor hatályos jogszabályban foglalt feltételei fennállnak közbeszerzési eljárást folytatok le akként, hogy az a költségvetési támogatás
ésszerű és hatékony felhasználását biztosítsa. Tudomásul veszem, hogy a közbeszerzési eljárás szabályszerű lefolytatásáért az általam
képviselt szervezet felelős, amelyet a Támogató, illetve az arra jogszabályban feljogosított szervek jogosultak ellenőrizni. Tudomásul veszem,
hogy a közbeszerzési szabályok megsértése esetén a Támogató jogosult a jogszabályban meghatározott jogosulatlanul igénybe vett
támogatás jogkövetkezményt alkalmazni.

A fentiekben foglaltakat elolvastam, és tudomásul veszem: Igen
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Iratazonosító:

3296252333
Iktatószám: 1103/3009/156/5/2021
Név:
Kehidakustány Község Önkormányzata
Cím:
8784 Kehidakustány Dózsa György utca 7
Adószám:
15432498220
MFP azonosító:
1002962241
Projekt azonosítója:
3280264832

TÁMOGATÓI OKIRAT
Tisztelt Kedvezményezett!
Értesítem, hogy a Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 című,
MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázati kiírásra, 2021.04.28 15:37:12 időpontban benyújtott, 3280264832 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. §-a, 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 látja el.
Tájékoztatom hogy pályázata megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért támogatásra jogosult.
A jelen Támogatói Okirat Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű
előirányzatok alcím 1. Magyar Falu Program jogcímcsoport, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok
kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet (továbbiakban: MvM rendelet) 2. melléklet 4. sorának b) pontjában
szabályozott programelemek (ÁHT azonosító: 376273) tárgyában kerül kibocsátásra.

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(z) Önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 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 53 090 942 Ft, azaz ötvenhárommillió-kilencvenezer-kilencszáznegyvenkettő 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 53 090 942 Ft, azaz ötvenhárommillió-kilencvenezerkilencszáznegyvenkettő forint, a pályázatában megadott 11749053-15432498-00000000 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: 2021.06.01.
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022.04.30.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: a vonatkozó pályázati kiírásban meghatározott időtartam.
A bértámogatás nyújtásának időszaka nem haladhatja meg a 12 hónapot.
Elszámolás benyújtása: Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. 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 10032000-00362179-50000043 számú
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 államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 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 a Magyar Falu Program 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
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megőrzésének határidejére,
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, pályázati kiírásban meghatározott Útmutató, valamint az
adott pályázati kiírás irányadó.
Budapest, 2021.07.19

Detre Miklós
elnökhelyettes
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
Település
sorszáma
01
Kehidakustány

Közterület neve

Közterület típusa

Házszám

Helyrajzi szám

Deák Ferenc

utca

1-3

76

Támogatott tevékenység:
Tevékenység megnevezése
05.1.1 Óvodaépület felújítása, korszerűsítése - férőhely
bővítéssel

Felhasználási cél
Felhalmozási, felújítás

Támogatás összesen (Ft)
53 090 942
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Támogatott költség:
Hivatkozási
Megnevezés
azonosító

Költség típus

Mennyiség

Mértékegység

Kiadási
tételazonosító

Költség korlát
típusa

Jóváhagyott nettó
Jóváhagyott
elszámolható elszámolható ÁFA
kiadás (Ft)
(Ft)

Támogatás (Ft)

0101

Műszaki ellenőr

Projektelőkészítés
költségei

1

db

A1

-

1 600 000

0

1 600 000

0101

Projekt általános költség

Projektelőkészítés
költségei

1

db

A2

-

950 000

256 500

1 206 500

0101

Az egész intézményt érintő
fejlesztések részeként
megvalósul a külső
hőszigetelés, nyílászáró csere.
A személyzet számára kötelező
helyiségek, mint az személyzeti
öltöző és a személyzeti wc
hiányoznak. Az épület nem
akadálymentesen
megközelíthető, belül erre utaló
jel nincs. A fűtési rendszer
kielégítően működik. Az óvodai
férőhelyeket előkészítő
évfolyammal ( 0. évfolyammal )
szeretnénk bővíteni. A meglévő
raktár helyiségek átalakításával,
felújításával, a nyugati
épületrész alakításával a kívánt
funkciók elérhetővé válnak.
Helyet kapott egy
akadálymentes vizesblokk. Az
óvodai kis-csoport egy ~41
m2-es foglalkoztatóval készül ?
mivel max. 8 gyerekre terveznek
-, külön vizesblokkal, amely 2
gyermek wc-t, két gyermek
mosdót, és egy zuhanytálat
tartalmaz. Minden helyiség a
megfelelően megvilágított,
akadálymentesen használható.

Építéshez
kapcsolódó
költségek

1

db

E1

-

39 594 049

10 690 393

50 284 442

Indokolás

