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TisáeltKedvezményeze !

Értesítem, hogy a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkelósszefiiggó intézkedések végrehajtasáról, valamint

azok2019, évben sziikséges támogatásáól szóló 1669/2018. (Xll. 10.) Korm. határozaban (továbbiakban: Korm. határozat) foglalt kormányzati

sándékkaliissáangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Ótnda udvu cim ,, MFP-O|JFÍ2Oí9 kódsámri pályéaalikiírásra,

2019.09.1016:40:01idponbanbenyrijtott,302í307846iratazonosÍtó

A Minisáerelnoksfu és a Magyar Allamkincstár a Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása el iánlyzalra vonatkozóan az
államhááartásrólszóló 2011. éviCXCV. t rvény (továbbiakban: Átrt.;+S. , valamint azállamhéuhrásrólszólótórvényvégrehajtásáólszóló

368/201 1 (Xll. 31 .) Korm. rendelet (a továbbiakban Áw.) 65/C. (1) bekezdése alapján Lebonyolítói Megállapodást kótott, amelynek értelmében a
forrást a Minisáerelntikseg (továbbiakban: Támogató) bocsá$a rendelkezésre, a Program végrehajtásával kapcsolatos feladáokat pedig a
Támogató megbiása alapján Lebonyolitó Szervként a MagyarAhmkincstár (,t054 Budapest, Hold u.4., képviseli: Proí Dr. Mesáros József
elntik) lá$a el.

Tájékoáatom hogy pályázata megfelelt a pályázafr kikásban meghatározott tartalmi érÉkelési szempontoknak, ezért támogatásra jogosult.

A jelen Támogatói Okirat Magyarorság 2019. évi k zponti kdlbegvetésér l szóló 2018. évi L. t rvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléktet Xl.
Minisztereln kség fejezet 30. Fejezeti kezelés el irányzatok cím, 1. Célelóirányzatok alcím, valamint azÁnt. Zg. (2)bekezdésére tekintetteta

fejezeti kezelésii el irányzatok és a kózponti kezelés el irányzatok kezelésér l és felhaszrálásáról szóló 812016. (lll. 25.) MvM rendelet

(továbbiakban: MvM rendelet) 1.. mellékletében szabályozott 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program alprogramjainak

támogatása jogcímcsoport felhaszrálása (ÁHT azonosító: 378517) tárgyában jiin létre.

A pátyázali kiírasra benyrijtott pályazatában és annak mellékleteiben rtigzített projekt (továbbiakban: projekt) megvalósitására, elszámolható
k ltségeinek finanszírozására Támogató vissza nem tédtendó k ltségvetésitámogatást (továbbiakban: támogatás) nytijt a Korm. határozat
Óvoda udvar alprogramja tekintetében a Kedvezményezett részére.

A projeKet a Támogatói Okirat elválasáatatlan részét képez mellékletben meghatározott m szaki-szakmai tartalom szerint kell megvalósítani.
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A vissza nem té]ítendó támogatás sszege 4 999 943 Ft, uunégymillió-kilencazázkilenc,/enkilencezer,kilencsz&negyvenhárom
fodnt

A támogatás tisszege a pályázatában szerepló elszámolható kiadások bruttó értéke és a pályázati kiírásban meghatározott k ltsegkorlátok

fi gyelembe vételével keriilt megállapításra.

A projektre a pályára[ kikás által biztositott 100%os mérték támogatási el leg osszege 4 999 943 Ft, azaz négymillio

kilenoszázkilencvenkilencezer-kilencszáznegyvenhárom íorint, a pályáatában megadott 68500067-11051804-00000000 íizetési sámlájára
kedil kiutalásra a Támogatói Okirat kozlését kóvet ót napon belíil.

A támogatási cél kormányzatifunkciója és kódja: Telepiilésfejlesáési projeKek és támogatásuk, 062020.

Kedvezményezett kóteles a projektet a vonatkozó jogszabályoknak, így kiilonosen az Áht., az Aur,, valamint a pátyázan kiírasnak megfelel en,

kell alapossággal, hatékonysággal, és gondossággal megvalósítani, és a támogatást felhaszráni.

A projeK megvalósításának tervezett kezdete: 2020.03.0í.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezese: 2020.12.31.

A projeK vegrehajtásáa rendelkezésre álló id tartam: a vonatkozó pályázab kiírásban meghatározott id tartam.

A tervezett programok megvalósításának id szaka és a bertámogatás nyujtásának id szaka nem haladha$a meg a 12 hónapot.

Elszámolás beny jtása: Az elszámolás beny jtásának végsó határideje a projeK fizikai befejezését kóvetó 30. nap.

Elszámolás benyijtására egy alkalommalvan lehet ség.

A Támogatói Okiratban jóváhagyott és támogatási elólegként kiutalt támogatási sszeg, és az elszámolásra benyrijtott sszeg kiilonbozetét a
Kedvezményeze legkés bb az elsámolás benyujtásától számított ót napon beliil kóteles a 1003200M0294896-50000304 bankszámlaszámra
visszafizetni. A jelen k telezettseg megsértése esetén Lebonyolító Szerv a íent említett jogszabályban meghatározott jogkóvetkezményeket

alkalmaza,

A támogatás intenzitása: 'l00%

Tájékoáatom, hogy kifogás benyujtására az Ávr. 102tD. (1) bekezdése alapján államhááartáson beliili szervezetnek nincs lehet sége.

A kedvezményezett a projeK megvalósítása során kóteles a meghatározott tajékoztatasi és nyilvárnossá,gi k telezettsegeknek eleget tenni a
Magyar Falu Program Arculati Kéáktinyve alapján, valamint a projekfu6l és a támogatásrólaz ott meghatározottmódon és tartalommal információt

nytijtani. A Kedvezményezett koteles az MFP kommunikációs tevékenységéhez adatot szolgáftatni a mEvalósítási és a fenntartásiid szakban,
illetve a Támogató áftal meghatározott feladatok kapcsán a nyilvánosság biáosítása érdekében kóteles maradéktalanu! kóaem kridni.

A támogatasi jogviszony a jelen Támogatói Okirat k zlésével j n létle.

A Támogatói Okhat által nem szabályozott kérdések tekintetében, igy k liin sen

. a beszámolással, továbbá az ellenózéssel kapcsolatos szabályokra,

. a jogosulatlanul igénybe vetttámogatás jogkóvetkezményeire, visszaíizetésének rendjére,

. a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a ktiltségvetési támogatás felhasználását alátámasáó bizonylatok teljes korii
meg zésének határidejére,
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. a támogatott tevékenyseg megvalósításában közreműködök bevonásának lehetőségére, a közeműködök által megvalósitható

tevékenységekre,

. az adatszolgáltatásokhoz szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások bejelentésének kötelezettsegére, a bejelentési

kötelezettség elmulasáásának következményeire, és

. a támogatás visszavonásának esetkörehe

a Polgári Törvénykönyvről szóló 20'l3. 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

elnok

Magyar Alamkincstár

Melléklet:

A Projekt m szaki-szakmai tartalma és eredményei
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Mel!éklet - A Projekt mííszaki-szakmai taÉalma és eredményei

T lósítási h

Megvalósítási hely

sorszáma

TeleptiIés koztertilet neve Koztertilet típusa Házszám Helyrajzi szám

01 Levelek lfiusáq utca 6/3

tevékenvsél

Tevékenység meqnevezése Felhasználási cél Támoqatás osszesen (Ft)

1 . Óvodaudvar, iátszóudvar kialakítása FeIhaImozási, beruházás 4 999 943
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Hivatkozási

azonosító

Megnevezés Koltség típus Mennyiség Mertékegység Kiadási

tételazonosító

Koltség korlát

típusa

Jóváhagyott nettó

elszámolható

kiadás (Ft)

Jóváhagyott

elszámolható ÁFA
(F0

Támogatás (Ft) lndokolás

0102 Tervezés Pro.1eKelókészités

kottséqei

1 db A1 191 800 51 786 243 586

0103 ProjekEnenedzsment ProjeKel készités

koltséqei

1 db A2 80 000 21 600 101 600

010í Óvodai játszóudvar kialakítása;

1 db két tomyos játékvá1 1 db

kétt]lókés hintaállvány, 1 db

mérleghinta és 1 db rugós poni

telepítése.

Építéshez

kapcsolódó

ktilbégek

1 db E1 3 665 163 989 594 4 654757


