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A Magyar Falu Program keretében
meghirdetett kiírások és felhívások kapcsán benyújtott változás bejelentések kezeléséről

TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Falu Program keretében meghirdetett kiírások és felhívások kapcsán
benyújtott változás bejelentések kezeléséről

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Falu Program keretében meghozott Támogatói Okiratok
kibocsátását követően a kedvezményezetteknek bizonyos keretek között lehetőségük nyílik a
Támogatói Okiratban rögzített támogatott projekt módosítására, a támogatás eredeti céljának
megtartása mellett.
A Támogatói Okirat módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának
megváltoztatására és a Támogatói Okiratban meghatározott összegen felüli többlet
költségvetési támogatás biztosítására. A Támogatói Okirat csak abban az esetben
módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett
volna. A Támogatói Okirat és a projekt módosítására legfeljebb két alkalommal van
lehetőség. A Támogatói Okirat és a projekttartalom módosításának kizárását a pályázati
kiírás/felhívás előírhatja.
Jelen tájékoztató célja, hogy bemutassa a módosítási lehetőségeket, illetve a módosítások
bejelentésének módjait, elfogadhatóságuk feltételeit. A tájékoztató az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján készült.
Figyelem! A változás bejelentések benyújtásához a Felhasználói kézikönyv támogatáshoz
kapcsolódó iratok elektronikus beküldése című dokumentum alapján van lehetőség, amely az
alábbi elérési útvonalon érhető el:
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoUtmutatok.xhtml#

Változás bejelentési kérelem benyújtása az Általános ügyintézés / Támogatáshoz kapcsolódó
iratok elektronikus beküldése / Új beadvány készítése menüpont alatt lehetséges, az érintett
pályázati kiírás/felhívás kiválasztását követően. Fontos, hogy a mezők megfelelő kitöltését és
a Rövid leírás pontos rögzítését követően a Tárgy mezőben minden esetben
Változásbejelentés kerüljön beállításra!

A benyújtott változás bejelentések gördülékeny elbírálása érdekében minden alátámasztó
dokumentum benyújtása szükséges, mely a változást/módosítást alátámasztja (pl. módosított
műszaki leírás és a hozzá kapcsolódó engedélyek, nyilatkozatok, módosított költségbecslések,
árajánlatok, stb.). A változás bejelentések benyújtásakor szükséges tanulmányozni az érintett
pályázati kiírás/felhívás kötelező csatolandó dokumentumait és amelyeket az adott
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változás/módosítás érint, azokat a bejelentéssel egyidőben szükséges a változás bejelentéshez
csatolni.
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A támogatás feltételeiben történő változásnak minősülő módosításokra vonatkozó
általános feltételek
1.1. a projekt műszaki-szakmai tartalmát érintő módosításokat az elszámolás benyújtását
megelőzően, önálló változás bejelentés keretében, az erre rendelkezésre álló
elektronikus felületen szükséges benyújtani. A projekt műszaki-szakmai tartalmát
érintő módosításokra vonatkozó feltételek a „Támogatott tevékenységen belüli
költségátcsoportosítás” szakaszban kerülnek kifejtésre;
1.2. a projekt műszaki-szakmai tartalmát érintő módosításokon kívüli módosításokat
jellemzően elegendő az elszámolás benyújtásával egyidejűleg jelezni, a módosított
adatok, illetve a módosítás esetén szükséges további információk megadásával. Ilyen
típusú módosítások esetében önálló változás bejelentés benyújtása nem szükséges;
1.3. az elszámolás benyújtása során a kedvezményezettek által kezdeményezett
módosításokat minden esetben jelezni szükséges (még akkor is, ha azok nem
igényelnek önálló változás bejelentést, vagy a Magyar Falu Program kiírásaihoz
megjelentetett Általános Útmutató 2019., valamint az Általános Útmutató 2020.
dokumentumok (a továbbiakban egységesen: Általános Útmutató) 2.3.2 pontja, illetve
az egyházi közösségek támogatására vonatkozó egyes felhívásokban foglaltak alapján
nem minősülnek változásnak), az elektronikus benyújtó felület erre vonatkozó
blokkjainak megfelelő kitöltésével, függetlenül attól, hogy az adott módosítás már az
elszámolás benyújtását megelőzően önálló változás bejelentés keretében benyújtásra
került, vagy csak az elszámolás során az elszámolás benyújtó felületen kerül
bejelentésre, jelzésre. Ezen adatok és információk megadására az elszámolás
elektronikus benyújtó felületén a „Változások” menüpontban nyílik lehetőség;
1.4. amennyiben a pályázat/támogatási kérelem a kapcsolódó kiírás/felhívás szerinti
különösen támogatható feltételek valamelyikének eredetileg megfelelt, olyan
módosítás nem fogadható el, amely ezen feltételnek való megfelelést a módosítást
követően megváltoztatná (a módosítást követően a projekt már nem felelne meg az
érintett különösen támogatható feltételnek);
1.5. a kezdeményezetteknek a módosításokat minden esetben alaposan – műszaki-szakmai
tartalom módosítása esetén műszakilag és szakmailag megalapozott módon –
szükséges megindokolni és releváns dokumentumok benyújtásával alátámasztani!
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egyes módosítások kapcsán – függetlenül
attól, hogy az önálló változás bejelentés benyújtását igényli avagy nem – minden
esetben szükséges benyújtani az összes olyan alátámasztó dokumentumot, amely
igazolja a módosításra kerülő projektelemeknek az érintett kiírás/felhívás
szerint és az általánosan elvárt feltételek szerinti beszerzését, megvalósulását!
Ezek hiányában a módosítás nem kellően igazolt, így nem kerülhet elfogadásra!
Ennek érdekében, eszköz tételt érintő módosítás esetében a módosítást követően
beszerzendő tételre vonatkozó új – már a változás bejelentés vagy az elszámolás
benyújtásakor érvényes, az érintett kiírásnak/felhívásnak, továbbá önkormányzati
kedvezményezettek esetében az Általános Útmutatóban foglalt elvárásoknak
megfelelő – árajánlat benyújtása, továbbá az új eszközre vonatkozó, az érintett
kiírás/felhívás alapján elvárt egyéb dokumentum (pl. módosított nyilatkozat,
szerződés, stb.) benyújtása szükséges azzal, hogy az elszámoláshoz benyújtandó
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dokumentumoknak (pl. számla, pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat, átadás-átvételi
jegyzőkönyv, stb.) már az új eszköz beszerzését kell, hogy alátámasszák.
Építési tételt érintő módosítás esetén az ennek megfelelően módosított tervezői
dokumentumok és nyilatkozatok (pl. módosított műszaki leírás, vázlatrajz,
költségvetés/költségbecslés vagy módosított árajánlat), a műszaki ellenőr vagy a
tervező egyenértékűségről szóló nyilatkozatának benyújtása szükséges, illetve az
elszámoláshoz benyújtandó dokumentumoknak (pl. számla, pénzügyi teljesítést
igazoló bizonylat, jogerős használatbavételi engedély, építési-felmérési napló, stb.)
már szintén a módosított feltételek szerinti megvalósulást kell alátámasztaniuk.
1.6. a támogatott tevékenységeket érintő bármilyen költségátcsoportosítás eseteit minden
esetben önálló változás bejelentés keretében szükséges jelezni.
A Támogatói Okiratok minden esetben tartalmazzák a projekt keretében támogatott
tevékenységeket (Támogatói Okirat 1. számú melléklete) és a tevékenységhez
jóváhagyott elszámolni kívánt kiadásokat (a továbbiakban ún. kiadási tételek). A
Magyar Falu Program egyes intézkedéseinek keretében támogatható tevékenységek
listáját jelen tájékoztató 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.
A Támogatói Okiratokban szereplő kiadási tételek adott esetben további kisebb
tételeket is tartalmazhatnak.
Példa 1:
Intézkedés: Óvoda udvar
Támogatott tevékenység: Eszközök és felszerelések beszerzése
Kiadási tétel: Udvari játékelemek beszerzése
Tétel: Mászóka/csúszda/hinta/stb.
Példa 2:
Intézkedés: Egyházi közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás
Támogatott tevékenység: Közösségi tér működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés
Kiadási tétel: Előadások megtartásához szükséges eszközök
Tétel: Projektor/vetítővászon/stb.
Példa 3:
Intézkedés: A nemzeti és helyi identitástudat erősítése
Támogatott tevékenység: Közösségi és kulturális építmények építése és külső és belső
tereinek felújítása, bővítése
Kiadási tétel: Művelődési ház felújítása
Tétel: Tetőszerkezet felújítása, részbeni cseréje/nyílászárók cseréje/lábazat
felújítása/stb.
Támogatott tevékenységeket érintő költségátcsoportosításra kizárólag abban az
esetben nyílik lehetőség, amennyiben az érintett tételek közötti átcsoportosítás
egy jóváhagyott tevékenységen belül történik meg.
A megvalósítandó projekt keretében jóváhagyott – a Támogatói Okiratban is
nevesített – tevékenységek közötti költségátcsoportosítás semmilyen formában
nem megengedett!
Nem lehetséges például:
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A nemzeti és helyi identitástudat erősítése kiírás esetében két tevékenység került
támogatásra, közösségi és kulturális építmények építése és külső és belső tereinek
felújítása, bővítése, valamint közösségi beltéri és kapcsolódó kültéri programok
szervezése, eszközbeszerzés, működés. A módosítással a kedvezményezett a közösségi
és kulturális építmények építésén és külső és belső tereinek felújításán, bővítésén az
eredetileg tervezettnél alacsonyabb költségei folytán felszabaduló összeget a
módosítás során átcsoportosítaná közösségi beltéri és kapcsolódó kültéri programok
szervezésére, eszközbeszerzésre, működésre, annak időközben megemelkedett
megvalósítási költségeinek fedezésére.
Nem lehetséges például:
Egyházi közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás felhívás esetében két
tevékenység megvalósítása került támogatásra, közösségi épületek felújítása,
valamint közösségi tér működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés. A módosítással a
kedvezményezett a közösségi épület felújításának az eredetileg tervezettnél
alacsonyabb költségei folytán felszabaduló összeget a módosítás során
átcsoportosítaná a közösségi tér működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzésre, annak
időközben megemelkedett megvalósítási költségeinek fedezésére vagy a projektben
idáig nem szereplő új eszközök beszerzésére.
Nem lehetséges például:
Óvodafejlesztés kiírás esetében két tevékenység megvalósítása került támogatásra, új
óvoda építése, valamint új óvodaudvar kialakítása. A módosítással a kedvezményezett
az új óvoda építésének az eredetileg tervezettnél alacsonyabb költségei folytán
felszabaduló összeget a módosítás során átcsoportosítaná az óvodaudvar
kialakítására, annak időközben megemelkedett megvalósítási költségeinek fedezésére
vagy a projektben idáig nem szereplő új udvari játékelemek beszerzésére.
Nem lehetséges például:
Önkormányzati utak felújítása esetében támogatott tevékenységek voltak a
forgalomtechnikai létesítmények felújítása, valamint földút szilárd burkolattal való
ellátása. A módosítással a kedvezményezett – részben vagy egészben – elhagyná a
jelzőlámpák tervezett felújítását és az így felszabadult összeget átcsoportosítaná az
útburkolásra, melynek során egy, az eredetileg tervezett műszaki-szakmai tartalmú,
de valamivel szélesebb burkolat valósulna meg.
Felhívjuk a kedvezményezettek figyelmét arra, hogy a költségátcsoportosítást
követően sem számolható el az egyes tevékenységekre több kiadás, mint ami az
adott tevékenységre megítélésre került!
Önálló változás bejelentés keretében szükséges bejelenteni – még az elszámolás
benyújtását megelőzően – az alábbi eseteket:
- egy kiadási tétel teljes összege – tevékenységen belül – átcsoportosításra kerül,
így nem valósul meg,
- kiadási tétel bizonyos hányada – tevékenységen belül – átcsoportosításra kerül
mennyiségi csökkentés miatt (tehát nem költség megtakarítás okán),
- új elszámolni kívánt kiadás kerül az adott tevékenységbe beemelésre, valamely
kiadási tételhez kapcsolódóan.
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A változás bejelentés elbírálását követően a módosítás jóváhagyásáról vagy
elutasításáról a kedvezményezett tájékoztatást kap az elektronikus tárhelyére és ezen
döntésben foglaltaknak megfelelően tudja majd benyújtani az elszámolását.
Ilyen esetekben a költségátcsoportosítást alátámasztó – a fentiekben részletezett –
dokumentumokat már az önálló változás bejelentés keretében szükséges benyújtani
azzal, hogy az adott tevékenységet alkotó kiadási tételek mennyiségében és
minőségében bekövetkező módosulások miatt – beleértve az adott kiadási tétel teljes
elhagyását, illetve új kiadási tétel beemelését is – a műszaki ellenőr egyenértékűségi
nyilatkozatát is be kell nyújtani.
Példa 1:
Adott kérelem esetén a támogatott tevékenység a művelődési ház felújítása. Ennek
keretében például külön kiadási tételazonosítón szerepel a művelődési ház nyílászáró
cseréje, illetve a művelődési ház lábazatának felújítása. A nyílászáró cseréjén
megtakarított összeg felhasználhatóvá válik egyrészt a lábazat felújítás
megemelkedett költségeinek fedezésére, továbbá adott esetben a támogatott
tevékenységen belül értelmezhető, új munka (pl. művelődési ház külső falazatának
vakolása) költségeinek fedezésére is. Amennyiben az átcsoportosítás csak a lábazati
felújítás megemelkedett költségeire fordítódik, önálló változás bejelentés benyújtása
nem szükséges, azonban új munka (pl. vakolás) beemelése esetén önálló változás
bejelentés benyújtása szükséges.
Példa 2:
Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése felhívás
esetén a kedvezményezett az „Egyéb épület vagy építmény külső és belső felújítása”
tevékenységen belül külön kiadási tételazonosítón szerepeltette, az illemhely
felújítását, illetve a vizesblokk megvalósítását. Az illemhely felújításán megtakarított
összeg felhasználhatóvá válik egyrészt a vizesblokk megvalósítás megemelkedett
költségeinek fedezésére, továbbá adott esetben a támogatott tevékenységen belül
értelmezhető, új munka (pl. az épület lábazatának felújítása) költségeinek fedezésére
is. Amennyiben az átcsoportosítás csak a vizesblokk megvalósításának megemelkedett
költségeire fordítódik, önálló változás bejelentés benyújtása nem szükséges, azonban
új munka (pl. lábazat felújítás) beemelése esetén önálló változás bejelentés
benyújtása szükséges.
1. A támogatás feltételeiben történő változásnak minősülő módosítások lehetséges esetei
1.1 Önálló változás bejelentés benyújtását nem igénylő módosítás esetei
Az alábbi esetek szerinti módosításokat elegendő az elszámolás benyújtása során jelezni
olyan módon, hogy az elszámolásban már a módosított adatokat és információkat
szükséges feltüntetni, önálló változás bejelentés benyújtása ezekben az esetekben nem
szükséges. Azonban ezen esetekben is figyelemmel kell lenni jelen tájékoztató 1.3
pontjában foglaltakra, miszerint minden alkalmazott módosítást fel kell tüntetni az
elszámolás elektronikus benyújtó felületének „Változások” menüpontjában.
1.1.1 Változásnak/módosításnak nem minősülő esetek
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A Magyar Falu Program kiírásaihoz megjelentetett Általános Útmutató dokumentum 2.3.2
pontja, valamint az egyházi közösségek támogatására megjelentetett felhívások 5.3 pontja
alapján az alábbi esetek nem minősülnek módosításnak/változásnak, nem igényelnek
önálló változás bejelentést:
-

eszköz beszerzése esetén nem minősül változásnak, amennyiben a Támogatói
Okiratban jóváhagyott eszközzel azonos funkciójú (az eredetileg tervezett feladat,
funkció ellátására alkalmas) eszköz kerül beszerzésre;
Bár az eszköz funkciója nem változik, az eredetitől eltérő „új” eszköz, illetve adott
esetben a szállító változása miatt az elszámolás során szükséges benyújtani az új
eszközre vonatkozó egy darab, a kapcsolódó kiírásban/felhívásban meghatározott
feltételek szerinti árajánlatot.
Ebbe a körbe tartozik a gépjármű (típusának) módosítása is. Amennyiben a módosított
gépjármű műszaki tartalmában megfelel az eredetileg támogatott gépjárműnek, úgy a
módosítást elegendő az elszámolásban jelezni. Ez alól kivételt képez az MFPTFB/2020 kódszámú „Tanya-és falugondnoki buszok beszerzése” című intézkedés,
mivel a vonatkozó kiírás 2.3. pontjában foglaltak szerint a benyújtott pályázatban
megjelölt, beszerezni kívánt jármű gyártmánya (márkája) nem változtatható.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az „új” eszközre vonatkozó árajánlat kiállításának
dátuma nem lehet későbbi, mint az „új” eszköz beszerzését igazoló dokumentumok
(megrendelés, számla, stb.) kiállítási dátuma!
Példa 1:
Óvoda udvar kiírás keretében az eredetileg beszerezni kívánt fémcsúszda helyett
műanyag csúszda kerülne beszerzésre a módosítást követően.
Példa 2:
Egyházi közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás felhívás keretében a közösségi
tér működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés tevékenység keretében eredetileg
beszerezni kívánt projektor helyett más típusú – az eredetileg tervezetthez képest jobb
műszaki paraméterekkel rendelkező – projektor kerülne beszerzésre a módosítást
követően.

-

építési beruházás esetén nem minősül változásnak, amennyiben a támogatott
tevékenység eredeti célja megvalósul, és – amennyiben releváns – a műszaki ellenőr
műszaki egyenértékűségi igazolása rendelkezésre áll;
Ezek az esetek jellemzően olyan építési tételekben bekövetkező módosítást jelentenek,
melyek során – hasonlóan az eszközök ilyen típusú módosításához – az adott építési
tétel eredeti funkciója a módosítást követően sem változik meg, az „új” építési tétel az
eredetileg tervezett építési tétellel azonos funkciót lát el és ezt az egyenértékűséget a
műszaki ellenőr igazolja. Amennyiben az érintett építési beruházáshoz nem volt
szükséges műszaki ellenőr alkalmazása, az igazolást tervező, vagy a kedvezményezett
képviseletére jogosult személy is megteheti.
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A módosítás alátámasztásához a módosított „új” építési tételt tartalmazó költségvetés
benyújtása szükséges az elszámolás keretében.
Példa 1:
Óvoda fejlesztés kiírás keretében az eredetileg tervezett bitumenes zsindely
fedélhéjazat helyett cserépfedéssel készülne el a tetőszerkezet fedése a módosítást
követően.
Példa 2:
Helyi egyházi közösségi terek fejlesztése felhívás keretében, a használaton kívüli
egyházi közösségi térfelújítása során eredetileg tervezett műanyag ereszcsatorna
helyett bádog ereszcsatorna kerülne a felújítandó tetőszerkezetre a módosítást
követően.
Nem minősül önálló változás bejelentés köteles változásnak az sem, ha a Támogatói
Okiratban jóváhagyott megvalósítási helyen valamennyi támogatott tevékenység az
okirat szerinti mennyiségben és minőségben megvalósul, azonban a
pályázatban/támogatási kérelemben benyújtott helyszínrajzhoz képest más lesz a
megvalósult projekt elhelyezkedése (pl.: a temetői út nyomvonalának helye változik,
az óvodai játszóeszközök ingatlanon belül más elrendezés szerint kerülnek telepítésre,
stb.).
-

programok esetében nem minősül változásnak a megvalósítási hely kedvezményezett
településen belül történő módosítása, a program időpontjának, tartamának módosítása,
a program témájának, fellépőinek, előadóinak módosítása, amennyiben az a vonatkozó
kiírás/felhívás szerinti tevékenységcsoport alapján támogatható.

1.1.2 Vállalt határidők módosítása
Amennyiben a kedvezményezett által a pályázatban/támogatási kérelemben vállalt zárási
időpontok/határidők (projekt fizikai vagy pénzügyi befejezése) nem tarthatóak és három
hónapot meg nem haladó késedelem várható, abban az esetben ezek módosítása az
elszámolás keretében, a módosított időpontnak/határidőnek az elszámolás benyújtása
során történő megadásával lehetséges.
Az újonnan vállalt időpontok/határidők meghatározása során figyelemmel kell lenni arra,
hogy azok az érintett kiírásban/felhívásban – az adott tevékenység vonatkozásában –
meghatározott, a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartamot nem haladhatják
meg, ellenkező esetben a módosítás nem kerülhet elfogadásra.
A projekt megvalósításának kezdő időpontjában történt változást elegendő az
elszámolásban jelezni, függetlenül attól, hogy az új időpont a pályázatban/támogatási
kérelemben eredetileg vállalt kezdő időponttól három hónapot meghaladóan tér el vagy
sem.
1.1.3 Szállító/kivitelező módosulása
A pályázat/támogatási kérelem keretében benyújtott dokumentumok alapján
meghatározott szállító vagy kivitelező esetleges változása esetén a változással érintett
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beruházási részre (eszköz, építés) vonatkozó – a megvalósult beruházási részt ténylegesen
leszállító vagy kivitelező által kiállított – új árajánlat vagy megrendelő benyújtása
szükséges az elszámolás keretében, melynek időbelisége nem lehet későbbi, mint az
érintett beruházási rész megvalósulásának kezdő időpontja.
Ilyen típusú módosítások esetében tehát önálló változás bejelentés benyújtása nem
szükséges.
Ebben a körben említendőek az általános költségek tekintetében történő módosulások. A
Támogatói Okiratban jóváhagyott kiadási tételen belüli ÁFA átcsoportosítás nem minősül
projektköltségvetés módosításnak, így elszámolásban elegendő jelezni.
Példák:
- műszaki ellenőri szolgáltatás esetében a Támogatói Okiratban bruttó támogatás
került megállapításra, azonban a szolgáltatást alanyi adómentes vállalkozó
nyújtja, így a kedvezményezettnek a tevékenység vonatkozásában nem merül fel
ÁFA költsége. Ebben az esetben a Támogatói Okiratban jóváhagyott ÁFA összege
a kiadási tételen belül felhasználható az esetlegesen megemelkedett nettó kiadásra.
- projektmenedzsment kiadás tétel esetében a Támogatói Okiratban nettó támogatás
került jóváhagyásra (ÁFA támogatás nem), azonban a kiadási tételhez kapcsolódó
tevékenység esetében a szolgáltatást ÁFA körös vállalkozás végzi, így a
kedvezményezettnek ÁFA fizetési kötelezettsége áll fenn. Ebben az esetben a
kiadási tétel esetében jóváhagyott nettó kiadás erejéig elszámolható a
megvalósítás során jelentkező ÁFA költség is.
1.1.4 Támogatott tevékenységeken belüli, önálló változás bejelentést nem igénylő
költségátcsoportosítás
Elegendő az elszámolás benyújtása során jelezni, ha egy kiadási tételnek az eredeti
költségvetéshez/költségbecsléshez
képest
történő
kedvezményesebb
beszerzése/megvalósítása során keletkező megtakarítás egy másik – de ugyanezen
támogatott tevékenységen belüli kiadási tétel beszerzésének/megvalósításának
megnövekedett költségeire kerül átcsoportosításra.
Tekintettel arra, hogy ebben az esetben minden egyes kiadási tétel az eredetileg
jóváhagyott mennyiségben és minőségben valósul meg, ez nem jelent műszaki-szakmai
tartalom módosítást, így önálló változás bejelentés benyújtására nincs szükség.
Ilyen esetekben az elszámolás keretében szükséges benyújtani a költségátcsoportosítást
alátámasztó dokumentumokat, amelyek eszköztétel esetében az átcsoportosítással érintett
eszközökre vonatkozó – a módosult árat igazoló új – árajánlatok, építési tétel esetében
pedig a költségvetés.
Példa 1:
Adott kérelem esetén a támogatott tevékenység a művelődési ház felújítása. Ennek
keretében külön kiadási tételazonosítón szerepel a művelődési ház nyílászáróinak cseréje,
illetve a művelődési ház lábazatának felújítása. A nyílászárók cseréjén – annak kedvezőbb
áron történő megvalósítása okán – megtakarított összeg felhasználhatóvá válik az
eredetileg is támogatott lábazat felújítás a pályázatban tervezett, időközben
megemelkedett költségeinek fedezésére. Ebben az esetben önálló változás bejelentés
benyújtása nem szükséges.
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Példa 2:
Adott kérelem esetén a támogatott tevékenység a használaton kívüli egyházi közösségi tér
felújítása. Ennek keretében külön kiadási tételazonosítón szerepel a közösségi tér
nyílászáróinak cseréje, illetve a közösségi tér külső homlokzatának felújítása. A
nyílászárók cseréjén – annak kedvezőbb áron történő megvalósítása okán – megtakarított
összeg felhasználhatóvá válik az eredetileg is támogatott külső homlokzati felújításnak a
kérelemben tervezett, időközben megemelkedett költségeinek fedezésére. Ebben az esetben
önálló változás bejelentés benyújtása nem szükséges.
1.2 Önálló változás bejelentés benyújtását igénylő módosítás esetei
Az alábbi esetek szerinti módosítások vonatkozásában önálló változás bejelentés
benyújtása szükséges, nem elegendő az elszámolás benyújtása során jelezni a módosítást.
Ezen esetekben is figyelemmel kell lenni jelen tájékoztató 1.3 pontjában foglaltakra,
miszerint minden alkalmazott módosítást fel kell tüntetni az elszámolás elektronikus
benyújtó felületének „Változások” menüpontjában, még abban az esetben is, amennyiben
annak bejelentése önálló változás bejelentés keretében korábban már megtörtént.
1.2.1 Vállalt zárási határidők három hónapot meghaladó mértékben történő módosítása
Amennyiben a kedvezményezett által a pályázatban/támogatási kérelemben vállalt zárási
időpontok/határidők (projekt fizikai vagy pénzügyi befejezése) nem tarthatóak és három
hónapot meghaladó késedelem várható, abban az esetben ezek módosítása önálló változás
bejelentés benyújtását igényli.
1.2.2 A kedvezményezett képviseletére jogosult személyében történő változás
A kedvezményezett képviseletére jogosult személyében történő változást önálló változás
bejelentés keretében, a változást követő 8 napon belül szükséges bejelenteni, az erre
rendelkezésre álló elektronikus felületen. Ennek keretében az új képviseletre jogosult
személy aláírási címpéldányát – egyházi felhívások esetében továbbá az új képviseletre
jogosult személy vonatkozásában kiállított új egyházfőhatósági igazolást – is szükséges
csatolni a változás bejelentéshez.
1.2.3 Támogatott tevékenységeket
költségátcsoportosítás esetei

érintő,

önálló

változás

bejelentést

igénylő

1.2.3.1 Kiadási tételek közötti – tevékenységen belüli – átcsoportosítás minden érintett
tétel meghagyásával
Ebben az esetben az érintett kiadási tételek a módosítást követően is részét képezik
a projektnek, azonban egy – vagy több – érintett kiadási tételen (pl. a beszerzési ár
csökkenése vagy darabszám csökkentés által) elért költségcsökkenés/megtakarítás
felhasználásra kerül egy – vagy több – másik kiadási tétel (pl. a beszerzési ár
növekedése vagy darabszám emelés által) megnövekedett költségeinek fedezésére.
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Példa 1:
Orvosi eszközbeszerzés esetén a kedvezményezett a tervezettnél olcsóbban szerzi
be a vérnyomásmérőt (vagy a tervezett két ugyanolyan vérnyomásmérőből végül
csak egyet szerezne be) és az így felszabaduló összeget átcsoportosítaná a szintén
tervezett (TO-ban szereplő) EKG beszerzésére, melynek folytán egy jobb minőségű
EKG berendezést vásárolna meg a módosítást követően.
Példa 2:
Adott kérelem esetén a támogatott tevékenység a használaton kívüli egyházi
közösségi tér felújítása. Ennek keretében a közösségi tér külső homlokzata
felújításának a tervezettnél alacsonyabb bekerülési költségei folytán a
kedvezményezett a felszabaduló összeget a módosítás során átcsoportosítaná a
jóváhagyott projektben eredetileg is szereplő nyílászáró cseréjének időközben
megemelkedett költségeinek fedezésére, vagy az eredetileg tervezettnél több
nyílászáró cseréjének további költségeire.
1.2.3.2 Kiadási tételek közötti – tevékenységen belüli – átcsoportosítás tétel elhagyásával
Ebben az esetben egy – vagy több – kiadási tétel teljes elhagyásával felszabaduló
költség felhasználásra kerül egy – vagy több – másik kiadási tétel (pl. a beszerzési
ár növekedése vagy darabszám emelés által) megnövekedett költségeinek
fedezésére úgy, hogy közben a támogatott projekt célja nem sérül.
Példa 1:
Belterületi eszközbeszerzés esetén a kedvezményezett erőgép (traktor), hozzá
tartozó munkagép, illetve további kisebb eszközök beszerzését tervezte. A
módosítással a munkagépet elhagyná és az így felszabaduló összeget
átcsoportosítaná egy jobb minőségű/nagyobb erőgép beszerzésére VAGY egy
funkcionálisan az eredetileg tervezettől eltérő más munkagépet szerez be.
Példa 2:
Óvoda udvar intézkedés esetében támogatott tevékenység volt az 5. számú
melléklet szerinti eszközök és felszerelések beszerzése, melynek keretében a
kedvezményezett két csúszda, egy hinta, egy mérleghinta és egy mászóka
beszerzését tervezte. A módosítással a hintát teljesen elhagyná és az így
felszabaduló összegből egyrészt beszerezne egy további mérleghintát, másrészt
pedig a mászóka időközben megemelkedett költségeit fedezné.
Példa 3:
Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése felhívás
esetén a kedvezményezett vízvételi helyek és lámpatestek kialakítását tervezte. A
módosítással a vízvételi helyek kialakítását elhagyná és az így felszabaduló
összeget átcsoportosítaná több, illetve jobb minőségű lámpatestek beszerzésére és
beépítésére.
1.2.3.3 Kiadási tételek közötti átcsoportosítás új tétel beemelésével
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Ebben az esetben egy – vagy több – érintett kiadási tételen (pl. a beszerzési ár
csökkenése vagy darabszám csökkentés által) elért költségcsökkenés/megtakarítás
vagy egy – vagy több – kiadási tétel teljes elhagyásával felszabaduló költség olyan
új elszámolni kívánt kiadások (eszközök/szolgáltatások) fedezésére kerül
átcsoportosításra, melyek eredetileg nem képezték a projekt részét, azonban a
tevékenység sikeres megvalósításához szükségesek. Az új elszámolni kívánt
kiadásnak a kapcsolódó kiírás/felhívás alapján támogathatónak kell lennie és nem
változtathatja meg az érintett tevékenység és ilyen módon a támogatás eredeti
célját.
Példa 1:
Óvodaudvar intézkedés esetében a módosítással a kedvezményezett az „Eszközök
és felszerelések beszerzése” tevékenység keretében beszerezni tervezett udvari
játékelemek tervezettnél alacsonyabb költségei folytán (vagy bizonyos játékelemek
elhagyása révén) felszabaduló összeget a módosítás során átcsoportosítaná a
projektben idáig nem szereplő új udvari játékelemek beszerzésére.
Példa 2:
Egyházi közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás felhívás esetében két
tevékenység megvalósítása került támogatásra, közösségi épületek felújítása,
valamint közösségi tér működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés. A módosítással a
kedvezményezett a közösségi épületek felújításának az eredetileg tervezettnél
alacsonyabb költségei folytán felszabaduló összeget a módosítás során
átcsoportosítaná a közösségi tér működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés
támogatására annak érdekében, hogy további szükséges, de a projektben idáig
nem szereplő új eszközöket szerezhessen be.
Példa 3:
Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése felhívás
esetében a módosítással a kedvezményezett a „Temetkezési helyek közvetlen
környezetének megújítása” tevékenység keretében megvalósítani tervezett kerítés
tervezettnél alacsonyabb költségei folytán felszabaduló összeget a módosítás során
új lámpatestek megvalósítására csoportosítaná át.
Az átcsoportosítás ezekben az esetben az adott tevékenységen belül valósul meg.
2. Nem engedélyezhető módosítások esetei
2.1 Megvalósítási hely módosítása
A programok megvalósítási helye módosításának 2.1.1. pontban rögzített esetén kívül,
továbbá a Kistelepülések járda építésének, felújításának anyag támogatása, az
Önkormányzati járdaépítés, felújítás anyagtámogatása valamint az Önkormányzati
tulajdonú utak felújítása és Önkormányzati út és hídépítés, felújítás pályázati kiírások
keretében megvalósuló projektek kivételével a projekt megvalósításának helye nem
módosítható, mind eszközbeszerzés, mind pedig építéssel járó beruházás esetében a
támogatott projektet az eredetileg tervezett és a Támogatói Okirattal jóváhagyott
megvalósítási helyen kell megvalósítani.
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2.2 Kötelezettség átadás
A támogatással vállalt kötelezettségek átadására a Magyar Falu Program kiírásai és
felhívásai keretében nincs lehetőség, mivel a pályázó önkormányzatok, önkormányzati
társulások és egyházi közösségek eleve csak a saját működési területükön pályázhattak.
3. Intézkedés-specifikus feltételek
Az MFP-NHI/2019 kódszámú, „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” alprogram
keretében foglalkoztatott közösségszervező esetében sem a bértámogatás eredetileg
megítélt összege, sem az eredetileg jóváhagyott alkalmazási időszak terjedelme, sem
pedig az eredetileg jóváhagyott alkalmazási munkaidő típusa (teljes- vagy részmunkaidő)
nem módosítható. A közösségszervező személyének módosítása kizárólag a Támogató
jóváhagyása esetén lehetséges.
Az MFP-TFP/2020 kódszámú „Tanya és falugondnoki buszok beszerzése” kiírás kapcsán
a benyújtott pályázatban megjelölt, beszerezni kívánt jármű gyártmánya (márkája) nem
változtatható.
Fentiektől a Támogató különösen méltányolható okból eltérhet. A méltányolható ok alapos
indokkal történő és teljeskörű alátámasztása a Kedvezményezett kötelezettsége, mellyel
kapcsolatban hiánypótlásra/adategyeztetésre kerülhet felszólításra.
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1. számú melléklet:
A Magyar Falu Program keretében 2019. évben meghirdetett intézkedések keretében
támogatható tevékenységek listája
Intézkedés
kódja

Intézkedés címe
A helyi egyházi közösségi terek
MFP-EKT/2019 fejlesztése

Támogatható tevékenységek

A helyi egyházi közösségi terek
MFP-EKT/2019 fejlesztése
A helyi egyházi közösségi terek
MFP-EKT/2019 fejlesztése

2. Szervezett programok, kapcsolódó eszközbeszerzés és
működés

1. Használaton kívüli épületek felújítása, bővítése

3. Egyházi közösségszervező személy bértámogatása

MFP-NHI/2019

A nemzeti és helyi identitástudat
erősítése

1. Közösségi és kulturális építmények építése és külső és
belső tereinek felújítása, bővítése

MFP-NHI/2019

A nemzeti és helyi identitástudat
erősítése

2. Közösségi beltéri és kapcsolódó kültéri programok
szervezése, eszközbeszerzés, működés

MFP-NHI/2019

A nemzeti és helyi identitástudat
erősítése

3. Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása

Egyházi közösség tulajdonában lévő
MFP-FVT/2019 temetők fejlesztése

1.1. Új ravatalozó építése

Egyházi közösség tulajdonában lévő
MFP-FVT/2019 temetők fejlesztése

1.2. Meglévő ravatalozó bővítése

Egyházi közösség tulajdonában lévő
MFP-FVT/2019 temetők fejlesztése

1.3. Meglévő ravatalozó külső és belső felújítása

Egyházi közösség tulajdonában lévő
MFP-FVT/2019 temetők fejlesztése

1.4. Temető akadálymentesítése

Egyházi közösség tulajdonában lévő
MFP-FVT/2019 temetők fejlesztése

2.1. Temetőhöz kapcsolódó épület vagy építmény külső és
belső felújítása

Egyházi közösség tulajdonában lévő
MFP-FVT/2019 temetők fejlesztése

2.10. Temetőben található közlekedési utak és egyéb
infrastruktúra felújítása

Egyházi közösség tulajdonában lévő
MFP-FVT/2019 temetők fejlesztése

2.2. Urnafal, kolumbárium kialakítása

Egyházi közösség tulajdonában lévő
MFP-FVT/2019 temetők fejlesztése

2.3. Urnafal felújítása

Egyházi közösség tulajdonában lévő
MFP-FVT/2019 temetők fejlesztése

2.4. Jogszabályi kötelezettség érdekében, tárgyi eszköz
beszerzése

Egyházi közösség tulajdonában lévő
MFP-FVT/2019 temetők fejlesztése

2.5. Hulladéktároló

Egyházi közösség tulajdonában lévő
MFP-FVT/2019 temetők fejlesztése

2.6. Temető bekerítése

Egyházi közösség tulajdonában lévő
MFP-FVT/2019 temetők fejlesztése

2.7. A temetkezési helyek közvetlen környezetének
megújítása (új beruházás)

Egyházi közösség tulajdonában lévő
MFP-FVT/2019 temetők fejlesztése

2.8. A temetkezési helyek közvetlen környezetének
megújítása (felújítás)

Egyházi közösség tulajdonában lévő
MFP-FVT/2019 temetők fejlesztése

2.9. Temetőben található közlekedési utak és egyéb
infrastruktúra építése (új)
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Eszközfejlesztés belterületi közterület
MFP-KKE/2019 karbantartására

1. Erőgépek, munkagépek beszerzése

Eszközfejlesztés belterületi közterület
MFP-KKE/2019 karbantartására

2. Ágaprító gépek beszerzése

Eszközfejlesztés belterületi közterület
MFP-KKE/2019 karbantartására

3. Kisebb gépek, eszközök beszerzése

MFP-TFB/2019

Falu- és tanyagondnoki szolgálat
támogatása

1.1 Új falugondnoki szolgálathoz gépjármű beszerzése

MFP-TFB/2019

Falu- és tanyagondnoki szolgálat
támogatása

1.2 Meglévő falugondnoki szolgálathoz gépjármű
beszerzése

MFP-TFB/2019

Falu- és tanyagondnoki szolgálat
támogatása

1.3 Meglévő falugondnoki szolgálathoz, régi gépjármű
cseréje

MFP-TFB/2019

Falu- és tanyagondnoki szolgálat
támogatása

2.1 Új tanyagondnoki szolgálathoz gépjármű beszerzése

MFP-TFB/2019

Falu- és tanyagondnoki szolgálat
támogatása

2.2 Meglévő tanyagondnoki szolgálathoz gépjármű
beszerzése

MFP-TFB/2019

Falu- és tanyagondnoki szolgálat
támogatása

2.3 Meglévő tanyagondnoki szolgálathoz, régi gépjármű
cseréje

MFP-BJA/2019

Kistelepülések járda építésének,
felújításának anyagtámogatása

1. Új járda építésének anyagtámogatása

MFP-BJA/2019

Kistelepülések járda építésének,
felújításának anyagtámogatása

2. Járda javításához, felújításához szükséges anyagok
támogatása

MFP-AEE/2019 Orvosi eszköz

1. Eszközbeszerzés kizárólag egészségügyi alapellátáshoz
kötődően

MFP-AEE/2019 Orvosi eszköz

2. Eszközbeszerzés egészségügyi alapellátáshoz és egyéb
szakirányú egészségügyi ellátáshoz is

MFP-AEE/2019 Orvosi eszköz

3. Eszközbeszerzés praxisközösség keretében

MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő

1. Egy rendelő típus felújítása, átalakítása, korszerűsítése,
funkcióváltása, bővítése

MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő

10. Eszközök és bútorok beszerzése

MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő

11. Felújítás - legalább 3 háziorvos praxisközössége és 2
egyéb alapellátási szolgáltató

MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő

12. Új építés - egy rendelő típus

MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő

13. Új építés - két rendelő típus

MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő

2. Két rendelő típus felújítása, átalakítása, korszerűsítése,
funkcióváltása, bővítése

MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő

3. Három rendelő típus felújítása, átalakítása,
korszerűsítése, funkcióváltása, bővítése

MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő

4. Négy rendelő típus felújítása, átalakítása, korszerűsítése,
funkcióváltása, bővítése

MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő

5. Felújítás - három háziorvos praxisközössége esetén

MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő

6. Új építés - három rendelő típus

MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő

7. Új építés - négy rendelő típus

MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő

8. Új építés - három háziorvos praxisközössége esetén
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MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő

9. Új építés - legalább 3 háziorvos praxisközössége és 2
egyéb alapellátási szolgáltató

MFP-FOL/2019 Orvosi szolgálati lakás

1. verzió alapján új szolgálati lakás építése

MFP-FOL/2019 Orvosi szolgálati lakás

2. verzió alapján új szolgálati lakás építése

MFP-FOL/2019 Orvosi szolgálati lakás

3. verzió alapján új szolgálati lakás építése

MFP-FOL/2019 Orvosi szolgálati lakás

4. verzió alapján új szolgálati lakás építése

MFP-OUF/2019 Óvoda udvar

1. Óvodaudvar, játszóudvar kialakítása

MFP-OUF/2019 Óvoda udvar

2. Óvodaudvar, játszóudvar felújítása, korszerűsítése

MFP-OUF/2019 Óvoda udvar

3. Eszközök és felszerelések beszerzése (5. sz melléklet)

MFP-OUF/2019 Óvoda udvar

4. Udvari akadálymentesítés (Önállóan nem támogatható)

MFP-FOB/2019 Óvodafejlesztés

01. Óvoda felújítás, átalakítás, bővítés-férőhely bővítéssel

MFP-FOB/2019 Óvodafejlesztés

02. Funkcióváltás-férőhely bővítéssel

MFP-FOB/2019 Óvodafejlesztés
MFP-FOB/2019 Óvodafejlesztés

03. Óvoda újranyitás-férőhely bővítéssel
04. Óvoda felújítás, átalakítás, bővítés-férőhely bővítés
nélkül

MFP-FOB/2019 Óvodafejlesztés

05. Funkcióváltás-férőhely bővítés nélkül

MFP-FOB/2019 Óvodafejlesztés

06. Óvoda újranyitás-férőhely bővítés nélkül

MFP-FOB/2019 Óvodafejlesztés

07. Új óvoda építése

MFP-FOB/2019 Óvodafejlesztés

08. Óvoda udvarának kialakítása (Önállóan nem
támogatható tevékenység)

MFP-FOB/2019 Óvodafejlesztés

09. Óvoda udvarának felújítása (Önállóan nem
támogatható tevékenység)

MFP-FOB/2019 Óvodafejlesztés
Önkormányzati tulajdonú utak
MFP-ÖTU/2019 felújítása
Önkormányzati tulajdonú utak
MFP-ÖTU/2019 felújítása
Önkormányzati tulajdonú utak
MFP-ÖTU/2019 felújítása
Önkormányzati tulajdonú utak
MFP-ÖTU/2019 felújítása
Önkormányzati tulajdonú utak
MFP-ÖTU/2019 felújítása
Önkormányzati tulajdonú utak
MFP-ÖTU/2019 felújítása
Önkormányzati tulajdonú utak
MFP-ÖTU/2019 felújítása

10. Eszközök és felszerelések beszerzése (Önállóan nem
támogatható tevékenység)
01.Utak felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása
02.Utak portalanítása
03.Földút kaviccsal vagy kőzúzalékkal történő leszórása
04.Földút szilárd burkolattal való ellátása
05.Új kerékpárút építése
06.Meglévő kerékpárutak felújítása
07.Hídfelújítás, korszerűsítés

Önkormányzati tulajdonú utak
MFP-ÖTU/2019 felújítása

08.Műtárgyak felújítása (Önállóan nem támogatható
tevékenység)

Önkormányzati tulajdonú utak
MFP-ÖTU/2019 felújítása

09.Nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása (Önállóan
nem támogatható tevékenység)

Önkormányzati tulajdonú utak
MFP-ÖTU/2019 felújítása

10.Nyílt és zárt vízelvezető rendszer kialakítása (Önállóan
nem támogatható tevékenység)

Önkormányzati tulajdonú utak
MFP-ÖTU/2019 felújítása

11.Út tartozékainak felújítása (Önállóan nem támogatható
tevékenység)

Önkormányzati tulajdonú utak
MFP-ÖTU/2019 felújítása

12.Forgalomtechnikai létesítmények felújítása (Önállóan
nem támogatható tevékenység)
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Önkormányzati tulajdonú utak
MFP-ÖTU/2019 felújítása

13.Komplex terület-előkészítési munkák (Önállóan nem
támogatható tevékenység)

Önkormányzati tulajdonú utak
MFP-ÖTU/2019 felújítása

14.Zöldterület-építési munkák (Önállóan nem támogatható
tevékenység)

Önkormányzati tulajdonú utak
MFP-ÖTU/2019 felújítása

15.Zöldterület-átalakítási munkák (Önállóan nem
támogatható tevékenység)

Önkormányzati tulajdonú utak
MFP-ÖTU/2019 felújítása

16.Közhasználatú parkoló felújítása (Önállóan nem
támogatható tevékenység)

Önkormányzati tulajdonú utak
MFP-ÖTU/2019 felújítása
MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása

17.Közhasználatú parkoló kialakítása (Önállóan nem
támogatható tevékenység)
1.1 Polgármesteri hivatal (PH) épület felújítása,
korszerűsítése

MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása

1.2 PH épületéhez tartozó új parkoló kialakítása

MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása

1.3 PH épületéhez tartozó meglévő parkoló felújítása

MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása

1.4 PH épületéhez tartozó új járda kialakítása

MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása

1.5 PH épületéhez tartozó meglévő járda felújítása

MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása

1.6 PH épületéhez tartozó akadálymentesítés

MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása

2.1 Közös önkormányzati hivatal (KÖH) székhelyének
felújítása, korszerűsítése

MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása

2.2 KÖH épületéhez tartozó új parkoló kialakítása

MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása

2.3 KÖH épületéhez tartozó meglévő parkoló felújítása

MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása

2.4 KÖH épületéhez tartozó új járda kialakítása

MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása

2.5 KÖH épületéhez tartozó meglévő járda felújítása

MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása

2.6 KÖH épületéhez tartozó akadálymentesítés

MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása

3.1 Közös önkormányzati hivatal esetén tag hivatal (KÖHTH) felújítása, korszerűsítése

MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása
MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása

3.2 KÖH-TH épületéhez tartozó új parkoló kialakítása
3.3 KÖH-TH épületéhez tartozó meglévő parkoló
felújítása

MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása

3.4 KÖH-TH épületéhez tartozó új járda kialakítása

MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása

3.5 KÖH-TH épületéhez tartozó meglévő járda felújítása

MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása

3.6 KÖH-TH épületéhez tartozó akadálymentesítés

MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása

4. Megújuló energiaforrás alkalmazása (Önállóan nem
támogatható)

MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása

5. Melléképület felújítása (Önállóan nem támogatható)

MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása

6. Bútorbeszerzés (Önállóan nem támogatható)

MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása

7. Azbesztmentesítés (Önállóan nem támogatható)

MFP-SZL/2019

Szolgálati lakás

1. Külső és belső felújítás korszerűsítés, akadálymentesítés

MFP-SZL/2019

Szolgálati lakás

2. Átalakítás, bővítés

MFP-SZL/2019

Szolgálati lakás

MFP-SZL/2019

Szolgálati lakás

3. Ingatlankiváltás
4. Funkciójukat vesztett épületek hasznosítása,
funkcióváltás

MFP-SZL/2019

Szolgálati lakás

5. Gépkocsi-tároló felújítása (önállóan nem támogatható)

MFP-SZL/2019

Szolgálati lakás

6. Melléképület felújítása (önállóan nem támogatható)

MFP-SZL/2019

Szolgálati lakás

7. Szolgálati lakás felszereléséhez szükséges bútorok,
gépek (önállóan nem támogatható)
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MFP-FFT/2019

Temető fejlesztése

1.1. Új ravatalozó építése

MFP-FFT/2019

Temető fejlesztése

1.2. Meglévő ravatalozó bővítése

MFP-FFT/2019

Temető fejlesztése

1.3. Meglévő ravatalozó külső és belső felújítása

MFP-FFT/2019

Temető fejlesztése

1.4. Temető akadálymentesítése

MFP-FFT/2019

Temető fejlesztése

2.1. Temetőhöz kapcsolódó épület vagy építmény külső és
belső felújítása

MFP-FFT/2019

Temető fejlesztése

2.10. Temetkezési helyek közvetlen környezetének
megújítása (felújítás)

MFP-FFT/2019

Temető fejlesztése

2.2. Urnafal, kolumbárium kialakítása

MFP-FFT/2019

Temető fejlesztése

2.3. Urnafal felújítása

MFP-FFT/2019

Temető fejlesztése

2.4. Temetőben található közlekedési utak és egyéb
infrastruktúra építése (új)

MFP-FFT/2019

Temető fejlesztése

2.5. Temetőben található közlekedési utak és egyéb
infrastruktúra felújítása

MFP-FFT/2019

Temető fejlesztése

2.6. Jogszabályi kötelezettség érdekében, tárgyi eszköz
beszerzése

MFP-FFT/2019

Temető fejlesztése

2.7. Hulladéktároló

MFP-FFT/2019

Temető fejlesztése

2.8. Temető bekerítése

MFP-FFT/2019

Temető fejlesztése

2.9. Temetkezési helyek közvetlen környezetének
megújítása (új beruházás)
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2. számú melléklet:
A Magyar Falu Program keretében 2020. évben meghirdetett intézkedések keretében
támogatható tevékenységek listája
Intézkedés
kódja

MFP-FFT/2020

MFP-FFT/2020

MFP-FFT/2020

MFP-FFT/2020

MFP-FFT/2020

MFP-FFT/2020

MFP-FFT/2020

MFP-FFT/2020

MFP-FFT/2020

MFP-FFT/2020

MFP-FFT/2020

MFP-FFT/2020

MFP-FFT/2020

MFP-FFT/2020

MFP-FFT/2020

MFP-FFT/2020

MFP-FFT/2020

Intézkedés címe
Egyházi közösség tulajdonában lévő
temetők infrastrukturális fejlesztése 2020
Egyházi közösség tulajdonában lévő
temetők infrastrukturális fejlesztése 2020
Egyházi közösség tulajdonában lévő
temetők infrastrukturális fejlesztése 2020
Egyházi közösség tulajdonában lévő
temetők infrastrukturális fejlesztése 2020
Egyházi közösség tulajdonában lévő
temetők infrastrukturális fejlesztése 2020
Egyházi közösség tulajdonában lévő
temetők infrastrukturális fejlesztése 2020
Egyházi közösség tulajdonában lévő
temetők infrastrukturális fejlesztése 2020
Egyházi közösség tulajdonában lévő
temetők infrastrukturális fejlesztése 2020
Egyházi közösség tulajdonában lévő
temetők infrastrukturális fejlesztése 2020
Egyházi közösség tulajdonában lévő
temetők infrastrukturális fejlesztése 2020
Egyházi közösség tulajdonában lévő
temetők infrastrukturális fejlesztése 2020
Egyházi közösség tulajdonában lévő
temetők infrastrukturális fejlesztése 2020
Egyházi közösség tulajdonában lévő
temetők infrastrukturális fejlesztése 2020
Egyházi közösség tulajdonában lévő
temetők infrastrukturális fejlesztése 2020
Egyházi közösség tulajdonában lévő
temetők infrastrukturális fejlesztése 2020
Egyházi közösség tulajdonában lévő
temetők infrastrukturális fejlesztése 2020
Egyházi közösség tulajdonában lévő
temetők infrastrukturális fejlesztése 2020

Támogatott tevékenységek
1.1. Új ravatalozó építése
1.2. Meglévő ravatalozó külső és belső felújítása
1.3. Ravatalozóhoz közvetlenül kapcsolódó, új
urnafal kialakítása
1.4. Ravatalozóhoz közvetlenül kapcsolódó,
meglévő urnafal bővítése
1.5. Ravatalozóhoz közvetlenül kapcsolódó,
meglévő urnafal felújítása
1.6. Ravatalozó akadálymentesítése
1.7. Halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló
tároló, halott hűtő
2.1. Egyéb épület vagy építmény külső és belső
felújítása
2.2. Ravatalozótól külön álló, új urnafal kialakítása
2.3. Ravatalozótól külön álló, meglévő urnafal
bővítése
2.4. Ravatalozótól külön álló, meglévő urnafal
felújítása
2.5. Kolumbárium kialakítása
2.6. Kolumbárium felújítása
2.7. Tárgyi eszköz beszerzése
2.8. Hulladéktároló kialakítása
2.9. Hulladéktároló felújítása
2.10. Illemhely kialakítása
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MFP-FFT/2020

MFP-FFT/2020

MFP-FFT/2020

MFP-FFT/2020

MFP-FFT/2020

MFP-FFT/2020

Egyházi közösség tulajdonában lévő
temetők infrastrukturális fejlesztése 2020
Egyházi közösség tulajdonában lévő
temetők infrastrukturális fejlesztése 2020
Egyházi közösség tulajdonában lévő
temetők infrastrukturális fejlesztése 2020
Egyházi közösség tulajdonában lévő
temetők infrastrukturális fejlesztése 2020
Egyházi közösség tulajdonában lévő
temetők infrastrukturális fejlesztése 2020
Egyházi közösség tulajdonában lévő
temetők infrastrukturális fejlesztése 2020

2.11. Illemhely felújítása
2.12. Temető bekerítése
2.13. Temetkezési helyek közvetlen környezetének
megújítása (új beruházás)
2.14. Temetkezési helyek közvetlen környezetének
megújítása (felújítás)
2.15. Közlekedési utak, járdák és egyéb
infrastruktúra építése
2.16. Közlekedési utak, járdák és egyéb
infrastruktúra felújítása

Közösségi tér ki-/átalakítás és
MFP-EKT/2020 foglalkoztatás (egyházi)- 2020

01. Közösségi épületek építése

Közösségi tér ki-/átalakítás és
MFP-EKT/2020 foglalkoztatás (egyházi)- 2020

02. Közösségi épületek bővítése

Közösségi tér ki-/átalakítás és
MFP-EKT/2020 foglalkoztatás (egyházi)- 2020

03. Közösségi épületek felújítása

Közösségi tér ki-/átalakítás és
MFP-EKT/2020 foglalkoztatás (egyházi)- 2020

04. Közösségszervező alkalmazása

Közösségi tér ki-/átalakítás és
MFP-EKT/2020 foglalkoztatás (egyházi)- 2020

05. Közösségi tér működéséhez kapcsolódó
eszközbeszerzés

MFP-EIM/2020

Elhagyott ingatlanok közcélra történő
megvásárlása - 2020

01. Ingatlan vásárlás

MFP-EIM/2020

Elhagyott ingatlanok közcélra történő
megvásárlása - 2020

02. Külső és belső felújítás, korszerűsítés

MFP-EIM/2020

Elhagyott ingatlanok közcélra történő
megvásárlása - 2020

03. Átépítés, bővítés

MFP-EIM/2020

Elhagyott ingatlanok közcélra történő
megvásárlása - 2020

04. Bontás, tereprendezés, parkosítás

MFP-EIM/2020

Elhagyott ingatlanok közcélra történő
megvásárlása - 2020

05. Építési és bontási hulladék kezelése, szállítása

MFP-EIM/2020

Elhagyott ingatlanok közcélra történő
megvásárlása - 2020

06. Kerítés, bejáró, kialakítása (új)

MFP-EIM/2020

Elhagyott ingatlanok közcélra történő
megvásárlása - 2020

07. Kerítés, bejáró felújítása

MFP-EIM/2020

Elhagyott ingatlanok közcélra történő
megvásárlása - 2020

08. Akadálymentesítés

MFP-EIM/2020

Elhagyott ingatlanok közcélra történő
megvásárlása - 2020

09. Azbesztmentesítés

Építési telek kialakítása, közművesítés 01. Telek/telkek kialakításához utcanyitás,
MFP-TKK/2020 - 2020
telekalakítás
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Építési telek kialakítása, közművesítés
MFP-TKK/2020 - 2020
02. Telekmegosztás / telekösszevonás
Építési telek kialakítása, közművesítés
MFP-TKK/2020 - 2020
03. Épület, építmény bontása
Építési telek kialakítása, közművesítés
MFP-TKK/2020 - 2020
04. Talaj szintfeltöltése
Építési telek kialakítása, közművesítés
MFP-TKK/2020 - 2020
05. Teljes és részleges közművesítés
Építési telek kialakítása, közművesítés
MFP-TKK/2020 - 2020
06. Részben közművesített telek/telkek fejlesztése
Építési telek kialakítása, közművesítés 07. Építési telek/telkek értékesítése (Kötelezően
MFP-TKK/2020 - 2020
megvalósítandó tevékenység)
Építési telek kialakítása, közművesítés
MFP-TKK/2020 - 2020
08. Építési és bontási hulladék kezelése, szállítása
MFP-FHF/2020

Faluházak felújítása - 2020

1.1 Helyi önkormányzat (HÖ) - Faluház felújítása,
korszerűsítése

MFP-FHF/2020

Faluházak felújítása - 2020

1.2 HÖ - Új faluház építése

MFP-FHF/2020

Faluházak felújítása - 2020

1.3 HÖ - Faluházhoz tartozó akadálymentesítés

MFP-FHF/2020

Faluházak felújítása - 2020

2.1 Közös önkormányzat székhelye (KÖH) Faluház felújítása, korszerűsítése

MFP-FHF/2020

Faluházak felújítása - 2020

2.2 KÖH - Új faluház építése

MFP-FHF/2020

Faluházak felújítása - 2020

2.3 KÖH - Faluházhoz tartozó akadálymentesítés

MFP-FHF/2020

Faluházak felújítása - 2020

3.1 Közös önkormányzat tagtelepülése (KÖH-TT) Faluház felújítása, korszerűsítése

MFP-FHF/2020

Faluházak felújítása - 2020

3.2 KÖH-TT - Új faluház építése

MFP-FHF/2020

Faluházak felújítása - 2020

3.3 KÖH-TT - Faluházhoz tartozó
akadálymentesítés

MFP-FHF/2020

Faluházak felújítása - 2020

4. Bútorbeszerzés, eszköz beszerzése (Önállóan
nem támogatható)

MFP-FHF/2020

Faluházak felújítása - 2020

5. Kerítés, bejáró, parkoló kialakítása (Önállóan
nem támogatható)

MFP-FHF/2020

Faluházak felújítása - 2020

6. Kerítés, bejáró, parkoló felújítása (Önállóan nem
támogatható)

MFP-FHF/2020

Faluházak felújítása - 2020

7. Járda építése és/vagy térkövezése (Önállóan nem
támogatható)

MFP-FHF/2020

Faluházak felújítása - 2020

8. Azbesztmentesítés (Önállóan nem támogatható)

MFP-IEF/2020

Iskolaépület felújítása - 2020

01. Épület felújítása és korszerűsítése, férőhely
bővítéssel
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MFP-IEF/2020

Iskolaépület felújítása - 2020

02. Épület felújítása és korszerűsítése, férőhely
bővítés nélkül

MFP-IEF/2020

Iskolaépület felújítása - 2020

03. Eszközök és felszerelések beszerzése

MFP-IEF/2020

Iskolaépület felújítása - 2020

04. Akadálymentesítés

MFP-ITF/2020

Iskolai tornaterem, tornaszoba
fejlesztése - 2020

01. Iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése,
átépítése, átalakítása, korszerűsítése és bővítése

MFP-ITF/2020

Iskolai tornaterem, tornaszoba
fejlesztése - 2020

02. Eszközök és felszerelések beszerzése

MFP-ITF/2020

Iskolai tornaterem, tornaszoba
fejlesztése - 2020

03. Akadálymentesítés

Közösségi tér ki-/átalakítás és
MFP-KTF/2020 foglalkoztatás - 2020

01. Közösségi épületek építése

Közösségi tér ki-/átalakítás és
MFP-KTF/2020 foglalkoztatás - 2020

02. Közösségi épületek külső és belső tereinek
bővítése

Közösségi tér ki-/átalakítás és
MFP-KTF/2020 foglalkoztatás - 2020

03. Közösségi épületek külső és belső tereinek
felújítása

Közösségi tér ki-/átalakítás és
MFP-KTF/2020 foglalkoztatás - 2020

04. Közösségszervező alkalmazása

Közösségi tér ki-/átalakítás és
MFP-KTF/2020 foglalkoztatás - 2020

05. Közösségi tér működéséhez kapcsolódó
eszközbeszerzés

Közterület karbantartását szolgáló
MFP-KKE/2020 eszközbeszerzés - 2020

01. Erőgépek, munkagépek beszerzése

Közterület karbantartását szolgáló
MFP-KKE/2020 eszközbeszerzés - 2020

02. Ágaprító gépek beszerzése

Közterület karbantartását szolgáló
MFP-KKE/2020 eszközbeszerzés - 2020

03. Kisebb gépek, eszközök és tartozékaik
beszerzése

MFP-AEE/2020 Orvosi eszköz - 2020

1. Eszközbeszerzés kizárólag egészségügyi
alapellátáshoz kötődően

MFP-AEE/2020 Orvosi eszköz - 2020

2. Eszközbeszerzés egészségügyi alapellátáshoz és
egyéb szakirányú egészségügyi ellátáshoz is

MFP-AEE/2020 Orvosi eszköz - 2020

3. Eszközbeszerzés praxisközösség keretében

MFP-HOR/2020 Orvosi rendelők fejlesztése - 2020

01. Egy rendelő típus - felújítása, átalakítása,
korszerűsítése, funkcióváltása, bővítése

MFP-HOR/2020 Orvosi rendelők fejlesztése - 2020

02. Egy rendelő típus - Új építés

MFP-HOR/2020 Orvosi rendelők fejlesztése - 2020

03. Két rendelő típus - felújítása, átalakítása,
korszerűsítése, funkcióváltása, bővítése

MFP-HOR/2020 Orvosi rendelők fejlesztése - 2020

04. Két rendelő típus - Új építés

MFP-HOR/2020 Orvosi rendelők fejlesztése - 2020

05. Három rendelő típus - felújítása, átalakítása,
korszerűsítése, funkcióváltása, bővítése
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MFP-HOR/2020 Orvosi rendelők fejlesztése - 2020

06. Három rendelő típus - Új építés

MFP-HOR/2020 Orvosi rendelők fejlesztése - 2020

07. Négy rendelő típus - felújítása, átalakítása,
korszerűsítése, funkcióváltása, bővítése

MFP-HOR/2020 Orvosi rendelők fejlesztése - 2020

08. Négy rendelő típus - Új építés

MFP-HOR/2020 Orvosi rendelők fejlesztése - 2020

09. Három háziorvos praxisközössége - felújítás,
átalakítás, korszerűsítés, funkcióváltás, bővítés

MFP-HOR/2020 Orvosi rendelők fejlesztése - 2020

10. Három háziorvos praxisközössége - Új építés

MFP-HOR/2020 Orvosi rendelők fejlesztése - 2020

11. Három háziorvos praxisközössége és két egyéb
- felújítás, átalakítás, korszerűsítés stb

MFP-HOR/2020 Orvosi rendelők fejlesztése - 2020

12. Három háziorvos praxisközössége és két egyéb
- Új építés

MFP-HOR/2020 Orvosi rendelők fejlesztése - 2020

13. Feladatellátáshoz szükséges eszközök, bútorok
beszerzése

MFP-FOL/2020 Orvosi szolgálati lakás - 2020

01-1.verzió alapján új szolgálati lakás építése

MFP-FOL/2020 Orvosi szolgálati lakás - 2020

02-2.verzió alapján új szolgálati lakás építése

MFP-FOL/2020 Orvosi szolgálati lakás - 2020

03-3.verzió alapján új szolgálati lakás építése

MFP-FOL/2020 Orvosi szolgálati lakás - 2020

04-4.verzió alapján új szolgálati lakás építése

MFP-FOL/2020 Orvosi szolgálati lakás - 2020

05-5.verzió alapján új szolgálati lakás építése

MFP-FOL/2020 Orvosi szolgálati lakás - 2020

06-6.verzió alapján új szolgálati lakás építése

MFP-FOL/2020 Orvosi szolgálati lakás - 2020

07-7.verzió alapján új szolgálati lakás építése

MFP-FOL/2020 Orvosi szolgálati lakás - 2020

08-8.verzió alapján új szolgálati lakás építése

MFP-OEF/2020 Óvodaépület felújítása - 2020

01. Új óvoda építése

MFP-OEF/2020 Óvodaépület felújítása - 2020

02. Épület felújítása és korszerűsítése, férőhely
bővítéssel

MFP-OEF/2020 Óvodaépület felújítása - 2020

03. Épület felújítása és korszerűsítése, férőhely
bővítés nélkül

MFP-OEF/2020 Óvodaépület felújítása - 2020

04. Eszközök és felszerelések beszerzése

MFP-OEF/2020 Óvodaépület felújítása - 2020

05. Akadálymentesítés

MFP-OJF/2020

Óvodai játszóudvar és közterületi
játszótér fejlesztése - 2020

01. Óvodai játszóudvar kialakítása (új)
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MFP-OJF/2020

Óvodai játszóudvar és közterületi
játszótér fejlesztése - 2020

02. Óvodai játszóudvar felújítása, korszerűsítése

MFP-OJF/2020

Óvodai játszóudvar és közterületi
játszótér fejlesztése - 2020

03. Óvodai játszóudvari eszközök és felszerelések

MFP-OJF/2020

Óvodai játszóudvar és közterületi
játszótér fejlesztése - 2020

04. Közterületi játszótér kialakítása (új)

MFP-OJF/2020

Óvodai játszóudvar és közterületi
játszótér fejlesztése - 2020

05. Közterületi játszótér felújítása, korszerűsítése

MFP-OJF/2020

Óvodai játszóudvar és közterületi
játszótér fejlesztése - 2020

06. Közterületi játszótéri eszközök és felszerelések

MFP-OJF/2020

Óvodai játszóudvar és közterületi
játszótér fejlesztése - 2020

07. Akadálymentesítés

Óvodai sportterem, tornaszoba
MFP-OTF/2020 fejlesztése - 2020

01. Óvodai tornaszoba fejlesztése, átépítése,
átalakítása, korszerűsítése és bővítése

Óvodai sportterem, tornaszoba
MFP-OTF/2020 fejlesztése - 2020

02. Óvodai sportterem, tornaszoba építése

Óvodai sportterem, tornaszoba
MFP-OTF/2020 fejlesztése - 2020

03. Eszközök és felszerelések beszerzése

Óvodai sportterem, tornaszoba
MFP-OTF/2020 fejlesztése - 2020

04. Akadálymentesítés

MFP-BJA/2020

Önkormányzati járdaépítés/felújítás
anyagtámogatása - 2020

01. Új járda építésének anyagtámogatása

MFP-BJA/2020

Önkormányzati járdaépítés/felújítás
anyagtámogatása - 2020

02. Szilárd burkolatú járda javításához,
felújításához szükséges anyagok támogatása

Önkormányzati kerékpárút építése MFP-OKE/2020 2020

01. Önkormányzati tulajdonú, belterületi kerékpárút
felújítása

Önkormányzati kerékpárút építése MFP-OKE/2020 2020

02. Önkormányzati tulajdonú, belterületi kerékpárút
építése

Önkormányzati kerékpárút építése MFP-OKE/2020 2020

03. Önkormányzati tulajdonú, külterületi kerékpárút
felújítása

Önkormányzati kerékpárút építése MFP-OKE/2020 2020

04. Önkormányzati tulajdonú, külterületi kerékpárút
építése

Önkormányzati kerékpárút építése MFP-OKE/2020 2020

05. MÁ és a MK NZrt. vagyonkezelésében lévő,
belterületi kerékpárút felújítása

Önkormányzati kerékpárút építése MFP-OKE/2020 2020

06. MÁ és a MK NZrt. vagyonkezelésében lévő,
belterületi kerékpárút építése

Önkormányzati kerékpárút építése MFP-OKE/2020 2020

07. Keresztező közmű kiváltása, áthelyezése

Önkormányzati kerékpárút építése MFP-OKE/2020 2020

08. Párhuzamos csapadékvíz-csatorna kiépítése

Önkormányzati kerékpárút építése MFP-OKE/2020 2020

09. Burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület
helyreállítása

Önkormányzati kerékpárút építése MFP-OKE/2020 2020

10. Megvilágítások beszerzése és elhelyezése

TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Falu Program keretében meghirdetett kiírások és felhívások kapcsán
benyújtott változás bejelentések kezeléséről
Önkormányzati kerékpárút építése MFP-OKE/2020 2020

11. Eszközbeszerzés (forgalombiztonsági eszközök,
berendezések)

Önkormányzati kerékpárút építése MFP-OKE/2020 2020

12. Ideiglenes forgalomirányító berendezések,
forgalomelterelés költsége

Önkormányzati tulajdonban lévő út-,
MFP-ÖTU/2020 hídépítés/felújítás - 2020

01. Utak felújítása, szilárd burkolattal történő
ellátása, portalanítás

Önkormányzati tulajdonban lévő út-,
MFP-ÖTU/2020 hídépítés/felújítás - 2020

02. Földút kaviccsal vagy kőzúzalékkal történő
leszórása

Önkormányzati tulajdonban lévő út-,
MFP-ÖTU/2020 hídépítés/felújítás - 2020

03. Földút szilárd burkolattal való ellátása

Önkormányzati tulajdonban lévő út-,
MFP-ÖTU/2020 hídépítés/felújítás - 2020

04. Hidak építése

Önkormányzati tulajdonban lévő út-,
MFP-ÖTU/2020 hídépítés/felújítás - 2020

05. Hidak felújítása, korszerűsítése

Önkormányzati tulajdonban lévő út-,
MFP-ÖTU/2020 hídépítés/felújítás - 2020

06. Útszakasz műtárgyainak felújítása,
korszerűsítése

Önkormányzati tulajdonban lévő út-,
MFP-ÖTU/2020 hídépítés/felújítás - 2020

07. Nyílt és zárt vízelvezető rendszer kialakítása
(új)

Önkormányzati tulajdonban lévő út-,
MFP-ÖTU/2020 hídépítés/felújítás - 2020

08. Nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása,
korszerűsítése

Önkormányzati tulajdonban lévő út-,
MFP-ÖTU/2020 hídépítés/felújítás - 2020

09. Út, híd tartozékainak felújítása, korszerűsítése

Önkormányzati tulajdonban lévő út-,
MFP-ÖTU/2020 hídépítés/felújítás - 2020

10. Forgalomtechnikai létesítmények felújítása,
korszerűsítése

Önkormányzati tulajdonban lévő út-,
MFP-ÖTU/2020 hídépítés/felújítás - 2020

11. Komplex terület-előkészítési munkák

Önkormányzati tulajdonban lévő út-,
MFP-ÖTU/2020 hídépítés/felújítás - 2020

12. Zöldterület-építési, átalakítási munkák

Önkormányzati tulajdonban lévő út-,
MFP-ÖTU/2020 hídépítés/felújítás - 2020

13. Közhasználatú parkoló kialakítása (új)

Önkormányzati tulajdonban lévő út-,
MFP-ÖTU/2020 hídépítés/felújítás - 2020

14. Közhasználatú parkoló felújítása

MFP-SZL/2020

Szolgálati lakás - 2020

01. Külső és belső felújítás, korszerűsítés

MFP-SZL/2020

Szolgálati lakás - 2020

02. Átalakítás, bővítés

MFP-SZL/2020

Szolgálati lakás - 2020

03. Funkciójukat vesztett épületek hasznosítása,
funkcióváltás

MFP-SZL/2020

Szolgálati lakás - 2020

04. Akadálymentesítés

MFP-SZL/2020

Szolgálati lakás - 2020

05. Gépkocsi-tároló felújítása (Önállóan nem
támogatható)

MFP-SZL/2020

Szolgálati lakás - 2020

06. Melléképület felújítása (Önállóan nem
támogatható)

TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Falu Program keretében meghirdetett kiírások és felhívások kapcsán
benyújtott változás bejelentések kezeléséről

MFP-SZL/2020

Szolgálati lakás - 2020

07. Terasz, előtető (Önállaóan nem támogatható)

MFP-SZL/2020

Szolgálati lakás - 2020

08. Kert, udvar rendezése, kert- kerítésépítés
(Önállaóan nem támogatható)

MFP-SZL/2020

Szolgálati lakás - 2020

09. Bútorok, háztartási gépek (Önállóan nem
támogatható)

MFP-TFB/2020

Tanya- és falugondnoki buszok
beszerzése - 2020

1.1 Új falugondnoki szolgálathoz gépjármű
beszerzése

MFP-TFB/2020

Tanya- és falugondnoki buszok
beszerzése - 2020

1.2 Meglévő falugondnoki szolgálathoz gépjármű
beszerzése

MFP-TFB/2020

Tanya- és falugondnoki buszok
beszerzése - 2020

1.3 Meglévő falugondnoki szolgálathoz, régi
gépjármű cseréje

MFP-TFB/2020

Tanya- és falugondnoki buszok
beszerzése - 2020

2.1 Új tanyagondnoki szolgálathoz gépjármű
beszerzése

MFP-TFB/2020

Tanya- és falugondnoki buszok
beszerzése - 2020

2.2 Meglévő tanyagondnoki szolgálathoz gépjármű
beszerzése

MFP-TFB/2020

Tanya- és falugondnoki buszok
beszerzése - 2020

2.3 Meglévő tanyagondnoki szolgálathoz, régi
gépjármű cseréje

Temetői infrastruktúra fejlesztése MFP-FVT/2020 2020

1.1. Új ravatalozó építése

Temetői infrastruktúra fejlesztése MFP-FVT/2020 2020

1.2. Meglévő ravatalozó külső és belső felújítása

Temetői infrastruktúra fejlesztése MFP-FVT/2020 2020

1.3. Ravatalozóhoz közvetlenül kapcsolódó, új
urnafal kialakítása

Temetői infrastruktúra fejlesztése MFP-FVT/2020 2020

1.4. Ravatalozóhoz közvetlenül kapcsolódó,
meglévő urnafal bővítése

Temetői infrastruktúra fejlesztése MFP-FVT/2020 2020

1.5. Ravatalozóhoz közvetlenül kapcsolódó,
meglévő urnafal felújítása

Temetői infrastruktúra fejlesztése MFP-FVT/2020 2020

1.6. Ravatalozó akadálymentesítése

Temetői infrastruktúra fejlesztése MFP-FVT/2020 2020

1.7. Halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló
tároló, halott hűtő

Temetői infrastruktúra fejlesztése MFP-FVT/2020 2020

2.1. Egyéb épület vagy építmény külső és belső
felújítása

Temetői infrastruktúra fejlesztése MFP-FVT/2020 2020

2.2. Ravatalozótól külön álló, új urnafal kialakítása

Temetői infrastruktúra fejlesztése MFP-FVT/2020 2020

2.3. Ravatalozótól külön álló, meglévő urnafal
bővítése

Temetői infrastruktúra fejlesztése MFP-FVT/2020 2020

2.4. Ravatalozótól külön álló, meglévő urnafal
felújítása

Temetői infrastruktúra fejlesztése MFP-FVT/2020 2020

2.5. Kolumbárium kialakítása

Temetői infrastruktúra fejlesztése MFP-FVT/2020 2020

2.6. Kolumbárium felújítása

TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Falu Program keretében meghirdetett kiírások és felhívások kapcsán
benyújtott változás bejelentések kezeléséről
Temetői infrastruktúra fejlesztése MFP-FVT/2020 2020

2.7. Tárgyi eszköz beszerzése

Temetői infrastruktúra fejlesztése MFP-FVT/2020 2020

2.8. Hulladéktároló kialakítása

Temetői infrastruktúra fejlesztése MFP-FVT/2020 2020

2.9. Hulladéktároló felújítása

Temetői infrastruktúra fejlesztése MFP-FVT/2020 2020

2.10. Illemhely kialakítása

Temetői infrastruktúra fejlesztése MFP-FVT/2020 2020

2.11. Illemhely felújítása

Temetői infrastruktúra fejlesztése MFP-FVT/2020 2020

2.12. Temető bekerítése

Temetői infrastruktúra fejlesztése MFP-FVT/2020 2020

2.13. Temetkezési helyek közvetlen környezetének
megújítása (új beruházás)

Temetői infrastruktúra fejlesztése MFP-FVT/2020 2020

2.14. Temetkezési helyek közvetlen környezetének
megújítása (felújítás)

Temetői infrastruktúra fejlesztése MFP-FVT/2020 2020

2.15. Közlekedési utak, járdák és egyéb
infrastruktúra építése

Temetői infrastruktúra fejlesztése MFP-FVT/2020 2020

2.16. Közlekedési utak, járdák és egyéb
infrastruktúra felújítása

