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Magyar Falu Program

Vonalkód
3021732343

1 Magyar Falu Program - Általános adatok

Azonosítási információ

MFP azonosító: 1005268254

Ügyfél adatai

Név: Mánfa Község Önkormányzata

2 Ügyfél adatok
ÁFA visszaigénylésre vonatkozó adatok

Áfa levonási jog? A - Bruttó - Nem alanya az ÁFA-nak.

Bankszámla információk
Bankszámlaszám: 11731063-15555276-00000000

Levelezési címe
Név:
Irányítószám: 7304 Helység: Mánfa
Közterület neve: Fábián Béla
Közterület jellege: utca Házszám/helyrajzi szám: 58 Emelet/ajtó:
Postafiók:

Egyéb elérhetőségi adatai
Telefonszáma: +3672482145 FAX száma: +3672482145
E-mail címe: pghiv@manfa.hu

3 Kérelemadatok
Projekt címe: A Mánfa, Fábián Béla utca 58. (5247/1 hrsz.) alatti Polgármesteri Hivatal felújítása

Projekt rövid összefoglalója: Mánfa Község Önkormányzata a tulajdonát képező Mánfa, Fábián Béla utca 58.
(5247/1 hrsz.) alatti Polgármesteri Hivatal felújítását, korszerűsítését tervezi. A projekt
keretében korszerűsítésre kerül a fűtés, új vegyes tüzelésű kazán megvásárlásával,
megtörténik az épület külső hőszigetelése valamint a hivatal helyiségeiben új aljzati
melegbukolat kerül. 

Mutassa be a pályázati kiíráshoz való viszonyát,
indokoltságát, célját, részletes szakmai tartalmát,
komplexitását, viszonyát más korábbi és tervezett
települési fejlesztésekkel (legalább 500 karakter, de
legfeljebb 2000):

Mánfa Község Önkormányzata tulajdonát képező Mánfa, Fábián Béla utca 58. (5247/1
hrsz.) alatti Polgármesteri Hivatal felújítását, korszerűsítését tervezi. A projekt
keretében korszerűsítésre kerül a fűtés, új vegyes tüzelésű kazán megvásárlásával,
megtörténik az épület külső hőszigetelése valamint a hivatal helyiségeiben új aljzati
melegbukolat kerül.   Az épület külső, belső felújítása már régóta időszerűvé vált. Az
Önkormányzat jelentős összeget fordít az épületkomplexum megfelelő fűtéséhez
szükséges nyersanyag vásárlására. Az épület hivatallá való átalakítása óra – több
évtizede – nem kertült lecserélésre a padlószerkezet. Az Önkormányzat pénzügyi
lehetőségei, a gondos gazdálkodás ellenére sem teszi lehetővé, a hivatali épület
állapotának jelentősebb javítását, felújításának finanszírozását. Jelen támogatás
megoldási lehetőséget kínál a szükséges külső szigetelésre, fűtéskorszerűsítésére,
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meleg aljzatburkolat cseréjére.   A megvásárolni kívánt kiváló hatásfokú Ergo Therm
vegyes tüzelésű kazán acél kazánteste hőszigetelt, melyet szinterezett lemezburkolat
takar. Automatikus huzatszabályzóval rendelkezik. Kezelése egyszerű és biztonságos.
A termék az előírásoknak megfelel.  Az új kazánnal történő fűtéssel megfelelő
hőmérsékletűek lesznek az épület helységei. A külső hőszigetelés által a helységek hő
megtartása is fokozódik. A fűtés korszerűsítésének valamint a hőszigetelésnek
köszönhetően a hivatal fenntartásához kapcsolódó költségek csökkennének. Az
aljzatburkolat cserének köszönhetően valamint a fűtés és hőszigetelés által a hivatali
dolgozók munkakörülményei is javulnának, ami további pozitív hatással lenne az
ügyfélkapcsolati interakcióra.   Az általunk használni kívánt felújítási technológia a
jelenlegi környezetbe jól illeszkedne, az épület homlokzatán változtatás nem történne.
  A teljes beruházásnak köszönhetően a lakosság komfortérzete javulna, esztétikai
szempontból a hivatal megújulása javítana a település képén.   

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

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Polgármesteri hivatal felújítása”
pályázati kiírás által korszerűsítésre kerül a fűtés, új magas teljesítményű vegyes
tüzelésű kazán megvásárlásával, megtörténik az épület külső hőszigetelése valamint a
hivatal helyiségeiben új aljzati melegbukolat kerül.   A megvásárolni kívánt kiváló
hatásfokú Ergo Therm vegyes tüzelésű kazán acél kazánteste hőszigetelt, melyet
szinterezett lemezburkolat takar. Automatikus huzatszabályzóval rendelkezik. Kezelése
egyszerű és biztonságos. A termék az előírásoknak megfelel.  A hőszigetelési
munkálatok állványozással, a felület előkészítésével kezdődik, majd homlokzati
hőszigetelő táblák előírásnak megfelelően kerülnek felhelyezésre. Végül a felület
megmunkálása után a vízbázisú műgyanta vakolat is felhordásra kerül.   Célunk a
projekt megvalósításával az intézmény hatékonyabb energiafelhasználása,
racionálisabb energiagazdálkodás elősegítése valamint a szén-dioxid kibocsátás
csökkentése.  Mint a korábbi fejlesztések során is, a pályázat segítségével megújuló
hivatal tervezésekor is törekedtünk a környezettudatosságra, az energiahatékonyságra
valamint a minél költséghatékonyabb fenntarthatóság megteremtésére az adott
kereteken belül.   A település egy lakosra jutó adóerő-képessége nem éri el a 10 ezer
forint összeget. Mánfa a 290/2014. (XI.26.) Korm.rend értelmében átmenetileg
kedvezményezett települések közé tartozik.  

Projektre vonatkozó kiegészítő információk részből:

Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2019.11.01.
Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2021.04.30.
Projekt teljes elszámolható költsége (Ft): 13 143 564,00

4 Megvalósítási hely

Megvalósítási helyre vonatkozó adatok

Megvalósítási hely sorszáma: 01

Megvalósítási hely részletes adatai

Megvalósítási hely sorszáma: 01
Település: Mánfa
Közterület neve: Fábián Béla
Közterület típusa: utca
Házszám: 58.
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Helyrajzi szám: 5247/1
Megvalósítás helye: belterület

Tevékenységre vonatkozó adatok

Megvalósítási hely sorszáma: 01
Tevékenység sorszáma: 01
Tevékenység kiválasztása: 1.1 Polgármesteri hivatal (PH) épület felújítása, korszerűsítése

Tevékenység rövid megnevezése: A Mánfa, Fábián Béla utca 58. (5247/1 hrsz.) alatti Polgármesteri Hivatal felújítása

Tevékenység leírása: Mánfa Község Önkormányzata a tulajdonát képező Mánfa, Fábián Béla utca 58. (5247/1 hrsz.) alatti
Polgármesteri Hivatal felújítását, korszerűsítését tervezi. A projekt keretében korszerűsítésre kerül a
fűtés, új vegyes tüzelésű kazán megvásárlásával, megtörténik az épület külső hőszigetelése valamint a
hivatal helyiségeiben új aljzati melegbukolat kerül. 

5 Eszközök és szolgáltatások
Sorszám: 1
Tevékenység azonosítója: 0101 - A Mánfa, Fábián Béla utca 58. (5247/1 hrsz.) alatti Polgármesteri Hivatal felújítása

Tétel megnevezése: Általános költségek

Tétel részletes kifejtése: Projekt-előkészítési, tervezési költségek, műszaki ellenőri szolgáltatás, tájékoztatás és nyilvánosság
költségei.

Eszköz csoport:
Eszköz:
Költség besorolása: Általános költségek (lsd. Kitöltési útmutató)
Mennyiség: 1
Mértékegység: db
Támogatási mértéke (%): 100

Költségadatok

Nettó egységár (Ft.): 677 000
Nettó kiadás összesen (egységár *
mennyiség) (Ft):

677 000

Elszámolni kívánt nettó egységár (Ft.): 677 000
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen
(egységár * mennyiség) (Ft): 677 000
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 182 790
Elszámolható kiadás összesen
(nettó+Áfa)(Ft): 859 790
Kalkulált támogatás összege: 859 790
Amenyiben árajánlat szükséges, kiállító
adószáma: 00000000-0-00

6 Építés

Építés
Építés sorszáma: 01
Tevékenység azonosítója: 0101 - A Mánfa, Fábián Béla utca 58. (5247/1 hrsz.) alatti Polgármesteri Hivatal felújítása
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Építés jellege: Felújítás

Építés rövid leírása: Fűtés korszerűsítése keretében Ergotherm 48 típusú vegyes tüzelésű kazán vásárlása.
Engedély köteles? Nem
Költség besorolása: Építés
Engedély típusa:
Támogatási mértéke (%): 100

Tervezői költség becslés

Mennyiség: 1
Mértékegység: db
Nettó egységár (Ft.): 200 787
Nettó kiadás összesen (egységár *
mennyiség) (Ft):

200 787

Elszámolni kívánt nettó egységár (Ft.): 200 787
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen
(egységár * mennyiség) (Ft)): 200 787
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 54 212
Elszámolható kiadás összesen
(nettó+Áfa)(Ft):

254 999

Kalkulált támogatás összege: 254 999

Építés sorszáma: 02
Tevékenység azonosítója: 0101 - A Mánfa, Fábián Béla utca 58. (5247/1 hrsz.) alatti Polgármesteri Hivatal felújítása

Építés jellege: Felújítás

Építés rövid leírása: A Mánfa, Fábián Béla utca 58. (5247/1 hrsz.) alatti Polgármesteri Hivatal utólagos külső hőszigetelése.
A hőszigetelés során zsaluzás, állványozás, vakolás és rabicolás, bádogozás, szigetelés, elektromos
energia-ellátás, villanyszerelési munkanemek kerülnek elvégzésre.

Engedély köteles? Nem
Költség besorolása: Építés
Engedély típusa:
Támogatási mértéke (%): 100

Tervezői költség becslés

Mennyiség: 1
Mértékegység: db
Nettó egységár (Ft.): 8 765 076
Nettó kiadás összesen (egységár *
mennyiség) (Ft):

8 765 076

Elszámolni kívánt nettó egységár (Ft.): 8 765 076
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen
(egységár * mennyiség) (Ft)): 8 765 076
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 2 366 570
Elszámolható kiadás összesen
(nettó+Áfa)(Ft):

11 131 646

Kalkulált támogatás összege: 11 131 646

Építés sorszáma: 03
Tevékenység azonosítója: 0101 - A Mánfa, Fábián Béla utca 58. (5247/1 hrsz.) alatti Polgármesteri Hivatal felújítása
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Építés jellege: Felújítás

Építés rövid leírása: A Mánfa, Fábián Béla utca 58. (5247/1 hrsz.) alatti Polgármesteri Hivatal ügyféltér, közlekedő és irodák
aljzati meleg burkolása történik. 

Engedély köteles? Nem
Költség besorolása: Építés
Engedély típusa:
Támogatási mértéke (%): 100

Tervezői költség becslés

Mennyiség: 1
Mértékegység: db
Nettó egységár (Ft.): 706 400
Nettó kiadás összesen (egységár *
mennyiség) (Ft):

706 400

Elszámolni kívánt nettó egységár (Ft.): 706 400
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen
(egységár * mennyiség) (Ft)): 706 400
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 190 728
Elszámolható kiadás összesen
(nettó+Áfa)(Ft):

897 128

Kalkulált támogatás összege: 897 128

7 Kiadás összesítő

Pályázat
Elszámolni kívánt kiadás összesen (Ft): 13 143 564

Tevékenységek
Tevékenység megnevezése: 1.1 Polgármesteri hivatal (PH) épület felújítása, korszerűsítése
Elszámolni kívánt kiadás összesen (Ft): 13 143 564

Költségtípusok
Költségtípus Elszámolni kívánt kiadás összesen (Ft)
Általános költségek (lsd. Kitöltési útmutató) 859 790
Építés 12 283 774

Felső korlátban érintett költségtípusok
Általános költségek az összes elszámolható kiadás 7 %-a

Költségtípusok felső korlát (Ft): 920 049 Összesen (Ft): 859 790

Általános költségek (lsd. Kitöltési útmutató) 859 790
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8 Felhívás adatok
Program neve: Magyar Falu Program
Felhívás neve: Polgármesteri hivatal felújítása
Felhívás célja: A kiírás lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések polgármesteri

hivatalainak külső és belső felújítására, korszerűsítésére, illetve a közös önkormányzati hivatalok
felújítását is támogatja, mivel a hatályos jogszabályok alapján 2000 fő állandó lakosságszám alatti
település nem tarthat fent önálló polgármesteri hivatalt. A polgármesteri hivatalok felújítása többcélú
fejlesztés: egyrészt a korszerűsítéssel a hivatal fenntartásához kapcsolódó költségek tartós
csökkentése, a helyben dolgozók munkakörülményeinek javítása a cél, és nem utolsó sorban a helyi
lakosság számára egy korszerűbb több igényt kielégítő hivatal fog rendelkezésre állni.

9 Fájlok csatolása

Fájlok csatolása
Dokumentum neve Csatolmány típusa Dokumentum fájl neve Feltöltés dátuma Állapot

aláírási címpéldány.pdf Aláírási címpéldány aláírási címpéldány.pdf 2019.09.11. 20:03:33 SIKERES
banki igazolás.pdf Igazolás a bankszámláról

(kötelező)
banki igazolás.pdf 2019.09.11. 20:04:46 SIKERES

Tulajdonlap.pdf Tulajdoni lap (kötelező) Tulajdonlap.pdf 2019.09.11. 20:06:53 SIKERES
nyilatkozat kettős fin.pdf Nyilatkozat a kettős

finanszírozás elkerüléséről.
(4. sz melléklet) (kötelező

nyilatkozat kettős fin.pdf 2019.09.12. 16:17:39 SIKERES

nyilatkozat megvalósítás.pdf Kiírás 3. számú melléklete
szerinti nyilatkozat (kötelező)

nyilatkozat megvalósítás.pdf 2019.09.12. 16:17:59 SIKERES

fűtés korszerűsítés
ajánlat.pdf

Árajánlat fűtés korszerűsítés
ajánlat.pdf

2019.09.12. 16:18:23 SIKERES

hőszigetelés árajánlat.pdf Árajánlat hőszigetelés árajánlat.pdf 2019.09.12. 16:19:04 SIKERES
padló ajánlat.pdf Árajánlat padló ajánlat.pdf 2019.09.12. 16:19:25 SIKERES

10 Nyilatkozatok
Adósságrendezési eljárás alatt áll? Nem
A pályázatban permentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra igényel támogatást? Igen
A pályázati kiírás közzététele előtt a felújítást, fejlesztést megkezdte? Nem
A pályázat benyújtását megelőzően a felújítást, fejlesztést megkezdte? Nem

Nyilatkozatok

1. Kijelentem, hogy
a) a jelen kérelemben igényelt támogatásra vonatkozó általános és a támogatás igénybevételének részletes feltételeit meghatározó hatályos

jogszabályok, a Felhívás, vagy a Kiírás és az Útmutató 2019. 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 vagy 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 projekt részbeni vagy teljes meghiúsulása, vagy a támogatás szabálytalan felhasználása esetén a támogatást az arra vonatkozó
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döntésben vagy a döntés ellen benyújtott jogorvoslat alapján hozott döntésben foglaltaknak megfelelően visszafizetem;
h) a megkapott támogatási előleggel a Támogatói Okiratban foglalt határidőig elszámolok;
i) a Magyar Falu Program kommunikációs tevékenységéhez adatot szolgáltatok a megvalósítási és a fenntartási időszakban, illetve a

nyilvánossági tevékenységekben maradéktalanul részt veszek;
j) 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;
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:
a. jogszabályban vagy a támogatói okirat kiadásának megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,

dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
b. 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


