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a Képviselő-testület 2019. augusztus 29-i nyilvános ülésére
Tárgy:

Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében meghirdetett
„Temető fejlesztése” alprogramra

Előterjesztő:

Steixner László polgármester

Előkészítette: dr. Rozgonyi Viktória jegyző
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A Magyar Falu Program keretében meghirdetésre került a „Temető fejlesztése” című
alprogram.
A támogatás célja az 5000 fő alatti állandó lakosságszámú települések számára a temetői
szolgáltatások fejlesztése, a temetőkhöz kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek biztosítása. A
pályázati kiírás célja a települési önkormányzatok számára a vidéki temetők állapotának
javítására, karbantartásukra, felújításukra, működési nehézségeik megoldásaira irányuló
támogatása nyújtása.
A programban önállóan támogatható tevékenység a meglévő ravatalozó külső és belső
felújítási munkálatainak elvégzése max. 30 millió Ft értékhatárig.
A projekt fizikai befejezésének legkésőbb 2021. június 30. napjáig meg kell történnie.
A fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő
hónap első napjától számított öt éven át tart a beruházás vonatkozásában.
A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.
A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100 %-os
támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül. A projekt maximálisan igényelhető
támogatási összege 30 millió forint. A Támogató a támogatott projektek esetében 100 %-os
mértékű támogatási előleget biztosít.
A pályázat keretében lehetőség nyílna a temető ravatalozójának felújítására. A temető
tulajdonjogának rendezése folyamatban van, az egyházközség ingyenesen az önkormányzat
tulajdonába adja az ingatlant, tekintettel arra, hogy valamennyi fenntartási és üzemeltetési
feladatot eddig is az önkormányzat látta el.
A pályázatot 2019. augusztus 12. és szeptember 5. között lehet benyújtani.
A pályázat elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni PDF formátumban:
- Építészeti/műszaki-költségvetési dokumentáció
- Tervező által készített műszaki leírás (amennyiben releváns);

-

-

Tervező által készített alaprajz, helyszínrajz (a tervezett fejlesztés helyének
jelölésével), vázlatrajz (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása) (amennyiben
releváns);
Tervezői nyilatkozat műemléki védelemről (amennyiben releváns);
Engedély- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a pályázathoz
elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot csatolni, ha
rendelkezésre áll a jogerős engedély, kérjük csatolni.
Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén csatolni szükséges a hatósági
szolgáltatás keretében megkért, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott hatósági
igazolást, vagy tervezői nyilatkozatot arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges
hatósági engedély (amennyiben releváns);
Építési beruházás és/vagy felújítás esetén egy darab árajánlat vagy tervezői
költségvetés/költségbecslés;
A fejleszteni kívánt ingatlan (az ingatlan 100 %-os önkormányzati tulajdonát
alátámasztó), 30 napnál nem régebbi TAKARNET rendszerből lekérdezett elektronikus
tulajdoni lapjának másolata (kötelező).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Miniszterelnökséget vezető miniszter által a
Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Temető
fejlesztése” című alprogramra pályázatot nyújt be a
Szentjakabfa 5 hrsz-ú temető ravatalozójának
felújítására.
A képviselő-testület a felmerülő költségek forrását a
2020. évi költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület a támogatás elnyerése esetén az 5
éves fenntartási kötelezettséget vállalja.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására
és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. szeptember 5.
Felelős: polgármester
Szentantalfa, 2019. augusztus 23.
Steixner László
polgármester

