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SZÉCHENYI
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3081735753
Iktatószám: 842115111451812018
Kedvezményezett neve: Jászboldogháza Római Katolikus Plébánia
Kedvezményezett címe: 5144 Jászboldogháza Rákóczí út 23.
Ügyfél-azonosító: 1004819769
Projekt azonosítója: 1947123186

TÁMOGATÓI OKIRAT

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z) Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete működési területére meghirdetett,
VP6-19,2.1.-48-4-17 kódszámú, Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete - Épített- és kulturális örökségek megőrzése című felhívás
alapján Jászboldogháza Római Katolikus Plébánia, mint támogatást igénylő 2018.10.03 09:13:11 időpontban 1947123186 iratazonositó számú
támogatási kérelmet nyújtott be.

Értesítem hogy a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató a 1947123186 iratazonositó számu támogatási kérelmet

támogatásra alkalmasnak minősitette.

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban (a továbbiakban: Okirat) foglalva a
támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi;

A támogatás tárgya a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendö támogatás formájában
történő finanszírozása.

A támogatási kérelemme e ert összpontszám: 75

A Helyi Birálóbízottság által meghatározott támogathatóságí határpontszám: 50

A Kedvezményezett - a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzitettektől eltéröen - 9 996 796 Ft ‚ azaz kilencmíllió
kílencszázkilencvenha - tszázkílencvenhat forint összegű vissza nem téritendó támogatásra jogosult.

A Projekt megy~ 2019.03,01.
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A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: A felhívás eltérő rendelkezése hiányában, a helyi támogatási kérelem benyújtásának
napja után felmerült költségek számolhatóak el a projekt részeként, az előkészítés során felmerült kőltségektől eltekintve.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.06.28.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követő 30. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:
ÁSZF) 13. pontja tartalmazza.

A Projekt megvalósitás kezdetétől - jelen Okirattal érintett időszak utolsó napjáig terjedő időszakra megállapitott, le nem vonható ÁFA-val
számitott maximális elszámolható összköltsége 11 760 937 Ft, azaz tizenegymillió-hétszázhatvanezer-kilencszázharminchét forint.

A Támogatás intenzitása: 85,00 %

A támogatási előleg összege és mértéke
Az igényelhető támogatási elóleg mértéke az utófinanszirozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 50 %-a illetve legfeljebb
5000 000 -Ft.
Az ígényelhető támogatási elóleg legmagasabb összege 4 998 398 Ft, azaz négymillió-kilencszázkilencvennyolcezer-háromszázkilencvennyolc
forint.

Támogatás jogcíme
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási
szabályokról szóló 255/2014. (X,10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott
támogatásból a teljes támogatási összeg nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet az 1. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósitja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014 - 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XIS.) Korm. rendelet) 1.
mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei
A Kedvezményezettnek a Projektet a(z) 4 . mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint kell megvalósítania.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 6. mellékletben meghatározott indikátorok és az 1. mellékletben meghatározott
műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesiteni. Az
indikátorok nem teljesitése esetén a 272/2014. (XIS.) Korm. rendelet 88. ~-ában szabályozottaknak megfelelöen kell eljárni.

Biztositékadási kötelezettség
A 272/2014, (XIS.) Korm. rendelet 83.~ (la) bekezdése alapján EMVA-ból származó forrásból nyújtott támogatás esetében kizárólag előleg
fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztositékot nyújtani.

Indokolás

A támogatási kérelem egyes szempontjaira kapott részpontszámok, továbbá az elutasított tétellel, csökkentett elszámolható ősszkóltséggel,
támogatási összeggel vagy támogatási alappal történő támogatás részletes indokolása megtekinthető a Helyi Akciócsoportnál.
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A 272/2014, (XIS.) Korm. rendelet 152, ~ (2) bekezdése alapján a Kedvezményezett a Jelen Okirat ellen, annak kézbesitésétől számitott 10
napon belül az agrárminiszternek címzett kifogást nyújthat be, amennyiben az Okirat jogszabálysértő vagy a felhívásba ütközik.

A kifogást annak benyújtója az elektronikus alkalmazáson keresztül mindaddig visszavonhatja. amíg a kifogást elbiráló szerv azt érdemben el
nem bírálta. A visszavont kifogást újból előterjeszteni nem lehet.

A 272/2014. (Xl.5.) Korm. rendelet előirja továbbá, hogy ha a kifogást a támogatási kérelmet költségcsökkentéssel támogató döntés ellen nyújtják
be, a kifogás benyújtója a kifogással egyidejűleg köteles arról is nyilatkozni, hogy a kifogás elutasitása esetén a kifogással támadott
költségcsökkentéssel kíván-e támogatási jogviszonyt létesiteni.

Záró rendelkezések
A benyújtott támogatási kérelem értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a jelen Okiratban foglalt, általa vállalt
kötelezettségek végrehajtására forditani,

A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, igy különösen, az államháztartásröl szóló 2011. évi
CXCV, törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (Xl.5,)Korm, rendelet,
továbbá az ÁSZF rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó
jogszabályok módosításával, illetve új, az Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés
nélkül módosulnak.

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar - ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. éviV. törvénytis - és európai
uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.
A mindenkor hatályos ÁSZF a v~.szechenyi2020.hu oldalon található meg.

Kapcsolattartás
A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás ügyfélkapun keresztül történik, A Kedvezményezett nevében meghatalmazott is
eljárhat. A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósitásának idötartamára kapcsolattartót jelölnek ki, Változás esetén, a változást
követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Közbeszerzési tájékoztatás

Amennyiben a megvalósitani tervezett projekt kapcsán az adott szolgáltatásra vagy az adott épitési beruházásra vagy az adott beszerzésre
megitélt támogatási összeg eléri vagy meghaladja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5.~ (3) bekezdésében
meghatározott összegek valamelyikét - tekintettel a leválasztásra és az egybeszámításra vonatkozó előirásokra -‚ a kedvezményezettnek
közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia abban az esetben is, ha egyébként nem kötelezett közbeszerzési eljárás lefolytatására. Jelen esetben a
Kedvezményezett, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonására vonatkozó előírások figyelembe vételével köteles
eljárnil

Figyelem, ez nem azt jelenti, hogy automatikusan minden, a Kbt. 5.~ (3) bekezdésében meghatározott összeget elérő vagy azt meghaladó
összegű támogatott projekt kedvezményezettje közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezettl

Felhívom a űgyelmet, hogy a kedvezményezettnek a közbeszerzéssel kapcsolatban értesitési kötelezettsége áll fenn az Irányitó Hatóság felé. A
közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentumot és a közbeszerzési szabályzatot az Irányító Hatóság közbeszerzési-jogi,
támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú utúellenörzésnek veti alá. Az ellenőrzésről jelentés készül, támogatás csak a
támogató tartalmú utóellenőrzési vagy utólagos ellenőrzésről készült jelentés megléte esetén folyósitható.

Ennek részleteiről, a benyújtandó dokumentumok köréről kérjük, tájékozódjanak az Irányitó Hatóság közleményeiből.
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Korrupció-ellenes záradék
A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosithat fel olyan cselekményekre, amely a közélet
tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el. nem ajánlhat
fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Hatálybalépés
Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.
Amennyiben a támogatási kérelemben rögzitett első mé~~ldko~~ id~pontja az Okirat közléséig eltelt, igy a támogatási kérelemben ütemezett
mérfóldkövek időbeli teljesitése várhatóan nem lehetséges, a támogatási kérelemben megjelólt, Jelen Okirat 4. számú mellékletében megjelenitett
ütemezés az egyes mérföldkövek tekintetében a megjelölt idöpontokhoz képest automatikusan 6 hónappal meghosszabbodik az Okirat
hatálybalépésének napját követő naptól számitva, kivéve, ha kifogás kerül benyújtásra.
Abban az esetben, ha a Kedvezményezett számára ez a módositott ütemezés nem felel meg, akkor a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 86. ~ (1)
bekezdése szerinti bejelentéssel eltérő ütemezést kérhet.

Az Okirathoz csatolt 9 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek,
továbbá a pályázati felhivás, a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat. dokumentum az Okirat elválaszthatatlan
része.
Az Okirat 4 oldalon és 1db eredeti példányban, elektronikus aláirással kerül aláirásra és elektronikus úton megküldésre.

Budapest, 2020. június 04.

Támoaató
dr.Viski József

Vidékfejlesztési Program
Irányitó Hatóságának vezetője

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
2. melléklet - Jogkövetkezmények
3. melléklet - A Projekt forrásai
4. melléklet - A Projekt mérföldkövei
5. melléklet - A Projekt költségvetése
6. melléklet - A Projekt indikátorai
7. melléklet - Biztositékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások - nem releváns
8. melléklet - Konzorciumi megállapodás - nem releváns
9, melléklet - Pontozás részletezése
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1, melléklet - Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

A projekt műszaki-szakmai tartalmára éa eredményeire vonatkozó feltételeket a felhívás 3.4 pontja tartalmazza.

2. melléklet~ Jogkövetkezmények

A Jogkövetkezményeket a felhívás Jogkövetkezmények c. melléklete tartalmazza.

3. melléklet- A Projekt forrásai

A Projekt teljes költsége összesen (Ft): 11 760 938
A Projekt elszámolható költségei Összesen (Ft): 11 760 937

A Projekt nem elszámolható költségei Összesen (Ft): 1
Támogatás összege (Ft): 9 996 796
Önerő (Ft): 1 764 142
Saját forrás (Ft): 5
Egyéb támogatás (Ft): 1 764 147
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft): I

Tájékoztatjuk, hogy a 3. melléklet - A Projekt forrásai elnevezésű táblázatban nem elszámolható kiadásként feltüntetett Összeg a támogatási
kérelemben nem elszámolhatónak Jelölt kiadásokból, valamint az ügyintézés során elutasított tételekből és a helyi felhivásban meghatározott felső
korlátokat meghaladóan igényelt támogatási összegből adódik össze.
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4. melléklet - A Projekt mérfőidkövei

A kedvezményezett által a kérelem benyújtáskor megadott adatok alapján.
Mérföldkövek

Mérföldkő Mérföldkő elérésének tervezett dátuma Megvalósítani tervezett eredmény Mérföldkő eléréséig felhasználni
sorszáma leírása tervezett támogatás összege (Ft)

1 2019.0628. Megtörténik a napelemes rendszer kialakitása, 9 998 833
a ternplomfűtés, ás rendezvény keretében
átadásra kerül a templom. Benyújtásra kerül a
kifizetési kérelem.

Műszaki szakmai eredmények
Mérföldkő Eredmény megnevezése Eredmény leírása Az eredmény nem számszerűsithető
sorszáma egyéb tulajdonsága

I Megtörténik a napelemes rendszer kialakitása, Megtörténik a napelemes rendszer kialakitása, Megkezdődik a napenergia hasznositása
a templomfűtés, és rendezvény keretében a templomfütés, ás rendezvény keretében gyüjtése felhasználása
átadásra kerül a templom. Benyújtásra kerül a átadásra kerül a templom. Benyújtásra kerül a
kifizetési kérelem. kifizetési kérelem.



5. melléklet-A Projekt költségvetése
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Kérelemben megjelölt megvalósitási helyek
Megvalósítási Település Közterület neve Közterület Házszám Blokk-azonosító Helyrajzi szám
hely sorszáma típusa

01 Jászboldogháza Rákóczi Utca 25 utca 25 27

Kérelemben megjelölt tevékenységek
Tevékenység megnevezése Megvalósitási hely Tevékenység azonosító Támogatási jogcimlkategória

sorszáma

Eszköz-és gépbeszerzés 01 0101 .
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Támogatott költségek

Tevékenység Megnevezés Költség típus Mennyiség Mennyiségi Kiadási Elszámolható Költség korlát típusa Jóváhagyott Elszámolható lntenzitás
azonosító egység tételazonosító nettó kiadás elszámolható ÁFA (Ft) (%)

Összesen (Ft) nettó kiadás
I összesen (Ft)

0101 Rendezvényszervezése Rendezvényszervezés 1 db 1 196851 Rendezvényszervezés 196851 53149 85
és kapcsolódó ellátási, költségei
ún. catering költségek,
reprezentációs költségek

0101 Kiadvány Markeöng, 300 db 2 35 400 Marketingkommunkiká 35 400 9 558 85
kommunikációs ció költségei
szolgáltatások költségei

0101 Projektmenedzsment Projektmenedzsment 1 db 3 196 851 Projektmenedzsment 196 851 53 149 85
költség

0101 Templom épületébe Épitéshez kapcsolódó 1 db El 8 831 480 Építésfelújítás költségei 8 831 480 2 384 499 85
ülésfűtés és párnák költségek

beszerzése, valamint
templom külső

megvilágitása napelemes
rendszer segítségével

Etszámotható nettó kiadás osszesen (Ft) a munkanem elfogadott építési tétetei ÉNGY referenda ára vagy a megadott árajánla~ok) alapján elfogadható összeg atapján került meghatározásra. Az etutasitolt tétetek a nem megfeletómunkanem és~vagy építési tétet
táhiazatban szerepelnek.
2 Jóváhagyott elszámotható nettó kiadás osszesen (Ft) a felhivásban rögzített költség típusokra meghatározott korlátok alapján az adott kiadási tételre arányositott etszámolható összeg.



A kötelezően megvalósitandó, önállóan nem támogatható tevékenységeket (p1.: tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása) is meg kell valósitani,
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Támoqatott é )ítés munkaneme
Tevékenység Építés Munkanem Munkanem megnevezése Munkanemre tervezett Munkanem költségrealitás vizsgálat alapján

azonositó sorszáma kódja beruházási költség (Ft) támogatható nettó költsége (Ft)
0101 1 75 Megújuló energiahasznosító 775 680 775 680

berendezések
0101 1 71 Villanyszerelés 8 055 800 8 055 800

6. melléklet - A Projekt indikátorai

Indikátor neve Mértékegység Jelenlegi érték Vállalt érték
Együttműködési megállapodások száma Db 0

Támogatott projektben megvalósuló Db 0 6
tevékenységek száma

7. melléklet - Biztositékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások- nem releváns

8. melléklet- Konzorciumi megállapodás - nem releváns



Oldal; 10

9. melléklet Pontozás részletezése

A támogatási kérelem alapján elért összpontszám: 75

A támogatási kérelem részpontszámai:

Pontozási szempont Maximálisan adható Elért részpontszám
részpontszám

A fejlesztés helyszíne ingyenesen látogatható és/vagy a programok/kiadványok bárki 10 10
számára ingyenesen elérhetők

A projekt komplexitása 10 s
Projektterv minösége 25 22

Projektterv minősége! Nem releváns O O

Projektterv minősége! A fejlesztés indokoltsága 10 8

Projektterv minősége / Innováció 5 5

Projektterv minősége / Fenntarthatőság 5 5

Projektterv minősége! Költséghatékonyság 5 4

A pályázó vállalja, hogy a fejlesztést minél szélesebb kőrben népszerűsíti 10 10

Esélyegyenlőség megjelenése a projektben (Pl.: fogyatékkal élők, hátrányos helyzetűek, 10 0
kisebbségek tagjai, 25 év alatti pályakezdők, nők, 50 évnél idősebbek, tartós
munkanélküliek)

Esélyegyenlőség megjelenése a projektben (Pl.: fogyatékkal élők, hátrányos helyzetűek, 5 0
kisebbségek tagjai, 25 év alatti pályakezdők, nők, 50 évnél idősebbek! tartós
munkanélküliek). / Megjelenik benne

Esélyegyenlőség megjelenése a projektben (Pl.; fogyatékkal élők! hátrányos helyzetűek! O O
kisebbségek tagjai, 25 év alatti pályakezdők! nők, 50 évnél idősebbek! tartós
munkanélküliek). / Nem felelt meg

Környezeti fenntarthatóság megjelenése a projektben (Pl.; megújuló energiaforrást 10 10
hasznosító gép! eszköz stb.).

A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 5 3
290/2014 (Xl. 26.) Korm. rendelet alapján.

A pályázó 2017. június 1-én igazoltan tagja a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség 5 0
Egyesületének.

A pályázó részt vett a HFS elkészitésében projektgyüjtő adatlap beküldésével, vagy 5 5
fejlesztési elképzelés személyes egyeztetésével, vagy a pályázat beküldése előtt
megtartásra került Fórumon részt vett.

A pályázó vállalja! hogy a fejlesztést a helyi kistérség területén székhellyel, vagy 10 10
fiókteleppel rendelkező szolgáltatóval/szállítóval valósítja meg.


