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Tisztelt Kedvezményezett!
Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Falu Program keretében kiállított támogatói okiratok
kibocsátását követően a kedvezményezetteknek bizonyos keretek között lehetőségük nyílik az
okiratban rögzített támogatott projekt módosítására, a támogatás eredeti céljának megtartása
mellett.
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.
A Magyar Falu Program kiírásaihoz megjelentetett Általános Útmutató 2020. dokumentum
2.3.2 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, az Útmutató 2020. dokumentumban meghatározott
feltételek szerinti árajánlatot.
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, illetve az érintett elszámolás
benyújtásának időpontja!
Példa:
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése kiírás keretében az eredetileg
beszerezni kívánt fémcsúszda helyett műanyag csúszda kerülne beszerzésre a
módosítást követően.
 építési beruházás esetén nem minősül változásnak, amennyiben a támogatott
tevékenység eredeti célja megvalósul, és 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 a kedvezményezett képviseletére
jogosult személy is megteheti.
A módosítás alátámasztásához a módosított „új” építési tételt tartalmazó költségvetés
benyújtása szükséges az elszámolás keretében.
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Példa:
Óvodaépület felújítása kiírás keretében az eredetileg tervezett bitumenes zsindely
fedélhéjazat helyett cserépfedéssel készülne el a tetőszerkezet fedése a módosítást
követően.
 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 szerinti tevékenységcsoport alapján támogatható.
A változásnak nem minősülő módosításokat az elszámolás benyújtása során kell feltüntetni, a
módosított adatok, illetve a módosítás esetén szükséges további információk megadásával.
Ezen adatok és információk megadására az elszámolás elektronikus benyújtó felületén a
„Változások” menüpontban nyílik lehetőség.
A támogatás feltételeiben történő változásnak / Támogatói Okirat módosításnak minősülő
módosításokra vonatkozó általános feltételek:
A változás bejelentés / Támogatói Okirat módosítása nem irányulhat a támogatott
tevékenység eredeti céljának megváltoztatására, valamint a támogatásban meghatározott
összegen felüli többlet költségvetési támogatás igénylésére.
 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;
 a projekt műszaki-szakmai tartalmát érintő módosításokon kívüli módosításokat
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;
 a kedvezményezettek által kezdeményezett módosításokat minden esetben jelezni
szükséges az elszámolás benyújtása során, 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;
 amennyiben a pályázat a kapcsolódó kiírás 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);
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 a kezdeményezetteknek a módosításokat minden esetben alaposan – műszaki-szakmai
tartalom módosítása esetén műszakilag és szakmailag alátámasztott módon –
szükséges megindokolni és releváns dokumentumok benyújtásával alátámasztani!

A támogatás feltételeiben történő változásnak minősülő módosítások lehetséges esetei
1. 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 is szükséges csatolni a változás bejelentéshez.
2. Vállalt határidők módosítása
Amennyiben a kedvezményezett által a pályázatban vállalt időpontok/határidők (projekt
megvalósításának megkezdése, 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. A három hónapot meghaladó késedelem önálló változás
bejelentés benyújtását igényli.
Az újonnan vállalt időpontok/határidők meghatározása során figyelemmel kell lenni arra,
hogy azok az érintett kiírásban – az adott tevékenység vonatkozásában – meghatározott, a
projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartamot nem haladhatják meg, ellenkező esetben
a módosítás nem kerülhet elfogadásra.
3. Szállító/kivitelező módosulása
A pályázat keretében benyújtott dokumentumok alapján meghatározott szállító vagy
kivitelező esetleges változása esetén a változással érintett 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, illetve az érintett elszámolás benyújtásának időpontja.
Ilyen típusú módosítások esetében tehát önálló változás bejelentés benyújtása nem szükséges.
4. Támogatott tevékenységeket érintő költségátcsoportosítás
A támogatói okiratok minden esetben tartalmazzák a projekt keretében támogatott
tevékenységeket és a tevékenységhez jóváhagyott elszámolni kívánt kiadásokat (a
továbbiakban ún. kiadási tételeket). A Magyar Falu Program egyes intézkedéseinek keretében
támogatható tevékenységek listáját jelen tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.
A támogatói okiratokban szereplő kiadási tételek adott esetben további kisebb tételeket is
tartalmazhatnak.
Példa1:
Intézkedés: Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése
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Támogatott tevékenység: Óvodai játszóudvari eszközök és felszerelések
Kiadási tétel: Udvari játékelemek beszerzése
Tétel: Mászóka/csúszda/hinta/stb.
Példa2:
Intézkedés: Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás
Támogatott tevékenység: Közösségi épületek külső és belső tereinek felújítása
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, minden érintett tétel meghagyásával, azok részbeni vagy teljes
megvalósítása mellett történik meg.
Ebben az esetben az érintett tételek a módosítást követően is részét képezik a projektnek,
azonban egy – vagy több – érintett tételen (pl. a beszerzési ár csökkenése vagy darabszám
csökkentés által) elért megtakarítás/költségcsökkenés felhasználásra kerül egy – vagy több –
másik tétel (pl. a beszerzési ár növekedése vagy darabszám emelés által) megnövekedett
költségeinek fedezésére.
Attól függően, hogy a költségátcsoportosításra felhasználható összeg milyen módon szabadul
fel, különböző lehet az átcsoportosításra való felhasználás módja, az alábbiak szerint:
 Amennyiben a felszabaduló költség az eredetileg tervezett mennyiség
csökkenésével, vagy az eredetileg tervezett műszaki-szakmai tartalom
módosulásával keletkezne, az adott felszabaduló költség kizárólag a jóváhagyott
projektben eredetileg is szereplő tétel megvalósításának megemelkedett
költségére, vagy a jóváhagyott projektben eredetileg is szereplő tétel
mennyiségének növelésére használható fel.
 Lehetőség nyílik a jóváhagyott projektben eredetileg nem szereplő új, de a
kapcsolódó kiírás alapján az adott tevékenységen belül támogatható tételnek a
projektbe való beemelésére, azonban ez kizárólag abban az esetben lehetséges,
amennyiben a kedvezményezett a vállalt kötelezettséget az eredetileg vállalt
mennyiségben és műszaki-szakmai tartalom mellett maradéktalanul teljesítette,
ugyanakkor megtakarítása keletkezett (pl.: árkedvezmény).
Az eredetileg tervezett mennyiség csökkenésével, vagy az eredetileg tervezett műszakiszakmai tartalom módosulásával felszabaduló költség a jóváhagyott projektben
eredetileg nem szereplő új tétel projektbe való beemelésére nem használható fel.
A módosítás bejelentésének módja szerinti esetek:
4.1 Önálló változás bejelentést nem igénylő módosítás
Elegendő az elszámolás benyújtása során jelezni, ha egy vagy több kiadási tételnek az eredeti
költségvetéshez/költségbecsléshez képest történő kedvezményesebb beszerzése/megvalósítása
során keletkező megtakarítás egy vagy több másik – de ugyanezen támogatott tevékenységen
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belüli – kiadási tétel beszerzésének/megvalósításának időközben 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:
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.
4.2 Önálló változás bejelentést igénylő módosítás
Önálló változás bejelentés keretében szükséges bejelenteni – még az elszámolás benyújtását
megelőzően – az olyan módosítási esetet, melynek során
 egy vagy több tétel bizonyos hányada átcsoportosításra kerül mennyiségi csökkentés
miatt – tehát nem költség megtakarítás okán – egy vagy több ugyanezen a
tevékenységen belüli másik, a jóváhagyott projektben eredetileg is szereplő tétel
megnövekedett megvalósítási költségeire;
Példa:
Adott kérelem esetén a támogatott tevékenység a művelődési ház felújítása. Ennek
keretében külön kiadási tételazonosítón szerepel a művelődési ház nyílászáró cseréje,
illetve a művelődési ház lábazatának felújítása. A nyílászáró cseréjére jóváhagyott
költség csökkenése egyes nyílászárók cseréjének elmaradásával – tehát nem költség
megtakarítás okán, hanem mennyiségi csökkentés miatt, az eredetileg jóváhagyott
kiadási tétel részbeni megtartásával – történik meg, az így felszabaduló költség pedig
felhasználhatóvá válik az eredetileg is támogatott lábazat felújítás időközben
megemelkedett költségeinek fedezésére.
Ezt a módosítást önálló változás bejelentés keretében – még az elszámolás benyújtását
megelőzően – szükséges bejelenteni.
 egy vagy több tétel bizonyos hányada átcsoportosításra kerül mennyiségi csökkentés
miatt – tehát nem költség megtakarítás okán – egy vagy több ugyanezen a
tevékenységen belüli másik, a jóváhagyott projektben eredetileg is szereplő tételre,
amelyen a költségnövekmény nem az eredetileg jóváhagyott mennyiségű és minőségű
kiadási tétel megvalósítási költségeinek időközbeni megemelkedése miatt keletkezett,
hanem az adott tételből nagyobb mennyiség beszerzése vált szükségessé.
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Példa:
Orvosi eszközbeszerzés kiírás esetén a kedvezményezett az eredetileg tervezett két
ugyanolyan vérnyomásmérőből végül csak egyet szerezne be és az így felszabaduló
összeget átcsoportosítaná a szintén tervezett (a támogatói okiratban szereplő) lázmérő
beszerzésére, azonban abból nem az eredetileg jóváhagyott egy darabot, hanem
hármat szerezne be.
Ezt a módosítást is önálló változás bejelentés keretében – még az elszámolás
benyújtását megelőzően – szükséges bejelenteni.
Ebben az esetben továbbá olyan irányú módosítás is elfogadható, melynek során a
felszabaduló költség nem pontosan az eredetileg jóváhagyott mennyiségű és minőségű
tételből történő további mennyiség (darab) beszerzésére, hanem az eredetileg
jóváhagyott mennyiségű és minőségű tételhez – az adott tétel szintjén értelmezett
módon – hasonló, azzal funkcionalitásban megegyező további mennyiség (darab)
beszerzésére kerül felhasználásra.
Példa:
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése kiírás esetében a módosítással a
kedvezményezett az „Óvodai játszóudvari eszközök és felszerelések” tevékenység
keretében beszerezni tervezett udvari játékelemek tervezettnél alacsonyabb költségei
folytán felszabaduló összeget a módosítás során átcsoportosítaná a projektben
eredetileg is szereplő
 „mászóka” tételből további egy darab beszerzésére, amely további darab
az eredetileg jóváhagyott és beszerzendő mászókához képest eltérő
elrendezésű, de a kiadási tétel szintjén értelmezett eredeti funkciót ellátni
képes, vagy
 „rugós játék” tételből további darabok beszerzésére olyan módon, hogy az
eredetileg jóváhagyott egy darab négy férőhelyes rugós játék helyett három
darab két férőhelyes rugós játékot szerezne be, amely így a kiadási tétel
szintjén értelmezett eredeti funkciót szintén képes lesz ellátni.
– egy vagy több kiadási tételnek az eredetileg tervezettnél alacsonyabb bekerülési
költsége miatt felszabaduló költségrész átcsoportosításra kerül egy vagy több
ugyanezen a tevékenységen belüli másik, a jóváhagyott projektben eredetileg is
szereplő tétel megnövekedett megvalósítási költségeire, vagy az adott tételből további
mennyiség beszerzésére
Példa:
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése kiírás esetében a módosítással a
kedvezményezett az „Óvodai játszóudvari eszközök és felszerelések” tevékenység
keretében beszerezni tervezett udvari játékelemek (hinták és mászókák) tervezettnél
alacsonyabb költségei folytán felszabaduló összeget a módosítás során
átcsoportosítaná a jóváhagyott projektben eredetileg is szereplő rugós játék időközben
megnövekedett beszerzési költségeire, vagy ugyanezen rugós játékból újabb darab
beszerzésére.
– egy vagy több tételnek kizárólag az eredetileg tervezettnél alacsonyabb bekerülési
költsége (pl.: árkedvezmény) miatt felszabaduló költségrész átcsoportosításra kerül
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egy vagy több olyan – ugyanezen a tevékenységen belüli – új tételre, amely az
eredetileg tervezett projektben nem szerepelt, de az adott tevékenységen belül a
kapcsolódó kiírás alapján támogathatónak minősül, és a tevékenységen belül
eredetileg szereplő tételekkel azonos vagy hasonló funkcióval bír, tehát hozzájárul a
támogatott tevékenység céljának eléréséhez.
Példa:
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése kiírás esetében a módosítással a
kedvezményezett az „Óvodai játszóudvari eszközök és felszerelések” tevékenység
keretében beszerezni tervezett mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt
kielégítő eszközök, udvari játékelemek (hinták és mászókák) tervezettnél alacsonyabb
költségei folytán felszabaduló összeget a módosítás során átcsoportosítaná a
projektben idáig nem szereplő új tételek (pl. rugós játékok) beszerzésére.
Nem lehetséges például:
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése kiírás esetében a módosítással a
kedvezményezett az „Óvodai játszóudvari eszközök és felszerelések” tevékenység
keretében beszerezni tervezett mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt
kielégítő eszközök, udvari játékelemek (hinták és mászókák) tervezettnél alacsonyabb
költségei folytán felszabaduló összeget a módosítás során új kerti munkaeszközök,
szerszámok, vagy kerti asztal és pad beszerzésére csoportosítaná át.
A változás bejelentés elbírálását követően a módosítás jóváhagyásáról vagy elutasításáról a
kedvezményezett tájékoztatást kap az elektronikus tárhelyére, amely 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 a műszaki ellenőr (nem építési beruházási elemek esetében a
kedvezményezett képviselőjének) egyenértékűségi nyilatkozatát is be kell nyújtani.
A költségátcsoportosítások kapcsán az alábbiakra hívjuk fel a kedvezményezettek
figyelmét:
A költségátcsoportosítást követően sem számolható el az egyes tevékenységekre több
kiadás, mint ami az adott tevékenységre megítélésre került!
Tételek közötti költségátcsoportosítás tétel teljes elhagyásával – a tétel teljes jóváhagyott
költségének átcsoportosításával – nem lehetséges!
Nem lehetséges például:
Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés kiírás 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.
Nem lehetséges például:
Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás kiírás esetében támogatott
tevékenységek voltak a forgalomtechnikai létesítmények felújítása, valamint földút szilárd
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burkolattal való ellátása. A módosítással a kedvezményezett elhagyná a jelzőlámpák tervezett
felújítását (bár további forgalomtechnikai létesítmények felújítása még maradna a
tevékenységben), és az így felszabadult összeget átcsoportosítaná az útburkolásra, melynek
során egy, az eredetileg tervezett műszaki-szakmai tartalmú, de valamivel szélesebb burkolat
valósulna meg.
Egy vagy több tétel mennyiségének csökkentésével felszabaduló forrás felhasználásával
az eredeti projektben nem szereplő új tétel beemelése az adott tevékenységen belül sem
azon kívül nem lehetséges!
A megvalósítandó projekt keretében jóváhagyott – a támogatói okiratban is nevesített –
tevékenységek közötti költségátcsoportosítás semmilyen formában nem megengedett!
Nem lehetséges például:
Az Orvosi rendelők fejlesztése kiírás esetében két tevékenység került támogatásra, egy rendelő
típus - felújítása, átalakítása, korszerűsítése, funkcióváltása, bővítése, valamint
feladatellátáshoz szükséges eszközök, bútorok beszerzése. A módosítással a kedvezményezett
az egy rendelő típus - felújítása, átalakítása, korszerűsítése, funkcióváltása, bővítése
tevékenységen az eredetileg tervezettnél alacsonyabb költségei folytán felszabaduló összeget a
módosítás során átcsoportosítaná a feladatellátáshoz szükséges eszközök, bútorok beszerzése
tevékenységre, annak időközben megemelkedett megvalósítási költségeinek fedezésére.
Nem lehetséges például:
Óvodaépület felújítása kiírás esetében két tevékenység megvalósítása került támogatásra, új
óvoda építése, valamint eszközök és felszerelések beszerzése. A módosítással a
kedvezményezett az új óvoda építésének az eredetileg tervezettnél alacsonyabb költségei
folytán felszabaduló összeget a módosítás során átcsoportosítaná eszközök és felszerelések
beszerzésére, annak időközben megemelkedett megvalósítási költségeinek fedezésére vagy a
projektben idáig nem szereplő új eszközök és felszerelések beszerzésére.
5. Megvalósítási hely módosítása
A programok megvalósítási helye módosításának fenti esetén kívül a projekt
megvalósításának megvalósítási 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.
6. Kötelezettség átadás
A támogatással vállalt kötelezettségek átadására a Magyar Falu Program kiírásai keretében
nincs lehetőség, mivel a pályázó önkormányzatok és önkormányzati társulások eleve csak a
saját működési területükön pályázhattak.
Intézkedés-specifikus feltételek
Az MFP-KTF/2020 kódszámú, „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás” alprogram
keretében foglalkoztatott közösségszervező esetében sem a bértámogatás eredetileg megítélt
összege, sem az eredetileg jóváhagyott alkalmazási időszak terjedelme, sem pedig az
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eredetileg jóváhagyott alkalmazási munkaidő típusa (teljes- vagy részmunkaidő) nem
módosítható.
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1. számú melléklet:
A Magyar Falu Program egyes intézkedéseinek keretében támogatható tevékenységek listája

Intézkedés
kódja

Intézkedés címe

Támogatott tevékenységek

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
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
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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

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
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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

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
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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)

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

TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Falu Program keretében 2020. évben meghirdetett kiírások kapcsán
benyújtott változás bejelentések kezeléséről
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

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)

TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Falu Program keretében 2020. évben meghirdetett kiírások kapcsán
benyújtott változás bejelentések kezeléséről
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)

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

TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Falu Program keretében 2020. évben meghirdetett kiírások kapcsán
benyújtott változás bejelentések kezeléséről
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

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

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

2.16. Közlekedési utak, járdák és egyéb
infrastruktúra felújítása

