
Teleki László Alapítvány
Népi Építészeti Program
Támogatói döntés

Kérelmező neve: Zalaszántó Község Önkormányzata
Megvalósítás helye: 8353 Zalaszántó, Vadász utca 20, Helyrajzi szám: 132
Védettségi státusz: Műemléki védelem
Tevékenység célja: Zalaszántó, tájház (szakmai előkészítés)
Azonosító szám: TLA/NEPI2020/402001

Tisztelt Kérelmező!

Örömmel értesítjük, hogy a „Népi Építészeti Program” keretében „Népi építészeti értékek megújulását
támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra igényelhető támogatás” tárgyában 2020. július 31-én
megjelent támogatási felhívásra benyújtott Támogatási Kérelmében foglaltakra pozitív támogatói döntés
született. A Népi Építészeti Programot megvalósító Teleki László Alapítvány képviseletében eljárva, a
kérelmeket megvizsgáló Bíráló Bizottság véleménye alapján az alábbi Támogatói döntés született: 

A TLA/NEPI2020/402001 azonosító számú Támogatási kérelme
részben támogatható.

A megítélt támogatás mértéke:
1.500.000 Ft.

A Bíráló Bizottság a támogatás felhasználását az alábbi feltételekhez köti:

”A teljes épületegyüttest érintő építéstörténeti dokumentáció és értékleltár elkészítésére, valamint a tervezett,
célzott szakértői dokumentációkra. Az értékleltárt és a restaurátori szakvéleményt figyelembe vevő, eredeti

történeti szerkezeteket megtartó szemléletű tervezésre. Új pénzügyi terv készítése szükséges. ” 

A felsorolt feltételek elfogadása és teljesítése esetén a támogatott tevékenység fizikai megvalósításának
határideje: 2021.04.30. A fizikai teljesítéssel lezárt projekt pénzügyi teljesítése és elszámolása kapcsán a
Támogatási szerződésben és az ÁSZF-ben foglaltak szerint szükséges eljárni. 

A döntés online felületen történő elfogadásával nyílik meg a szerződéskötés folyamata és érhetőek el a
mintadokumentumok. A döntés elfogadását (a szükséges módosításokkal együtt) legkésőbb 2021. január 6-ig
meg kell tennie. 
Amennyiben résztámogatásról szóló döntést kapott, vagy a döntés szövege alapján módosítás szükséges,
kérjük, hogy a döntésben rögzítetteknek megfelelően 2021. január 6-ig módosítsa - az egyedi azonosítójával
és jelszavával korábban is használt online kérelem felületen megnyitott vonatkozó oldalakon - a szakmai
programot és/vagy a pénzügyi tervet. 

A döntés elfogadását követően javasolt a támogatott tevékenység megvalósításába bevonni kívánt szakértők,
kivitelezők mielőbbi megkeresése. A szerződés megkötését követően a Támogatott haladéktalanul (legfeljebb
10(tíz) naptári napon belül) kezdeményezze, a helyszíni bejárás időpontjának egyeztetését a mentor
szerződésben rögzített elérhetőségeinek valamelyikén. A bejárás keretében mentori tájékoztatás történik. A
mentori bejárás a megvalósításban résztvevő szakemberek részvételével tartható. 
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Az előkészítő dokumentációkkal kapcsolatos információkról, szempontokról kérjük tájékozódjon az online
felületen a „Letöltések” menüpont alatt található segédletekből.  

A műemléki szakértők névjegyzéke ideiglenesen a https://2015-2019.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/kultu
ralis-oroksegvedelemert-es-kiemelt-kulturalis-beruhazasokert-felelos-allamtitkar/regeszeti-es-muemleki-
szakertoi-nevjegyzek/muemlekvedelem oldalon érhető el.  

Felhívjuk figyelmét, amennyiben csökkentett támogatási összeg került megítélésre, a támogatás a
Kérelemben rögzített és a kikötések szerint módosított teljes projekt megvalósulása esetén adható.   

Amennyiben adataiban módosítás szükséges, illetve a Bíráló Bizottsági döntésben hiánypótlás került
meghatározásra, kérjük küldje meg a kapcsolat@nepirogram.hu email címünkre, hogy átvezethessük a
szükséges változtatásokat.  

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen értesítő levél nem minősül kötelezettségvállalásnak. Amennyiben a
jelzett határidőn belül Ön nem jelez vissza a döntésének elfogadásáról az online felületen, úgy a támogatói
döntés érvényét veszítheti.  

Tájékoztatjuk, hogy a támogatói döntéssel szemben kifogás nem nyújtható be, jogorvoslatra nincs lehetőség.  

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.

A támogatott tevékenység megvalósításához sok sikert kívánva és a további
együttműködés reményében,

Kelt: Budapest, 2020.12.16 Tisztelettel,
Népi Építészeti Program
Teleki László Alapítvány
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