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Tárgy: Értesítés támogatási kérelmének 
támogatásáról 

Tisztelt BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA! 

Örömmel értesítjük, hogy a(z) Helyi gazdaságfejlesztés c. felhívására benyújtott, TOP-1.1.3-15-TL1-2016-
00004  azonosítószámmal  nyilvántartott  támogatási  kérelmét  az  Magyar  Államkincstár  Tolna  Megyei
Igazgatóság vezetője 
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ö s s z e g ű  t á m o g a t á s r a  é r d e m e s n e k  í t é l t e  a z  a l á b b i a k  s z e r i n t :

\"
Költségcsökkentés indoklása: 
DEB javaslata alapján a kérelem csökkentett összköltséggel és támogatási összeggel kerül támogatásra.
Csökkentett javasolt támogatás összege: 550 000 000 Ft
Csökkentett projekt összköltsége: 550 000 000 Ft

Javasolt támogatási feltételek:
1. Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása 
során arról, hogy a Felhívás 3.2 „a projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos
elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek 
megfeleljen a projekt. Az ehhez kapcsolódó dokumentumok benyújtása legkésőbb az előkészítéshez 
köthető 1. mérföldkő végéig szükséges. Különös figyelemmel a projekt által érintett terület környezeti 
állapotfelmérésére, a projekt által érintett környezeti elemekre, rendszerekre, melyet a beruházás 
megkezdése előtt el kell készíttetni.
2. A mérföldkövek dátumait módosítsa (aktualizálja) a támogatást igénylő (amennyiben a projektet még 
nem kezdte meg a TSZ aláírása előtt), mivel az Üzleti Terv 4.5. pontjában található ütemterv dátumai már 
nem felelnek meg a valóságnak. A javított Üzleti Tervet szükséges a Támogatási Szerződés 
megkötésekor csatolni.
3. A támogatást igénylő a Támogatási Szerződés megkötéséig javítsa a monitoring mutatóit, mivel a 
CO01 indikátor definíciós adatlap szerint a „Termelő beruházás: Támogatásban részesülő vállalkozások 
száma (OP szinten)” indikátor értéke „= Vissza nem térítendő támogatásban része-sülő vállalkozások 
száma + A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma indikátorok” értékeinek 
összegével.

További támogatási szerződéskötési feltételek:
A Felhívás 3.2 o) pontja értelmében Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása 
szükséges az infrastrukturális fejlesztést (ingatlan felújítás, bővítés, átalakítás) tartalmazó projektek 
esetében az akadálymentes előírásoknak való megfelelőség és a megfelelő kivitelezés érdekében. 
Továbbá a Felhívás 5.5 pontja alapján „a támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek 



 

tartalmaznia kell a projekt összes költségét!”. A hivatkozott pontra való tekintettel a szerződés 
megkötésekor a rehabilitációs szakmérnök díját fel kell tüntetni a projekt költségei között, mint a projekt 
részét képező, de nem elszámolható költség.\

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön támogatási  kérelmére vonatkozó döntést a Pályázati  E-ügyintézés
felületen módjában áll megtekinteni.

Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a 272/2014 (XI.05) Kormányrendelet 152. §-ban foglaltak alapján a
döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, indokolt, a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban
foglalt rendelkezést egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás jogszabálysértő,
illetve  felhívásba  ütköző.  A  kifogás  beérkezésétől  az  azt  elbíráló  döntés  közléséig  a  kifogásban
foglaltakkal  összefüggő határidők nyugszanak.Felhívjuk  figyelmét,  hogy amennyiben kifogásában nem
jelöli meg a megsértett jogszabályi vagy felhívásban foglalt rendelkezést, kifogása érdemi vizsgálat nélkül
elutasításra kerül. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő jelen
értesítés Pályázati e-ügyintézés felületen történő első megtekintését, tehát a kézhezvételt követő naptól
veszi kezdetét. (Amennyiben az értesítés megtekintése az elküldés napját követő hét napon belül nem
történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintjük.)

Kifogását  a  Pályázati  e-ügyintézés  felület  Kifogáskezelés  moduljában található  adatlap kitöltésével  és
elküldésével elektronikus úton nyújthatja be, ahol lehetősége van melléklet csatolására is.

Köszönjük a felhívás iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Unió által
társfinanszírozott valamennyi pályázati lehetőségről tájékozódhat a www.szechenyi2020.hu   weboldalon. 

Tisztelettel: 

Magyar Államkincstár Tolna Megyei
Igazgatóság
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