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Iratazonosító:

3402289998
Iktatószám: 1073/5701/4/30/2020
Ügyfél neve: Bátaszék Város Önkormányzata
Ügyfél címe: 7140 Bátaszék Szabadság utca 4.
Ügyfél azonosító: 1005366053

Tárgy: Értesítés változáskezelés elbírálásáról
Ügyintéző: Asztalos Orsolya
Projekt azonosítója: 3198267404

Tisztelt Kedvezményezett !

Értesítem, hogy a(z) Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú felhívás
alapján a fenti projektazonosító számon nyilvántartott támogatási kérelmére kibocsátott támogatási okirattal létrejött támogatási jogviszony
keretében, 2022.06.08 17:25:40 időpontban indított, 9029617750 iratazonosító számon nyilvántartott változás bejelentését elbíráltam és

elfogadtam

az alábbi indokok szerint:

Változás jellege Döntés (elfogadható / részben
elfogadható / nem fogadható el)

Indoklás

Projekt költségvetésének 
módosítása

elfogadható A Kedvezményezett többlettámogatási igényt tartalmazó változás bejelentését
az Irányító Hatóság az alábbiaknak megfelelően jóváhagyta.

A fenti elfogadott változásokat nyilvántartásaimban átvezettem, a változásokat az átvezetés napjától kezdve érvényesnek tekintem.

A Kedvezményezett 2022. június 08. napján nyújtotta be 9029617750 iratazonosító számon nyilvántartott változás bejelentési kérelmét, amely a
projekt költségvetésének módosítására irányul. A kérelemben a közbeszerzési eljárás eredményeire tekintettel bruttó 44 565 684 Ft
többlettámogatást kíván igénybe venni a projekt megvalósításához.

Benyújtásra került az építési tevékenységek vonatkozásában a tételes költségvetés, amely alapján a támogatói okiratban az építési
tevékenységekre jóváhagyott elszámolható kiadáshoz képest a költségnövekmény összege nettó 30 125 836 Ft.
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A 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja szerint:

"87. § (1) A 86. § (1) bekezdés szerinti bejelentéseket - a kedvezményezett korábbi bejelentéseire is tekintettel - a következő alapelvek
figyelembevételével kell elbírálni: 
(...)
c) a módosítás nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározott támogatási összegen felüli többlet-támogatás biztosítására, kivéve, ha
közszféra szervezet esetén

ca) az eredeti támogatási összeg 15%-át, de legfeljebb 30 millió forintot el nem érő többlettámogatás vonatkozásában - feltéve, hogy az adott
program érintett prioritásának a Kormány által meghatározott indikatív támogatási keretösszegén belül, vagy ha a Kormány a 44/C. § (4)
bekezdése szerint az operatív programot finanszírozó pénzügyi alapra maximális kötelezettségvállalási szintet határozott meg, úgy annak
mértékéig szabad forrás áll rendelkezésre - az irányító hatóság,

cd) - a ca)-cc) alpontba nem tartozó esetben - a Kormány eltérően dönt,
(...)"

A 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés ca) pontjában foglaltak szerint a többlettámogatás nem haladhatja meg az eredeti
támogatási összeg 15 %-át, de legfeljebb 30 millió forintot.

A Kedvezményezett által igényelt többlettámogatás összege 44 565 684 Ft, amely meghaladta a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1)
bekezdés ca) pontjára tekintettel az eredeti támogatási összeg 15 %-át, de legfeljebb 30 millió forintot. Továbbá az adott Felhívás tekintetében az
Irányító Hatóság a maximális kötelezettségvállalási szintet 100 millió forintban határozta meg, így a maximálisan jóváhagyható többlettámogatás
összege 12 702 407 Ft-tal növekedett.

A Kedvezményezett többlettámogatási igényt tartalmazó változás bejelentését az Irányító Hatóság a fentieknek megfelelően jóváhagyta.

A 12 702 407 Ft jóváhagyott bruttó többlettámogatás az alábbi kiadási tételek között került megosztásra:

- E8 kiadási tételazonosító (Piac kiszolgáló épület kialakítása) 8 464 760 Ft, 

- E2 kiadási tételazonosító (Üzlethelyiség kialakítása) 1 170 719 Ft, 

- E10 kiadási tételazonosító (Fedetlen árusító hely kialakítása, térkövezés) 3 066 928 Ft mértékben.

Jelen 3402289998 iratazonosító számú értesítő a 3408531736 iratazonosító számú támogatói okirat tartalmát a fentiekben részletezettek szerint
módosítja, annak a továbbiakban függelékét képezi.

Amennyiben bármely vonatkozó jogszabály, vagy a pályázati felhívás kötelezettség (különösen az üzemeltetési kötelezettség és a megvalósítási
időszak) teljesítésének kezdő időpontjaként a támogatói okirat hatálybalépésének napját határozza meg, úgy az eredeti, módosított okirat
hatálybalépésének időpontja az irányadó, amely 2021.05.11. napja.

Tájékoztatom, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. sz. Melléklet 61.8 pontjában foglaltak alapján a módosítási kérelem elbírálásának határidejét 30 nappal
meghosszabbítottam.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 133. § (2) bekezdésének ga) pontja alapján a kifizetésre rendelkezésre álló határidőt a támogatói okirat módosítása
felfüggeszti, amennyiben a módosítás a kifizetést befolyásoló alapadatra vonatkozik.
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Tájékoztatom, hogy e döntés ellen a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 152. §-ában foglaltak alapján egy alkalommal, a döntés kézhezvételétől
számított 10 napon belül ügyfélkapun keresztül, indokolt, a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban foglalt rendelkezést egyértelműen
megjelölő, az agrárpolitikáért felelős miniszterhez címzett kifogást nyújthat be, amennyiben a vonatkozó eljárás jogszabálysértő, illetve
felhívásba ütköző. A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a kifogásban foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak.

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben kifogásában nem jelöli meg a megsértett jogszabályi vagy felhívásban foglalt rendelkezést, kifogása érdemi
vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

A kifogást a Magyar Államkincstár honlapján (mvh.allamkincstar.gov.hu) keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus
kérelem benyújtását lehetővé tevő felületen található kifogás nyomtatvány kitöltését és aláírását követően, kizárólag elektronikus úton lehet
benyújtani.

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

Tájékoztatom, hogy elektronikus úton történő kézbesítés esetén a határidő a központi elektronikus szolgáltató rendszer által visszaigazolt
iratkézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az irat átvételének visszaigazolása az elküldés napját követő hét napon belül nem
történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintem.)

Postai úton történő kézbesítés esetén a küldeményt az átvételének napján kell kézbesítettnek tekinteni, a határidőbe nem számít bele a
kézbesítés napja. (Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem veszi át, az értesítést a
kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a postai úton kézbesített küldemény nem kereste jelzéssel érkezik vissza, az
értesítést - az ellenkező bizonyításig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik napon kézbesítettnek tekintem.)

A változáskezelés tárgyában hozott jelen értesítésem a Támogatói Okirat, ezáltal a támogatási jogviszony elválaszthatatlan részét képezi.

Budapest, 2022. november 17.

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága
nevében közbenső szervezetként eljáró

Magyar Államkincstár
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