
 
 

 
 

BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-

BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT 

Iktatószám: K-2012-KMOP-4.5.2-11-

2012-0014-0006882/136 

Budapest Budapest, 2012. május 24.  

Fő tér 3. Tárgy: Értesítés támogatásról 

1033 Egyéb iktatószám:  

 

Tisztelt Pályázó! 

 

Örömmel értesítjük, hogy az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program 

támogatási rendszeréhez benyújtott „Új bölcsőde létesítése a Hunyadi utcában” című, KMOP-

4.5.2-11-2012-0014 jelű pályázatát az Regionális Operatív Program Irányító Hatóság 

vezetője  

149 766 277 F t  

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 .  

 

Költségcsökkentési javaslat: 

 

Javasolt csökkentés összege (Ft) 515 605 Ft 

Javasolt csökkentés aránya (%) 0,16 % 

 

A javasolt költségcsökkentés indoklása (az Útmutató megfelelő pontjának 

hivatkozásával)  

Az udvarra vonatkozó fajlagos korlát betartása érdekében szükségessé vált az építési 

költség bruttó 515 605 Ft összeggel történő csökkentése. A költségcsökkentés a belső 

korlátokat nem módosította. 

 

A projekt az alábbi nem elszámolható tételeket tartalmazza: 

- 

 

Támogathatóság javasolt feltételei: 

1)A költségcsökkentés következtében a Támogatási Szerződés megkötésének feltételeként a 

javított költségvetés szöveges indoklása táblázat, a projekt elszámolható költségei 

táblázat, valamint a projekt időbeli ütemezése táblázat benyújtása szükséges. 

 

2)A folyamatban lévő telekalakítási eljárás lezárultával az épület a Fodros utcához fog 

tartozni és 62820/1 lesz a helyrajzi száma. A fentiekre tekintettel a Támogatási Szerződés 

megkötésének feltételeként a telekalakítás átvezetését alátámasztó tulajdoni lap 

benyújtása szükséges. 

 

3) A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan részét képező Pályázati Útmutató a Regionális 

Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz - 2011-01. 

számú dokumentum C2. pontja alapján: 

 



 
 

 
 

„Közszféra szervezet pályázók kizárólag a Pályázati Felhívásban adott tevékenység 

vonatkozásában meghatározott maximális támogatási intenzitással (százalékos mértékkel) 

igényelhetnek támogatást, az ezen felüli költség nem elszámolható, de a projekt 

összköltségének részét képezi". 

A döntés-előkészítés szakaszában az előírt támogatás-intenzitás vizsgálatra kerül, és 

amennyiben a pályázó ettől eltérően nyújtja be a pályázatát, úgy az értékelés során az 

elszámolható költség csökkentését kell végrehajtani, változatlan támogatási összeg mellett. 

 

A fentiekre tekintettel további elszámolható költségek csökkentése szükséges, mivel, a 

pályázó nem a Pályázati Felhívás D2. pontja szerinti 90%-os támogatási intenzitást vette 

figyelembe támogatási igényének meghatározása során.  

 

Ennek megfelelően - figyelemmel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési 

Programok Irányító Hatósága közszféra szervezetekre vonatkozó ROP-2011-20 sz. 

állásfoglalásában foglaltakra -, a projektben a támogatási intenzitás 90 %-ra módosul, 

melynek következtében a költségcsökkentéseket követően kialakult támogatás összegének 

(149 766 277 Ft) változatlanul hagyása mellett, a Pályázó által meghatározott elszámolható 

költség (330 907 868 Ft) összesen 164 500 893 Ft-tal csökkentésre került.  

 

Ennek megfelelően a projekt  

javasolt elszámolható összköltsége 166 406 975 forint 

javasolt támogatás összege 149 766 277 forint, a  

támogatás intenzitás mértéke 90,000000%. 

 

A pályázónak a Támogatási Szerződés megkötésének előfeltételeként ennek megfelelően át 

kell dolgoznia a költségvetését, a fenti pontban foglaltak, valamint a ROP-2011-20 sz. 

állásfoglalásában előírtak szerint. 

 

A Támogatási Szerződés megkötéséig, a csökkentést követően szükséges - további  

164 500 893 forint összegű elszámolható összköltségre vonatkozó költségcsökkentés, és 

ennek megfelelően dolgozza át a projekt részletes költségvetését, a pályázati felhívásban 

előírt belső korlátok, maximális egységárak, illetve fajlagos mutatók betartása mellett. 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázatban vállalt valamennyi tevékenység megvalósítása 

kötelező, a nem finanszírozott tevékenységekhez szükséges forrást a pályázónak projekten 

kívüli saját forrásból kell biztosítania. 

 

A költségvetés átdolgozása következtében a projekt lényeges elemét érintő tevékenységek 

elszámolható költségei nem kerülhetnek ki a költségvetésből (a projekt lényeges elemét 

érintő tevékenységeknek a pályázati felhívásban szereplő önállóan támogatható és a 

kötelezően megvalósítandó tevékenységek minősülnek).  

 

A fentieknek megfelelően módosított (átdolgozott) költségvetés benyújtása a TSZ kötés 

feltétele. 

 

 

 



 
 

 
 

A támogatás folyósításának előfeltétele a(z) BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-

BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT és a Regionális Operatív Program Irányító Hatóság 

képviseletében eljáró VÁTI Nonprofit Kft. Közép-magyarországi Területi Iroda (Budapest), 

mint közreműködő szervezet közötti támogatási szerződés megkötése.  

 

A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges információkról és teendőkről, a döntés 

elleni kifogás benyújtásának módjáról és feltételeiről a következő, postai úton 

megküldött levelünkben nyújtunk részletes tájékoztatást.   

 

Tájékoztatom, hogy e döntés ellen a támogatást igénylő/kedvezményezett a 4/2011. (I. 28.) 

Korm. rendelet 81. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a döntés kézhezvételétől számított 

10 napon belül, cégszerű aláírással ellátott, indokolt, a megsértett jogszabályi, pályázati 

felhívásban vagy támogatási szerződésben foglalt rendelkezést egyértelműen megjelölő 

kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás jogszabálysértő, illetve pályázati felhívásba vagy 

támogatási szerződésbe ütköző. Tájékoztatjuk, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre 

álló határidő jelen értesítés Pályázó Tájékoztató felületen történő első megtekintését, tehát a 

kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. 

A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a kifogásban foglaltakkal összefüggő 

határidők nyugszanak. A kifogást a közreműködő szervezet döntése ellen a közreműködő 

szervezethez, az NFÜ döntése ellen az NFÜ Jogi Főosztályához kell benyújtani. A kifogás 

benyújtásához lehetőség van az Új Széchenyi Terv holnapján (www.ujszechenyiterv.gov.hu) 

szereplő kifogásminta használatára, valamint a kifogás mellékleteinek elektronikus 

adathordozón történő benyújtására. 

 

Köszönjük a Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és 

kapacitásának bővítése pályázata iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk szíves figyelmét, 

hogy az Európai Unió által társfinanszírozott valamennyi pályázati lehetőségről tájékozódhat 

az Új Széchenyi Terv Pályázati kereső weboldalán.  

 

Tisztelettel:  

 

VÁTI Nonprofit Kft. Közép-magyarországi Területi 

Iroda (Budapest) 

http://ujszechenyiterv.gov.hu/content/7238

