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Tárgy: Értesítés támogatási kérelmének 
támogatásáról 

Tisztelt NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA! 

Örömmel  értesítjük,  hogy  a(z)  Kisgyermeket  nevelő  szülők  munkavállalási  aktivitásának  növelése  c.
felhívására  benyújtott,  VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00041  azonosítószámmal  nyilvántartott  támogatási
kérelmét  az  Nemzetgazdasági  Minisztérium  Regionális  Fejlesztési  Programokért  Felelős  Helyettes
Államtitkárság 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 :

\"Javasolt támogatási feltételek:

I. Támogatási Szerződés megkötéséig szükséges teljesíteni: 

1. Az adatlap kitöltési útmutató 2.5. Monitoring mutatók pontja értelmében a Felhívás 3.5. Indikátorok, 
szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás pontja alapján a megvalósítás és a fenntartás időszakában a 
Kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles értékeket adni. Tekintettel arra, hogy a támogatási 
kérelemben a monitoring mutatók adatai a fenntartás időszakára vonatkozóan nem tartalmaznak 
adatokat, szerződéskötéskor a Kedvezményezettnek a fenntartási időszakra vonatkozóan (minden 
fenntartási évre külön) is szükséges a vállalást megtennie. 

2. A megalapozó dokumentum 4. pontjában ismertetésre kerülő kockázatok hiányosan és 
általánosságban tartalmazzák a projekt megvalósulását veszélyeztető kockázatokat. Olyan lényeges 
kockázati tényezők nem kerültek figyelembevételre, mint a kivitelező vállalkozó késedelmes vagy nem 
megfelelő minőségű teljesítése, a kivitelezési tevékenység felfüggesztése, a humánerőforrás esetleges 
hiánya; a hatások mérséklésre tervezett intézkedések az általánosság szintjén maradnak. A 
Kedvezményezett ezért mutassa be a szerződéskötésig, hogy milyen valós kockázati tényezők 
veszélyeztetik a fejlesztés megvalósulását, azok milyen valószínűséggel következhetnek be, milyen 
hatást gyakorolnak a fejlesztésre, továbbá mutassa be, hogy az egyes kockázati tényezők kivédésére 
milyen intézkedéseket tesz. 

3. A benyújtott eszközlisták nem a Felhívás 2. sz. melléklete szerint készültek el. A Kedvezményezett a 
Felhívás 2. sz. melléklete szerinti eszközlistát készítse el a szerződéskötésig, kitöltve annak minden 
releváns celláját. A beszerzendő eszközök listáját a hivatalos képviselő és a kisgyermekellátás területén 
jártas szakember aláírásával, pecséttel szükséges ellátni és szkennelve csatolni, valamint kereshető 
formátumban is be kell nyújtani. Az eszközlista kapcsán felhívjuk szíves figyelmét, hogy egyszer 
használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése a Felhívás 3.1.4. pontja alapján nem támogatható.



 

4. A játszóudvari játékokra vonatkozó eszközlista vonatkozásában a Kedvezményezett vizsgálja felül, 
hogy a számviteli nyilvántartásával összhangban áll-e a költség „Eszközbeszerzés” költségvetési soron 
történő szerepeltetése. Amennyiben releváns, a kivitelezéssel érintett eszközöket a költségvetésben külön
tételként, az \"\"Új építés\"\" költségtípuson kell szerepeltetni.

II. A projekt előkészítéshez tartozó mérföldkőig szükséges teljesíteni:

1. A 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. 

Előző feltételrendszer közül különösen felhívjuk a figyelmet a következőkre:

• Infrastrukturális fejlesztéseknél: létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor a 
támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak 
igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, és bemutatja ennek módját.
• Közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító épület/épületrész építése/felújítása 
során kötelező a projektarányos akadálymentesítés.
• A megvalósuló tevékenységeket úgy kell megvalósítani, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva
csökkentsék a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtsék az egészséges környezet és a 
hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítsák a minőségi szolgáltatásokhoz való – 
kirekesztés nélküli – hozzáférést. 
• A vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység esetén a vízjogi hatósági engedélyezési eljárás 
részeként vagy önálló környezeti hatásvizsgálati eljárásban kell igazolni a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes 
szabályairól szóló 221/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 10.-11. §-ában előírt feltételek teljesülését. A 
feltételek teljesülését bemutató dokumentációt legkésőbb a projektfejlesztés során a projekt tartalmi-
műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő teljesítéséhez szükséges csatolni.
• Amennyiben a beruházás külterületen vagy zöldmezős fejlesztésként valósul meg, a beruházás 
megkezdése előtt el kell készíttetni a projekt által érintett terület környezeti állapotfelmérését, a projekt 
által érintett környezeti elemekre, rendszerekre vonatkozóan, legkésőbb a projektfejlesztés során a projekt
tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő teljesítésekor. Az állapotfelmérésről készült 
dokumentációt az első mérföldkőnél szükséges csatolni.

2. A Kedvezményezett köteles legkésőbb az 1. mérföldkő végéig bemutatni, hogy a tervezett beruházás 
nem okozza a zöld területek csökkenését, vagy alacsony CO2 kibocsátású technológiákat, vagy megújuló
energiákat alkalmaz a fejlesztés során.

3. A kötelező nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs 
csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételeknek 
való megfelelést a projekt-előkészítési mérföldkő végéig szükséges igazolnia a Kedvezményezettnek.

III. A műszaki tervdokumentáció (kiviteli tervek) véglegesítését tartalmazó mérföldkőig szükséges 
teljesíteni:

1. Legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül szükséges 
véglegesíteni a konzorciumban résztvevők körét és a megvalósításra vonatkozó konzorciumi 
megállapodást valamennyi konzorciumi tag által aláírni.

2. Kedvezményezett köteles a tulajdonviszonyok rendezését a projekt tartalmi-műszaki fejlesztési 



 

szakaszának lezárásig (2. mérföldkő) igazolni a Felhívás 3.2.7 pontja szerint.\"

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: 

Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Programokért

Felelős Helyettes Államtitkárság

http://www.szechenyi2020.hu/

