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Iratazonosító:

3416802451
Iktatószám: 784/5101/41/56/2017
Ügyfél neve: Piliscsév Község Önkormányzata
Ügyfél címe: 2519 Piliscsév Béke utca 24.
Ügyfél azonosító: 1005472840

Tárgy: Értesítés változáskezelés elbírálásáról
Ügyintéző: Peregi Tímea
Projekt azonosítója: 1827167927

Tisztelt Kedvezményezett !

Értesítem, hogy a(z) Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-
és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján a fenti projektazonosító számon nyilvántartott támogatási
kérelmére kibocsátott támogatási okirattal létrejött támogatási jogviszony keretében, 2021.11.19 10:24:07 időpontban indított, 3325585528
iratazonosító számon nyilvántartott változás bejelentését elbíráltam és

elutasítottam

az alábbi indokok szerint:

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

Indoklás

Műszaki-szakmai tartalom
módosítása

nem fogadható el A módosítással érintett új nyomvonal idegen területeket érintene, melyek nem
felelnek meg a Felhívásban foglaltaknak.

Tájékoztatom, hogy a 3325585528 iratazonosító számú 2021.11.19- én benyújtásra került változás bejelentésben kért műszaki tartalom módosítás
nem elfogadható. A benyújtásra került helyszínrajz és műszaki leírás alapján megállapításra került, hogy a módosítással érintett új nyomvonal
eltér a támogatási kérelemben tervezett nyomvonaltól, valamint mérete 9 m meghosszabodik. A változás bejelentésben szereplő új nyomvonal a
Felhívás 3.1.1.1.Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek fejezet 1.) 1. célterület esetében (legalább egy tevékenység
kötelezően választandó) I. pontjában foglaltaknak " Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő, külterületi, már
meglévő földutak: a.) stabilizálása; b) alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása." nem felel meg, az érintett terület nem önkormányzati
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tulajdonú továbbá az ingatlan besorolása alapján erdő. 

A Felhívás 1. számú mellékletében foglaltak alapján "Helyi közút: az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan-nyilvántartásban útként vagy
közútként nyilvántartott út, vagy az önkormányzat ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyonkezelésében lévő közforgalom elől el nem zárt
állami tulajdonban lévő út.", valamint "Önkormányzati út: közforgalom elől el nem zárt, helyi közút, beleértve a hozzá tartozó műtárgyakat, egyéb
tartozékokat, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal közútként tartanak nyilván". 

Tájkoztatom, hogy amennyiben a projekten belül megtakarítás következik be valamely költségtétel tekintetében, az így felszabaduló forrás
felhasználható más költségtétel tekintetében. A becsatolásra került dokumentumok esetében megállapításra került, hogy a "megtakarítás"
tételelhagyásból keletkezik (árokszakasz). Költségátcsoportosításra megtakarítás esetén van lehetőség, valamint költségátcsoportosítás nem
hagyható jóvá, amennyiben a megtakarítást a támogatási kérelemben elfogadott műszaki, szakmai tartalom csökkentése eredményezi. 

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. december 21.

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága
nevében közbenső szervezetként eljáró

Magyar Államkincstár
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