
1Oldal:

Iratazonosító:

3380711748
Iktatószám: 1132/4301/23/14/2021
Ügyfél neve: Felsőlajos Község Önkormányzata
Ügyfél címe: 6055 Felsőlajos Iskola utca 12
Ügyfél azonosító: 1003270428

Tárgy: Értesítés változáskezelés elbírálásáról
Ügyintéző: Horváth Krisztina
Projekt azonosítója: 3313387099

Tisztelt Kedvezményezett !

Értesítem, hogy a(z) Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás alapján a fenti projektazonosító számon
nyilvántartott támogatási kérelmére kibocsátott támogatási okirattal létrejött támogatási jogviszony keretében, 2022.06.22 15:31:39 időpontban
indított, 3379227038 iratazonosító számon nyilvántartott változás bejelentését elbíráltam és

elfogadtam

az alábbi indokok szerint:

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

Indoklás

Az elszámolások
ütemezésének, tartalmának
(mérföldkövek) módosítása

elfogadható Mérföldkő módosítás elfogadható.

Mérföldkő
sorszáma

Mérföldkő elérésének
tervezett dátuma

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Mérföldkő eléréséig
felhasználni tervezett
támogatás összege Ft

Döntés
(elfogadhat

/nem
fogadható

el)
2 2022.12.31 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése.

Projektmenedzsment, műszaki ellenőr, kommunikációs
eszközök.

28131680 Elfogadható
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Mérföldkő
sorszáma

Mérföldkő elérésének
tervezett dátuma

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Mérföldkő eléréséig
felhasználni tervezett
támogatás összege Ft

Döntés
(elfogadhat

/nem
fogadható

el)
1 2022.10.31 Régi aszfalt marása, kőburkolat készítése. Tervezés,

közbeszerzés és megvalósíthatósági tanulmány.
32175729 Elfogadható

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

Jelen 3380711748. iratazonosító számú értesítő a 3370134708  iratazonosító számú Támogatói okirat tartalmát a fentiekbenrészletezettek szerint
módosítja, annak a továbbiakban függelékét képezi.
Amennyiben bármely vonatkozó jogszabály, vagy a pályázati felhívás kötelezettség (különösen az üzemeltetésikötelezettség és a megvalósítási
időszak) teljesítésének kezdő időpontjaként a Támogatói okirat közlésének napjáthatározza meg, úgy az eredeti, módosított okirat közlésének
időpontja az irányadó, amely 2022.05.09. napja.

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 agrár-vidékfejlesztésért 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.
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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. június 28.

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága
nevében közbenső szervezetként eljáró

Magyar Államkincstár
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