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Tárgy: Felszólítás támogatási kérelem hiánypótlására

Tisztelt Támogatást Igénylő!

Értesítem, hogy a(z) Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
kódszámú felhívásra, 2017.07.31 05:54:16 időpontban benyújtott, 1866130706 iratazonosító számon nyilvántartott támogatási kérelmének
jogosultsági ellenőrzését megkezdtem.

A támogatási kérelmében az alábbi hiányosságo(ka)t találtam:

1. A Támogatási kérelemhez csatolt, az önkormányzat képviselőtestületének a fejlesztés megvalósításáról szóló határozatának hiteles kivonata
nem tartalmazza a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi számát. Kérem, a Felhívás 6.1 a). pont szerinti dokumentumot csatolni.

2. A Támogatási kérelem 8 Kérelem kiegészítő adatok blokkban azt nyilatkozta, hogy a tevékenység finanszírozása támogatást igénylő szintjén
nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. Kérem, hogy a Felhívás 3.2. pontja értelmében válaszát indokolja
és dokumentumokkal támassza alá.

3. A Támogatási kérelemhez csatolt építészeti-műszaki tervdokumentáció nem teljes körű. A Felhívás 6.1.l. pontjának megfelelően kérem
benyújtani az ügyfél nevére szóló, - a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott - építészeti-műszaki tervdokumentációt,
ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok
méretarányos adatait, a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató tervrajzokat, valamint a műszaki leírást. Tervdokumentációnak tartalmaznia
kell az akadálymentesítés kapcsán előírt dokumentumokat.

4. A Támogatási kérelem 12. Építés blokkban úgy nyilatkozott, hogy az új épületrész a konyha közműrendszeréhez csatlakozik, így a víz, villany
és fűtés rendszer közös lesz. Kérem, nyilatkozni, hogy 12 Építés/Munkanem blokkban az egyes munkanemekhez beállított költségek csak az új
épületrészre vonatkoznak-e. Amennyiben nem, úgy kérem a költségek munkanemek szerinti arányosítását és megbontását.

5. Támogatási kérelmében úgy nyilatkozott, hogy a tervezett fejlesztés akadálymentesítést tartalmaz. A Felhívás 6.1.l. pontja alapján kérem
csatolja a rehabilitációs szakmérnök nyilatkozata arról, hogy az akadálymentesítés megfelel a hatályos Országos Településrendezési és Építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (továbbiakban OTÉK) foglalt követelményeknek, valamint szakvéleményt az
akadálymentesítés átalakítási tervről.
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6. A Felhívás 3.1.2.1. pontja alapján kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység , a tájékoztatással, nyilvánossággal
kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. Támogatási kérelmében a fenti kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó költségtétel nem szerepel. Kérem 
nyilatkozzon, hogy a beruházás során - akár saját forrásból - meg kívánja-e valósítani a tájékoztatás, nyilvánosság tevékenységet. Amennyiben
igen, kérem a kapcsolódó költségek feltüntetését a 12. Építés és/vagy 13. Árajánlatos és egyéb kiadások adatblokkba. Felhívom a figyelmét,
hogy Nem elszámolható költség kategóriába szükséges sorolni a korábban be nem mutatott és összegszerűen ezidáig sehol nem szerepeltetett
tételeket, tekintettel a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 57/C. § (4) bekezdésére, miszerint a Felhívás eltérő rendelkezése hiányában a támogatási
kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követően a támogatási kérelemben szereplő támogatási alapra, illetve összegre nézve
módosítási kérelem nem nyújtható be. Felhívom figyelmét, hogy amennyiben nem valósítja meg ezen tevékenységet, vagy a nyilatkozattételre
történő felszólításnak nem tesz eleget, abban az esetben a kérelem elutasításra kerül. 

7. A Felhívás 4.4.2. Kiválasztási kritérium szerint 2. célterület esetén tartalmi értékelési szempont alapján: "A fejlesztési célok célzottan a település
leginkább rászoruló lakosságát szolgálják" szempont igazolásának alátámasztó dokumentuma a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári
évi, a szolgáltatást igénybevevők éves létszámkimutatása, melyre maximum 6 pont adható. Amennyiben releváns, nyújtsa be a létszámkimutatást
a Felhívás 6.1.d. pontjának megfelelően. 

8. A Felhívás 4.4.2. Kiválasztási kritérium szerint 2. célterület esetén tartalmi értékelési szempont alapján: "Valamely alapanyag beszerzése rövid
ellátási láncból kerül megvalósításra", 4 pont adható. Kérem, nyújtsa be a REL-csoportoktól történő alapanyag-beszerzésére vonatkozó
szándéknyilatkozatát a Felhívás 6.1.d. pontjának megfelelően.

9. A fenntartási és üzemeltetési terv kitöltési útmutatójának megfelelően, a 2. ponthoz kérem csatolni a konyha üzemeltetési engedélyét.

10. A Támogatási kérelemhez csatolt térképmásolat csak E-hiteles térképmásolat. Kérem, nyújtsa be a Felhívás 6.1 c) pontja alapján a tervezett
fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató, az illetékes földhivatal által
kiállított 30 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot.

Nem megfelelő megvalósítási hely részlet
Megvalósí
tási hely
sorszáma

Település Közterület
neve

Közterület
típusa

Házszám Helyrajzi
szám

Blokk-
azonosító

Indokolás

01 Nyirád Rózsa utca 5/A 705 X740L515 Lásd 9. pont.

Nem megfelelő tevékenység
Megvalósítás

i hely
sorszáma

Hivatkozási
azonosító

Tevékenység megnevezése Indokolás

01 0101 óvodai és iskolai gyermekétkeztetés,
valamint szociális, önkormányzati

dolgozói és vendégétkeztetést szolgáló
főzőkonyha

Lásd 2,3,4,5 pont.

Nem megfelelő építési tétel
Építés

sorszáma
Tétel ÉNGY azonosító Tétel

mennyisége
Indokolás

1 350111534402 142.89 11. Nem létező ÉNGY kód. Kérem,  vizsgálja felül.
1 820093553572 1 12. Nem létező ÉNGY kód. Kérem,  vizsgálja felül.

Támogatást igénylőre vonatkozó nem megfelelő adatok



3Oldal:

13. Nyirád Község Önkormányzata az Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben 2-es , ÁFA köteles ÁFA kóddal szerepel, ugyanakkor  a Támogatási kérelem 5.
Ügyféladatok ÁFA visszaigénylésre vonatkozó adatok blokkban úgy nyilatkozott, hogy ÁFA visszaigénylésre nem jogosult. Kérem, nyújtsa be a Támogatási
kérelem 5. Ügyféladatok ÁFA visszaigénylésre vonatkozó adatok blokkban tett nyilatkozatát alátámasztó  NAV által kiállított igazolást arra vonatkozóan, hogy a
támogatási kérelemmel érintett minden tevékenysége tekintetében ténylegesen nem jogosult az előzetesen felszámított ÁFA levonására.

Felhívom a figyelmét, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 57/C. § (4) bekezdése alapján a Felhívás eltérő rendelkezése hiányában a támogatási kérelem
benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követően a támogatási kérelemben szereplő támogatási alapra, illetve összegre nézve módosítási kérelem nem
nyújtható be.

Felhívom a figyelmét, hogy a támogatott intézkedésben való részvétel feltételeinek már a támogatási kérelem benyújtásakor fenn kell állniuk 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet 57/E. § (1) bekezdése alapján. A fentiek alapján a hiánypótlás során beküldött dokumentumok közül csak azok fogadhatóak el melyek a
támogatási kérelem benyújtásakor érvényesek voltak, tehát legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig kiállításra került.

Kérem, hogy az építési és árajánlatos tételekhez kapcsolódóan nem megfelelően megadott adato(ka)t a www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon a Kiemelt
dokumentumok / NYOMTATVÁNYOK HIÁNYPÓTLÁSHOZ helyen elérhető formanyomtatványok teljes körű kitöltésével szíveskedjen pótolni. A kitöltött
formanyomtatvány(oka)t elektronikusan, szkennelés útján előállított formában (pl. pdf, jpg) kell csatolni a hiánypótláshoz.

Tájékoztatom, hogy a 272/2014. ( XI.5. ) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.8.2.1. pontja értelmében közszféra szervezet kedvezményezettek az Útmutató 3.8.1.5.
pontjában foglalt igénybe vett szakértői szolgáltatást ( projektmenedzsment tevékenységhez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja ) kizárólag akkor
számolhatják el a projekt keretében, ha a szakértői szolgáltatást állami vagy önkormányzati költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet látja el,
amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100 %-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
Felhívom a figyelmét, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 60. § (3) bekezdése alapján hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.
A hiánypótló levéllel kapcsolatban felmerült kérdések esetén kérem Magyar Marianna ügyintézőt (Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést
Támogató Főosztály) szíveskedjen keresni.

Kérem, hogy a fent jelölt hiányosságokat 8 napon belül pótolni szíveskedjék.

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.)
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A határidő akkor tekinthető betartottnak, ha a hiánypótlási beadvány határidőn belül benyújtásra kerül ügyfélkapun keresztül.

A hiánypótlás időtartama (kézhezvételtől történő szabályszerű benyújtásáig) nem számít bele az eljárás időtartamába.

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlási felhívásnak a fenti határidőn belül nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, illetve nem a
hiánypótlási felhívásban kért hiányosságokra vonatkozóan tesz eleget, úgy a kérelem érintett része elutasításra kerül.

Köszönöm együttműködését.

Budapest, 2017. szeptember 26.

A Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

nevében közbenső szervezetként eljáró
Magyar Államkincstár


