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Ügyfél neve: Ete Község Önkormányzata
Ügyfél címe: 2947 Ete Kossuth utca 69.
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Tárgy: Kifizetési igénylés jóváhagyása

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 felhívásra, 2019.10.10 10:43:54 időpontban benyújtott, 3027114466
iratazonosító számon nyilvántartott kifizetési igénylésének ellenőrzését elvégeztem.
A benyújtott szakmai beszámoló elfogadásra került.

Az alábbiak szerint intézkedem a támogatási összeg átutalásáról az ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlára:

Engedélyezett támogatási összeg (Ft) Pénzforgalmi szolgáltató Bankszámlaszám
17 700 991 OTP Észak-dunántúli r., Kisbér 11740085-15387068-04020000

A támogatási összeg az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból és a Magyar Állam nemzeti költségvetéséből kerül finanszírozásra.

A támogatási cél kormányzati funkciója és kódja: Településfejlesztési projektek és támogatásuk, 062020.

A támogatási összeget az alábbiak alapján számítottam ki:

Támogatás összege:

Igényelt
támogatás(Ft)

Számított
támogatás(Ft)

Kérelemre
fizethető

maximális
támogatás(Ft)

Igazgatási
szankció(Ft) (1)

Teljesítés
mértéke (%)

Szankciók (2) Megállapított
támogatás(Ft)

42 292 457 42 292 456 42 292 456 0 99,8359 0 42 292 456

(1) A 809/2014/EU rendelet 63. cikke alapján megállapított csökkentés összege.
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(2) A szankciók részletezése és indokolása a döntés indokolás részében szerepel.

Előleg-elszámolás

Előleg kérelem
iratazonosítója

Előleg összegéből
eddig el nem

számolt összeg
(Ft)

Elszámolásra
kerülő előleg
összege (Ft)

El nem számolt
támogatási előleg

összege (Ft)

Indokolás

1935609401 25 375 827 25 375 827 0 A kifizetési kérelem alapján megállapított támogatási
összeg csökkentésre kerül a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 117. § (8) bekezdésében és 1. számú
mellékletének 110.2 pontjában foglaltak szerint
elszámolásra kerülő támogatási előleg összegével.

Az elszámolásra kerülő támogatási előleg összegével csökkentett megállapított támogatás összege 16 916 629 Ft, azaz tizenhatmillió-
kilencszáztizenhatezer-hatszázhuszonkilenc forint.

A projektmenedzsment típusú kiadásokhoz kapcsolódó költség csak a projekt szakmai előrehaladásának arányában számolható el a 272/2014.
(XI. 4.) Korm. rend. 110. § (5) bekezdésében foglaltak alapján, így a kifizethető összeget az alábbiak szerint határoztam meg:

Korlát típus Aktuális
kérelemben
számított

támogatás (Ft)

Kumulált
támogatás (Ft)

Kumulált
kifizethető

támogatás (Ft)

Aktuális
kérelemben
kifizethető

támogatás (Ft)

Visszatartott
támogatás (Ft)

Korábban visszatartott
támogatásból kifizethető (Ft)

Közbülső
projektmenedzs

666 519 1 206 269 903 685 666 519 0 166 209

Elszámolás kiadási tételenként:

Kiadási
tételazonosító

Költség-
kategória

Elszámolt
mennyiség

Rendelkezésre
álló nettó kiadás

(Ft)

Elszámolt nettó kiadás (Ft)

A4 Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

28 483 28 483
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Kiadási
tételazonosító

Költség-
kategória

Elszámolt
mennyiség

Rendelkezésre
álló nettó kiadás

(Ft)

Elszámolt nettó kiadás (Ft)

A2 Projektmenedzsm
ent költség

617 434 617 434

E1 Beruházáshoz
kapcsolódó
költségek

36 392 716 36 355 361

Tájékoztatom, hogy a jóváhagyott kifizetés összegének megállapítása a 4.2. verziószámú Vidékfejlesztési Programban az intézkedéshez rendelt
támogatási mértéknek (intenzitás) megfelelően történt.

Jelen döntésemmel az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja figyelembe vételével a támogatói okiratban megállapított
támogatási mérték (intenzitás) és a 4.2. verziószámú Vidékfejlesztési Programban az intézkedéshez rendelt támogatási mérték (intenzitás)
különbözeteként a korábbi kifizetési igénylésben megállapított, visszatartott támogatási összeg is kifizetésre kerül az alábbiak szerint:

Kifizetési igénylés iratazonosító Összeg (Ft)
1962234580 618 153
3027114466 2 349 581

A záró kifizetési igénylésben a kiadási tételeknek a felhívásban rögzített költségtípus korlátok alapján történő elszámolása:

Kiadási
tételazonosító

Költség-kategória Költség korlát
típusa

TK
elszámolható
nettó összeg

(Ft)

Korábban
elszámolt és
aktuálisan
elfogadott
összeg (Ft)

Felső korlát
alapján

maximum
elszámolható
összeg (Ft)

Összesen
elszámolt nettó

kiadás (Ft)

A4 Szakmai megvalósításhoz
kapcsolódó szolgáltatások
költségei

28 483 28 483 28 483 28 483

A2 Projektmenedzsment költség 1 117 434 1 117 434 1 117 434 1 117 434
E1 Beruházáshoz kapcsolódó

költségek
36 392 716 36 355 361 36 392 716 36 355 361

G1 Beruházáshoz kapcsolódó
költségek

1 486 600 1 486 600 1 486 600 1 486 600

G2 Beruházáshoz kapcsolódó
költségek

5 658 000 5 658 000 5 658 000 5 658 000
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Kiadási
tételazonosító

Költség-kategória Költség korlát
típusa

TK
elszámolható
nettó összeg

(Ft)

Korábban
elszámolt és
aktuálisan
elfogadott
összeg (Ft)

Felső korlát
alapján

maximum
elszámolható
összeg (Ft)

Összesen
elszámolt nettó

kiadás (Ft)

A1 Projektelőkészítés költségei 904 965 904 965 904 965 904 965
A3 Projektelőkészítés költségei 299 818 260 000 299 818 260 000
G3 Beruházáshoz kapcsolódó

költségek
570 000 570 000 570 000 570 000

G4 Beruházáshoz kapcsolódó
költségek

556 030 556 030 556 030 556 030

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.



5Oldal:

Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatásokért
Felelős Elnökhelyettes 1095 Budapest, Soroksári út 22-24.
www.allamkincstar.gov.hu; mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu
Tel: (1) 374-3603, (1) 374-3604, Postacím: 1476 Budapest, Pf. 407.

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.)

Budapest, 2020. február 12.

dr. Kondra Laura
elnökhelyettes

megbízásából:

dr. Huber Balázs
főosztályvezető

Kapják:
1.: Ügyfél
2.: Irattár
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