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Tárgy: Értesítés támogatási kérelmének
támogatásáról

Tisztelt PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA!

Örömmel értesítjük, hogy a(z) FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN c.
felhívására benyújtott, VEKOP-5. 3. 2-15-2020-00061 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét
a(z) PM Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelös Helyettes Államtitkárság vezetője

299 393 251 Ft
összegű támogatásra érdemesnek ítélte az alábbiak szerint.

"Támogatási feltétel(ek):

I. Támogatási szerződéskötésig teljesítendő feltétel(ek):
1. A költségvetést a szerzödéskötésig pontosítani szükséges az alábbi hibák/hiányosságok miatt:
a) A Felhívás 3. 1.3. e) pontja szerinti kötelezö szemléletformátási kampányt meg kell valósítani a projekt
keretében, melyre legalább a projekt költségvetésének min. 1%-át (max 3%-át) kell fordítani. A
szerződéskötésig a tartalékösszegből erre a tevékenységre át kell csoportosítani a megfelelő összeget.
Ezt a tevékenységet az utolsó mérföldkőbe be kell illeszteni.
b) Az egyes építési költségsorok összevonandók.

II. A előkészítéshez, illetve a műszaki tervek elkészítéséhez tartozó mérföldköig teljesítendö támogatási
feltétel(ek):
1. A Kedvezményezett köteles legkésőbb az 1. mérföldkö teljesítéséig bemutatni a projekt fenntartásának
pénzügyi és szervezeti hátterét, eszközparkját.
2. Biztosítani kell, hogy a fejlesztés megfeleljen a Felhívás '3. 2 A projekt műszaki-szakmai tartalmával és
a megvalósítással kapcsolatos elvárások' pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns
szempontoknak és feltételeknek. Ezek közül kiemelten felhívjuk a figyelmet a közúti biztonsági audit
elvégzésének szükségességére is a közlekedésbiztonsági tevékenység tervezése esetén.
3. Részeltesen ki kell dolgozni a Felhívás szerinti szemléletformálási kampány tartalmát úgy, hogy az a
Felhívás 3.2. C. c1) pontjában elöírtaknak megfeleljen.

lil. A közbeszerzéshez tartozó mérföldkőig teljesítendö támogatási feltétel(ek):
1. A 3. mérföldkö eléréséig be kell mutatni a 10. főút mentén történő beavatkozásokkal érintett területek
tulajdonviszonyait, különös tekintettel az országos kéktúrához kapcsolódó parkolóra. Ezen túlmenően, a
felhfvás 4. 1 pontja alapján állami tulajdonú országos közút (jelen esetben a 10. főút) szegélyen belüli
beavatkozás esetén - pl. : átkelési szakaszon közlekedésbiztonsági tevékenység esetén -, a projekt
elökészítésekor egyeztetni szükséges a vagyonkezelővel (Magyar Közút Nonprofit Zrt.) a támogatást
igénylői kör meghatározása érdekében, és amennyiben ök előírják, konzorciumi partnerként kell bevonni
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az országos közutak jogszabályban meghatározott (Magyar Közút NZrt. vagy Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztö) építtetőjét.

IV. További, mérföldköhöz nem köthetö támogatási feltétel(ek):
1. A "Kötelezően elöírt nyilvánosság biztosításának költsége" költségvetési tétel keretében legfeljebb a
Felhfvás mellékletét képező, a "Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső
korlátai" című dokumentumban foglalt bruttó egységárakkal kalkulált tevékenységek számolhatók el."

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön támogatási kérelmére vonatkozó döntést a Pályázati E-ügyintézés
felületen módjában áll megtekinteni.

A támogatás folyósításának előfeltéte!e a(z) PILISBOROSJENŐ KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA és a(z)
PM RegÍonális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság közötti támogatási
szerzödés megkötése. Tájékoztatjuk, hogy a támogatási szerződés tervezetét és annak megkötéséhez
szükséges információkat, teendőket a következő értesítésünkben küldjük meg.

Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a 272/2014 (XI. 05) Kormányrendelet 152. §-ban foglaltak atapján a
döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, indokolt, a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban
foglalt rendelkezést egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás jogszabálysértö,
illetve felhívásba ütközö. A kifogás beérkezésétöl az azt elbíráló döntés közléséig a kifogásban
foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak.Felhívjuk flgyelmét, 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 határidö jelen
értesítés Pályázati e-ügyintézés felüteten történő első megtekintését, tehát a kézhezvételt követő naptól
veszi kezdetét. (Amennyiben az értesítés megtekintése az elküldés napját követö 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 felhivás iránt tanúsitott érdeklődését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Unió által
társfinanszirozott valamennyi pályázati lehetöségröl tájekozódhat a www.szechen i2020.hu weboldalon.

Tisztelettel:

PM Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért
Felelös Helyettes Államtitkárság
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