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Tárgy: értesítés a PM_CSAPVIZGAZD_2017/34 pályázatra vonatkozó döntésről és a 

támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokról 

 

Tisztelt Pályázó! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a PM_CSAPVIZGAZD_2017/34 számú pályázatukról a nemzetgazdasági 

miniszter 2018. március 14. napján támogató döntést hozott. A megítélt vissza nem térítendő 

támogatás összege 

200 466 891 Ft,  

azaz 

kettőszázmillió-négyszázhatvanhatezer-nyolcszázkilencvenegy forint. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a megítélt támogatás igénybevételének feltétele a Pályázati Útmutatóban 

és a jelen értesítésben leírt feltételek teljesítését követően a Pályázó és a Nemzetgazdasági 

Minisztérium megbízásából eljáró Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) között 

létrejött támogatási szerződés. A támogatási szerződést jelen értesítés átvételét követő 45 

napon belül meg kell kötni. 

 

Kérjük a támogatási szerződés elkészítéséhez szíveskedjenek 8 napon belül az alábbiakat a 

pályázatkezelő rendszeren keresztül megadni, illetve benyújtani: 

 

1. A Pályázati Útmutató 5.6. szerinti felhatalmazó levélhez szükséges adatok az erre 

vonatkozó űrlap kitöltésével 

2. A támogatási szerződés 10. számú mellékletéhez (KÁBER felhasználói 

hozzáféréshez szükséges adatokról szóló nyilatkozat) szükséges adatok az erre 

vonatkozó űrlap kitöltésével. 

3. A támogatási szerződés 11. számú mellékletéhez (Nyilatkozat a támogatással 

érintett beruházás és a beszerzett eszközök üzemeltetéséről, fenntartási 

időszakban várható üzemeltetési költségeiről és azok forrásáról) szükséges adatok 

az erre vonatkozó űrlap kitöltésével. 

4. Amennyiben a pályázatban megadott saját forráson belül hitel is szerepel, az 

annak rendelkezésre állását igazoló hitelszerződés beszkennelve PDF 

formátumban. 

5. Amennyiben a pályázatban megjelölt építési tevékenység engedélyköteles, annak 



megkezdéséhez szükséges jogerős építési engedély beszkennelve PDF 

formátumban. 

6. A szerződéskötés feltétele a nem önkormányzati tulajdonban lévő területek esetén 

a tulajdonviszonyok rendezése vagy a fejlesztéshez, a fenntartáshoz való 

tulajdonosi, kezelői hozzájárulás megszerzése. 
 

 

 

Amennyiben a felsorolt dokumentumok rendelkezésre bocsátása nem, vagy nem teljeskörűen 

történik, a Kincstár hiánypótlásra szólít fel. Felhívjuk figyelmüket, hogy hiánypótlásra egyszer 

van lehetőség. 

 

A Pályázó által szolgáltatott információk alapján a Kincstár elkészíti a támogatási szerződést, 

és erről elektronikus levélben értesíti a Pályázót. 

 

Budapest, 2018. április 13. 

 

 Tisztelettel: 

Katics Mirjam Bene Csilla Klára 

osztályvezető pályázati-támogatási referens 

s.k. s.k. 

 


