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hiánypótlására 

Tisztelt Támogatást Igénylő! 

Tájékoztatjuk,  hogy  a(z)  Csatlakoztatási  konstrukció  az  önkormányzati  ASP  rendszer  országos
kiterjesztéséhez  c.  felhívására  benyújtott,  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00675 azonosítószámmal
nyilvántartott támogatási kérelmének jogosultsági vizsgálatát megkezdtük. 

Támogatási kérelmében az alábbi hiányosságo(ka)t találtuk:

Hiánypótlandó tétel Indoklás

A támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  a
kedvezményezetti  kötelezettségek  teljesítésére
vonatkozó  képviselő-testületi  felhatalmazás
benyújtásra került

Kérjük, szíveskedjenek összhangba hozni 
Nagyvázsony jegyzőkönyvi kivonatában, és
a benyújtott likviditási tervben a projekt 
összköltségét az igényelt támogatási összeggel. 
(5 996 016 Ft) 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2014-2020 
programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. 
mellékletének (Egységes Működési Kézikönyv) 8.3 
pontja értelmében amennyiben a támogatást 
igénylő a nyilatkozatot nem minősített elektronikus 
aláírással látta el úgy a kinyomtatott és aláírt 
nyilatkozatot postai úton tértivevénnyel szintén be 
kell nyújtania az irányító hatóság részére a 
támogatási kérelem elektronikus úton történt 
benyújtásától számított három napon belül. A 
támogatási kérelemhez csatolt nyilatkozat nem lett 
minősített elektronikus aláírással ellátva, postai 
úton pedig ezidáig nem érkezett be Támogató 
szervezetünk felé. Tájékoztatjuk, hogy a KÖFOP-
1.2.1-VEKOP-16 kódszámú felhívás 4.4 
Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási 
eljárásrend pontja alapján a nyilatkozat hiánya nem
hiánypótoltatható jogosultsági kritérium. 
Amennyiben a nyilatkozat nem érkezik be, vagy 
annak postára adása nem felel meg igazoltan a 
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fentieknek, a jogosultsági vizsgálathoz kapcsolódó 
Hiánypótlásra nyújtott válaszaitól függetlenül 
támogatási kérelmük elutasításra kerül.

A támogatást igénylő által jelzett előleg igényléshez
kapcsolódó projektszintű likviditási terv benyújtásra
került, amennyiben releváns. 

Kérjük, szíveskedjenek összhangba hozni a 
benyújtott likviditási tervben a projekt összköltségét 
az igényelt támogatási összeggel. 

Kérjük, hogy a fent jelölt hiányosságokat 5 napon belül pótolni szíveskedjék.

Tájékoztatjuk, hogy jelen határidő az értesítés Pályázati e-ügyintézés felületen történő első megtekintését,
tehát a kézhezvételt  követő naptól veszi  kezdetét. (Amennyiben az értesítés megtekintése az elküldés
napját követő hét napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintjük.) A határidő
akkor tekinthető betartottnak, ha a hiánypótlási beadvány a határidőn belül benyújtásra kerül a Pályázati
e-ügyintézés felületen. 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlási felhívásnak a fenti határidőn belül nem tesz eleget,
és  ezért  támogatási  kérelme  nem  felel  meg  a  jogosultsági  szempontoknak,  a  támogatási  kérelem
elutasításra kerül. 

Köszönjük együttműködését.

Tisztelettel: 

 


