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Tisztelt Kedvezményezett! 
 
A tárgyban megjelölt projekt megvalósítása során felmerült költségnövekménnyel kapcsolatban az 
alábbiakról tájékoztatom: 
 
A költségnövekményre a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 87.§ 1) cc) pontjában, valamint a 17/2017. 
(II.1.) Korm. Rendeletben foglaltak az irányadóak. 
 
A többlettámogatási igény iránti kérelmet a Magyar Államkincstár területileg illetékes állampénztári 
irodájának postai úton, valamint e-mailben is szükséges megküldeni. Kérjük, a költségnövekményt 
teljes körűen indokolni, valamint azt megfelelően alátámasztani.  
 
Az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges: 

 egy, a Polgármester Úr által ellenjegyzett kérelem, melyben részletesen bemutatásra kerül, 
hogy a projekt megvalósításához miért szükséges plusz forrás igénybe vétele (minden olyan 
körülmény ismertetése szükséges, amelyek miatt a költségnövekmény indokolt; szükséges 
kitérni a projektre gyakorolt kockázatokra, hatásokra, valamint szükséges az igényelt összeg 
feltüntetése összhangban a benyújtott ajánlattal); 

 költségtáblázat, melyben bemutatásra kerülnek a projekt jelenlegi, valamint a ráemelési 
kérelem szerinti költségsorai, a százalékos korlátok megjelenítésével; 

 a többlettámogatással érintett költségsor alátámasztását jelentő dokumentumok; 

 aláírt költség főösszesítőt/költségmegbontást (tevékenységekre megosztva a költségsorok 
azonosíthatósága érdekében); 

 szükséges a közbeszerzéshez kapcsolódóan bontási jegyzőkönyvet csatolni. (valamint 
szerződést/ ajánlatot, amennyiben rendelkezésre áll) 
 

Amennyiben a projektben önerőt szükséges biztosítania Kedvezményezettnek, úgy kérjük, 
szíveskedjen Képviselőtestületi határozatot (a támogatáson felüli, pontos összeg rendelkezésre 
állásáról) mellékelni és a csatolt Nyilatkozatot kitöltve visszaküldeni részünkre. 
Amennyiben a projektben van tartalék, a tartalék összege átcsoportosítandó a kivitelezéshez 
kapcsolódó költségsorra, így kérjük, szíveskedjen ráemelési igényében bemutatni a tartalék 
felhasználását. (A tartalékot előzetesen nem szükséges átvezetni a Támogatási Szerződésben) 
Költségnövekményt igénybe venni csak a kivitelezéshez kapcsolódó költségsorok esetében van 
lehetőség és szükséges a releváns költségsorokhoz kapcsolódó alátámasztó dokumentumok 
benyújtása. (Amennyiben a kivitelezéshez kapcsolódóan több költségsor is szerepel a 
költségvetésben úgy kérjük, szíveskedjen részletesen bemutatni és alátámasztani, hogy mely 
költségsoron milyen összegben szükséges a többlettámogatás) 
A dokumentumok beérkezését követően Közreműködő Szervezet ellenőrzi és felterjeszti 
többlettámogatási igényét az Irányító Hatósághoz, majd a kérelem elbírálásáról külön tájékoztató 
levelet küldünk Kedvezményezett részére, mely tartalmazza a további szükséges teendőket.  
  
Amennyiben további információra, segítségre lenne szükség kérem, keresse Kollégáinkat bizalommal. 
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