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Tárgy: Értesítés támogatási kérelmének 
támogatásáról 

Tisztelt Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.! 

Örömmel értesítjük,  hogy a(z) Élhető települések c. felhívására benyújtott,  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-
2022-00007 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét a(z) Pénzügyminisztérium Regionális
Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 

3 0 0  0 0 0  0 0 0  F t
 ö s s z e g ű  t á m o g a t á s r a  é r d e m e s n e k  í t é l t e  a z  a l á b b i a k  s z e r i n t .

"Szerződéskötési  feltétel:
A beérkezett támogatási kérelem alapján Támogatást Igénylő bruttó módon kívánja elszámolni projektjét,
azonban  ha  a  projekt  keretein  belül  jövedelemtermelő  tevékenységet,  illetve  adóköteles  bevételt  is
betervezett,  abban  az  esetben  az  „ELSZÁMOLÁSI  ÚTMUTATÓ  2021-2027  programozási  időszak”
dokumentum  „IV.  fejezet  PROJEKT  ÁFA  ÚTMUTATÓ  KEDVEZMÉNYEZETTEK  RÉSZÉRE”
szabályozása alapján, amennyiben a projekt jövedelemtermelő vagy adóköteles bevétel elemet tartalmaz,
és a  támogatást  igénylő  vissza tudja  igényelni  az ÁFÁ-t,  abban az esetben a projektet  nettó  módon
szükséges  rögzíteni,  az  ÁFA  átcsoportosítására  nincs  lehetőség.  Kérjük  a  projekt  költségvetését
szerződéskötésig a fentiek alapján módosítani, amennyiben releváns. Továbbá amennyiben a projektben
nem elszámolható ÁFA és visszafizetés keletkezik, úgy a projekt összköltségének és a belső korlátoknak
való megfelelés a vonatkozó Felhívás 7.3.1 és 7.5 pontjai  alapján kerül meghatározásra,  ami további
költségcsökkentést  vonhat  maga  után.
Támogatási  feltételek:
A  támogatást  igénylőnek  biztosítania  szükséges,  hogy  a  projekt  előkészítése,  tervezése  majd
megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2.„A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6.
„Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében
releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyeket dokumentumokkal szükséges
igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem
támogatható  tételek  kerülnek,  úgy  azok  elszámolása  nem  lehetséges.
A támogatást  igénylőnek  biztosítania  szükséges,  hogy  a  Felhívás  12.,,Csatolandó mellékletek  listája”
pontjában  felsorolt,  a  beruházás  tartalma  esetében  releváns  dokumentumok  hiánytalanul  és  a
Felhívásban  leírtaknak  megfelelően  benyújtásra  kerülnek."

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

A  támogatás  folyósításának  előfeltétele  a(z)  Fóti  Közszolgáltató  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  és  a(z)
Pénzügyminisztérium  Regionális  Fejlesztési  Programokért  Felelős  Helyettes  Államtitkárság  közötti
támogatási  szerződés  megkötése.  Tájékoztatjuk,  hogy  a  támogatási  szerződés  tervezetét  és  annak
megkötéséhez szükséges információkat, teendőket a következő értesítésünkben küldjük meg.

 Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 372. §-ban foglaltak alapján a
döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, indokolt, a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban
foglalt  rendelkezés(eke)t  egyértelműen  megjelölő  kifogást  nyújthat  be,  amennyiben  az  eljárás
jogszabálysértő,  illetve felhívásba ütköző.  A kifogás beérkezésétől  az azt  elbíráló  döntés közléséig  a



 

kifogásban  foglaltakkal  összefüggő  határidők  nyugszanak.Felhívjuk  figyelmét,  hogy  amennyiben
kifogásában nem jelöli meg a megsértett jogszabályi vagy felhívásban foglalt rendelkezés(eke)t, a kifogás
érdemi  vizsgálat  nélkül  elutasításra  kerül.  Tájékoztatjuk  továbbá,  hogy  a  kifogás  benyújtására
rendelkezésre álló határidő jelen értesítés Pályázati  e-ügyintézés felületen történő első megtekintését,
azaz a kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az értesítés megtekintése az elküldés
napját követő három napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintjük.)

Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy a kifogást a Pályázati e-ügyintézés felület Kifogáskezelés moduljában
található adatlap kitöltésével és elküldésével elektronikus úton nyújthatja be. A Pályázati  e-ügyintézés
felületen található „e-posta” funkción keresztül kifogás szabályszerűen nem terjeszthető elő, így kérjük, a
kifogás  benyújtása  során  ne
használja az „e-posta” funkciót.

Köszönjük a felhívás iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Unió által
társfinanszírozott valamennyi pályázati lehetőségről tájékozódhat a www.palyazat.gov.hu     weboldalon. 

Tisztelettel:

Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

http://www.palyazat.gov.hu/

