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Tárgy: Értesítés támogatási kérelmének 
támogatásáról 

Tisztelt BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA! 

Örömmel értesítjük, hogy a(z) Ipari parkok, iparterületek fejlesztése c. felhívására benyújtott, TOP-1.1.1-
15-TL1-2016-00002 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét az Magyar Államkincstár Tolna
Megyei Igazgatóság vezetője 
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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 :

Támogatási szerződés megkötéséig teljesítendő feltételek:

Állami támogatási kategória: Az egyes költségtételekhez kapcsolódó állami támogatási kategória kerüljön 
felülvizsgálatra a Támogatási Szerződés megkötésekor. Mérföldkőhöz kapcsolódó költség: Az adatlap 
kitöltési útmutató 2.4 Mérföldkövek pontja értelmében a Támogatási Kérelem adatlapon a mérföldkő 
eléréséig felhasználni tervezett támogatás összegét is szükséges feltüntetni. Tekintettel arra, hogy a 
támogatási kérelemben ezen összegek nem szerepelnek, a Támogatást Igénylőnek a szerződéskötéskor 
szükséges feltüntetnie az adatlapon a megvalósítani tervezett eredmény leírása rovatban az egyes 
mérföldkövekhez kapcsolódó költségeket. Indikátor: Az adatlap kitöltési útmutató 2.5. Monitoring mutatók 
pontja értelmében a Felhívás 3.5. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás pontja alapján a 
megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles 
értékeket adni. Tekintettel arra, hogy a támogatási kérelemben a monitoring mutatók adatai a fenntartás 
időszakára vonatkozóan nem tartalmaznak adatokat, szerződéskötéskor a Támogatást Igénylőnek a 
fenntartási időszakra vonatkozóan is szükséges a vállalást megtennie. Az indikátorokat az alábbiak 
szerint szükséges felülvizsgálni: • A „Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma” 
megnevezésű indikátor célértéke az indikátor definíciós adatlap értelmében „a támogatott, pénzügyileg 
lezárt projektek száma, ahol a kedvezményezett vállalkozás”. Kérjük a fentiek alapján célértéket vállalni a 
fizikai befejezés és a fenntartási időszak végére. • A „nem pénzügyi támogatásban részesülő 
vállalkozások száma” megnevezésű indikátor célértéke az indikátor definíciós adatlap értelmében „Ipari 
parkok, inkubátorházak esetében a mutató értéke megegyezik a betelepült vállalkozások számával, 
valamint az üzemeltetővel, amennyiben az eltér a kedvezményezettől és az alábbi definíciónak megfelel”. 
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (tényérték) = Azon vállalkozások száma, 
amelyek közvetlen pénzügyi transzfer nélküli támogatáshoz jutnak (útmutatás, tanácsadás, vállalkozói 
inkubátorok stb.). Kérjük a fentiek alapján célértéket vállalni a fizikai befejezés és a fenntartási időszak 
végére. • A „Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)” megnevezésű indikátor 
célértéke az indikátor definíciós adatlap értelmében „Vissza nem térítendő támogatásban részesülő 
vállalkozások száma + a nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma”. Kérjük a fentiek 
alapján célértéket vállalni a fizikai befejezés és a fenntartási időszak végére. Kérjük, hogy a Támogatást 
igénylő a szerződés megkötéséig igazolja, hogy a projekt tárgya az adott település településrendezési 



 

tervében ipari vagy különleges területnek minősített területen van (OTÉK 253/1997 (XII.20.) Korm. 
rendelet 20. §, 24. §). Továbbá kérjük, a szerződés megkötéséig a rehabilitációs szakmérnök nyilatkozzon
a komplex akadálymentesítés biztosításáról.

Az 1. mérföldkő eléréséig teljesítendő feltételek:

Felhívás 3.2 pontja: A Támogatást igénylőnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, 
majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.2 „a projekt műszaki-szakmai tartalmával és a 
megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns 
szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt. A fenti feltételrendszer teljesülését legkésőbb az 
előkészítéshez köthető 1. mérföldkő végéig kell igazolnia a Támogatást Igénylőnek, illetve ellenőriznie a 
Támogatónak. Tulajdonviszonyok: A Felhívás 3.4.2 pontja értelmében a rendezett tulajdoni viszonyokat 
az első mérföldkő lezárásáig igazolni szükséges. Zöldmező: Amennyiben a fejlesztéssel érintett terület 
jelenleg zöldmezős, a felhívás 3.2 bb) pontja értelmében, a beruházás megkezdése előtt el kell készíttetni
a projekt által érintett terület környezeti állapotfelmérését, a projekt által érintett környezeti elemekre, 
rendszerekre vonatkozóan, legkésőbb a projektfejlesztés során a projekt tartalmi-műszaki előkészítésére 
vonatkozó mérföldkő teljesítésekor. Továbbá zöldmezős beruházás esetén az első kifizetési kérelemig a 
termőföldnek minősülő területnek rendelkeznie kell a termőföld végleges más célú hasznosítására 
vonatkozó jogerős ingatlanügyi hatósági engedéllyel. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem 
vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című 
dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig 
igazolni szíveskedjenek.

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

Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a 272/2014 (XI.05) Kormányrendelet 152. §-ban foglaltak alapján a
döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, indokolt, a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban
foglalt rendelkezést 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 rendelkezést, kifogása érdemi vizsgálat nélkül
elutasításra kerül. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő jelen
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.)

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 felhívás iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Unió által
társfinanszírozott valamennyi pályázati lehetőségről tájékozódhat a www.szechenyi2020.hu   weboldalon. 

Tisztelettel: 

Magyar Államkincstár Tolna Megyei
Igazgatóság
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