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Tisztelt Medgyesegyhaza Város Önkormányzata! 

Örömmel értesítjük,  hogy a(z)  Leromlott  városi  területek rehabilitációja c.  felhívására benyújtott,  TOP-
4.3.1-15-BS1-2016-00002 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét az Magyar Államkincstár
Békés 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 feltételek:

I. A támogatási szerződéskötésig teljesítendő támogatási feltétel(ek): 

1. Támogatást igénylőnek szükséges felülvizsgálnia az akcióterület lehatárolását és úgy módosítani azt, 
hogy tartalmazza a szegregált területeket, folytonos vonallal, egyetlen tömbként lehatárolható legyen 
továbbá ehhez kapcsolódóan az utcahatárok is pontosan kerüljenek megnevezésre. Jelen projekt 
Támogatási szerződésének mellékleteként szükséges a KSH-igazoló dokumentumot is csatolni. Továbbá 
amennyiben szükséges a kapcsolódó TOP-5.2.1-15-ös projekt akcióterületének módosítását is el kell 
végezni, tekintettel arra, hogy a két projekt akcióterületének azonosnak kell lennie. 
Támogatást igénylőnek szükséges kiemelt figyelmet fordítani az akcióterület lehatárolása és a 
tevékenységek kidolgozása során arra, hogy a Felhívás 3.2.5 pontja értelmében szerint a településtesttől 
elkülönülő akcióterületek esetében elsődleges cél azok felszámolása és azok fejlesztése csak különösen 
indokolt esetben lehetséges. Infrastrukturális beavatkozások nem támogathatók, kizárólag a bontások és 
lakás megszüntetések, az ott élő lakosság integrált területen modern szociális bérlakásba költöztetésével.
Előbbiek mellett, indokoltság esetén, támogathatók a szegregált területen olyan tevékenységek, amelyek 
annak felszámolása után más helyszínen is hasznosíthatók (pl. térfigyelő kamerarendszer, mobil szociális
blokk elhelyezése), és így azok nem minősülnek a telep fejlesztésének
2. Támogatást igénylőnek a szerződéskötésig szükséges dokumentáltan igazolnia, hogy a TOP-5.2.1. 
konstrukcióban előzetesen támogatást nyert. Az így benyújtott, a TOP-5.2.1 keretösszeget is tartalmazó 
igazolást mellékletként csatolni kell a támogatási szerződéshez.
3. Támogatást igénylőnek a Felhívás 3.2. részének 13. alpontjában megfogalmazott feltételek figyelembe 
vételévek a szerződéskötésig szükséges felülvizsgálnia a projektmegvalósítás kezdő időpontját és a 
fizikai befejezés időpontját a projektmegvalósítás időtartamának megváltoztatása nélkül. 
4. Támogatást igénylőnek a szerződéskötésig szükséges felülvizsgálnia a mérföldkövek túlhaladott elérési
dátumait.

II. Projekt tartalmi-műszaki előkészítése mérföldkő eléréséig teljesítendő támogatási feltételek:



 

1. Támogatást igénylőnek igazolnia szükséges a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem 
vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című 
dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést legkésőbb a projekt-előkészítési mérföldkő végéig.
2. 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, Támogatást igénylőnek a fenntartási időszak minden évére vonatkozóan szükséges a vállalást
megtennie. 

III. Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékleteinek elkészítése, benyújtása mérföldkő eléréséig 
teljesítendő támogatási feltételek:

1. Támogatást igénylőnek szükséges bemutatnia, hogy a TOP-5.2.1-15 felhívásban tervezett programok 
lebonyolításához megfelelő helyszín rendelkezésre áll. Amennyiben ez nem biztosított, úgy szükséges a 
jelen projekt keretében vagy önerőből létrehozni ilyet/ilyeneket. A Támogatást igénylőnek szükséges 
igazolni az akcióterülethez való kacsolódását és azt, hogy biztosított a közösségi tér megközelíthetősége 
a célcsoport által.
2. Támogatást igénylőnek szükséges bemutatnia, hogy az integrált területre való költöztetés tevékenység 
esetében hogyan teljesülnek a Felhívás 3.2 pontjában meghatározott vonatkozó feltételek, kiemelt 
figyelmet fordítva az összeköltöztethetőségre vonatkozó szabályokra. Továbbá azt is szükséges 
bemutatnia, hogy a kapcsolódó TOP-5.2.1-15-ös projektben milyen tevékenységeket tervez az integrált 
területre költöztetés kapcsán a beavatkozási területen (a költözéssel érintett ingatlanok környezetében) 
élők felkészítése érdekében.
3. Támogatást igénylőnek szükséges legkésőbb felülvizsgálnia a személy jellegű ráfordításokon belül a 
foglalkoztatást terhelő adók, járulékok tervezett költségelemét, tekintve, hogy a szociális hozzájárulási adó
adókulcs 2017. 01. 01-től 22%. A megváltozott költségterv tekintetében a Támogatást igénylőnek 
szükséges felülvizsgálnia és bemutatnia a Felhívásban megfogalmazott belső költségkorlátoknak való 
megfelelést, illetve azt, hogy a TOP-4.3.1 és a TOP-5.2.1 konstrukcióban tervezett keretösszegek 
megfelelnek a Felhívás 3.2 pontjában meghatározott értékhatároknak.

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 Békés Megyei
Igazgatóság

http://www.szechenyi2020.hu/

