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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Alulírott Dusik János a Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Kft. 

(Székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1., Adószáma: 25556553-2-04 cégjegyzékszám: 

04-09-013754)  a „Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére”  c. felhívásra benyújtott, Új 

Ipari terület kialakítása Medgyesegyházán elnevezésű, TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00005 azonosító 

számú beruházás pályázati felhívás szerinti megvalósítása van folyamatban.  A Kedvezményezett 

törvényes képviselőjeként az alábbi kérelemmel fordulok a Tisztelt Képviselő-testület felé.  

 

2021. december 15. napján a 6. számú mérföldkővel elértük a 100 %-os készültségi fokot. A projekt 

keretében eszközbeszerzés is megvalósult, mely 1 db Stiga frontkaszás fűnyírótraktor, 1 db Stiga 

vágóasztal és 1 db Stiga magasgazvágó került beszerzésre, bruttó 3 502 950 Ft összegben. Mivel a 

projekt nettó finanszírozású, az ÁFA összege visszaigénylésre kerül. Ez negyedéves bevallás 

esetében legközelebb 2022. január 20. napján történhet csak meg, 744 722 Ft összegben, és a NAV 

részéről a visszafizetés várható ideje 70 nap.  

 

A projektben a marketing tevékenység keretében megvalósult projektzáró esemény lebonyolítására 

a vállalkozó megküldte a számlát 609 600 Ft összegben melyből a visszaigényelhető ÁFA összege 

164 592 Ft, a kötelezően ellátandó nyilvánosság feladatokat is elvégezte a vállalkozó, mely költsége 

212 598 Ft, melyből a visszaigényelhető ÁFA összege 57 401 Ft, valamint az MVM közüzemi 

szolgáltató felé szükséges megfizetni csatlakozási díjat, melyre 186 664 Ft összegű támogatást 

kaptunk a projekt keretében, azonban a pontos összeg még nem ismert.  

A könyvelést végző Mormon Kft. 2021. július-december hónapokra kiállítja a könyvelési díjról a 

számlát, mely összege 75 000 Ft. A projektzáráshoz szükséges volt tereprendezést végeztetni, mely 

100 000 Ft költség lesz. A Mormon Kft. a továbbiakban is könyvelni fog.  

 

A Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Kft. számláján jelenleg 290 857 Ft 

összeg van, melyből levonásra kerülnek a december havi banki költségek is. A Kft.-nek 1 183 862 

Ft-os kiadása keletkezett, melyre jelenleg nincs fedezete. Az ÁFA visszaigénylésből lesz bevétel, 

967 000 Ft (a kerekítési szabályok miatt ennyi az összeg).  

 

Fentiekre tekintettel a Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Kft. a tulajdonos 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzattól 967 000 Ft összegű visszatérítendő és 1 033 000 Ft 

összegű vissza nem térítendő támogatást kér. A 967 000 Ft összegű visszatérítendő támogatást a 

visszaigényelt ÁFA megérkezését követően tudja visszafizetni az Önkormányzat részére.  

 

Medgyesegyháza, 2021. december 16.  

 

 

Tisztelettel: 

 

 

Dusik János ügyvezető s.k. 

                                                                                            a Kedvezményezett törvényes képviselője 


