
 
 

 
 

BODROGKÖZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 

TÁRSULÁS 

Iktatószám: K-2012-TÁMOP-5.1.1-

11/1/A.-0415341/130 

Cigánd Budapest, 2012. július 26.  

Fő utca 80 80 Tárgy: Értesítés támogatásról 

3973 Egyéb iktatószám:  

 

Tisztelt Pályázó! 

 

Örömmel értesítjük, hogy az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 

támogatási rendszeréhez benyújtott „Bodrogközi Információs Pontok” című, TÁMOP-5.1.1-

11/1/A-2012-0009 jelű pályázatát az Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 

vezetője  

114 105 136 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 .  

 

Költségcsökkentés: : 

X/143 Eszközbeszerzés:  

- laptop - a projekt keretében 18 db laptopot terveztek be, azonban a 2. 

tevékenységcsoport esetében kizárólag a projektmenedzsment részére szerezhető be 

1 db laptop a pályázati útmutató C3 pontja értelmében. - 17 x 120 000 Ft = 2 040 

000 Ft csökkentés.  

- multifunkciós nyomtató - a projekt keretében 18 db multifunkciós nyomtatót terveztek 

be, azonban a 2. tevékenységcsoport esetében kizárólag a projektmenedzsment 

részére számolható el 1 db nyomtató. - 17 x 54 000 Ft = 918 000 Ft csökkentés 

- digitális fényképezőgép - a 2. tevékenységcsoport esetében nem elszámolható költség 

az útmutató C3 pontja értelmében. - 288 000 Ft csökkentés 

- irodabútor - a projekt keretében 18 irodabútor csomag került betervezésre, azonban a 

2. tevékenységcsoport esetében kizárólag a projektmenedzsment részére számolható 

el irodabútor maximum 150 000 Ft értékben. - 2 370 000 Ft csökkentés 

- asztali számítógép monitorral, billentyűzettel, egérrel, és mikrofonos fejhallgatóval - a 

projekt keretében 55 asztali számítógépet terveztek be, azonban a 2. 

tevékenységcsoport esetében kizárólag a projektmenedzsment részére szerezhető be 

1 db személyi számítógép vagy laptop a pályázati útmutató C3 pontja értelmében. - 4 

488 000 Ft csökkentés 

- wireless router - a 2. tevékenységcsoport esetében nem elszámolható költség az 

útmutató C3 pontja értelmében - 108 000 Ft csökkentés 

Összes, eszköz csökkentés: 10 212 000 Ft 

 



 
 

 
 

XI/539 - posta, telefon, internet: a pályázati útmutató alapján maximum 30 000 Ft/hó lehet, 

ezért ezen a soron 3 787 680 Ft csökkentése szükséges 

XI/532 bankszámlavezetés: a pályázati útmutató alapján maximum 10 000 Ft/hó lehet, ezért 

ezen a soron 120 000 Ft csökkentése szükséges.   

A költségcsökkentések miatt a II. Projektmenedzsment költségek meghaladják a 

megengedett belső korlátot, ezért további 175 184 Ft csökkentés szükséges.  

 

Összes csökkentés: 14 294 864 Ft 

Csökkentett összköltség: 114 105 136 Ft 

 

 

A támogatás folyósításának előfeltétele a(z) BODROGKÖZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 

TÁRSULÁS és a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága képviseletében eljáró ESZA 

Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet közötti támogatási 

szerződés megkötése.  

 

A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges információkról és teendőkről, a döntés 

elleni kifogás benyújtásának módjáról és feltételeiről a következő, postai úton 

megküldött levelünkben nyújtunk részletes tájékoztatást.   

 

Tájékoztatom, hogy e döntés ellen a támogatást igénylő/kedvezményezett a 4/2011. (I. 28.) 

Korm. rendelet 81. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a döntés kézhezvételétől számított 

10 napon belül, cégszerű aláírással ellátott, indokolt, a megsértett jogszabályi, pályázati 

felhívásban vagy támogatási szerződésben foglalt rendelkezést egyértelműen megjelölő 

kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás jogszabálysértő, illetve pályázati felhívásba vagy 

támogatási szerződésbe ütköző. Tájékoztatjuk, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre 

álló határidő jelen értesítés Pályázó Tájékoztató felületen történő első megtekintését, tehát a 

kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. 

A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a kifogásban foglaltakkal összefüggő 

határidők nyugszanak. A kifogást a közreműködő szervezet döntése ellen a közreműködő 

szervezethez, az NFÜ döntése ellen az NFÜ Jogi Főosztályához kell benyújtani. A kifogás 

benyújtásához lehetőség van az Új Széchenyi Terv holnapján (www.ujszechenyiterv.gov.hu) 

szereplő kifogásminta használatára, valamint a kifogás mellékleteinek elektronikus 

adathordozón történő benyújtására. 

 

Köszönjük a LHH kistérségek projektjei pályázata iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk 

szíves figyelmét, hogy az Európai Unió által társfinanszírozott valamennyi pályázati 

lehetőségről tájékozódhat az Új Széchenyi Terv Pályázati kereső weboldalán.  

 

Tisztelettel:  

 

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

http://ujszechenyiterv.gov.hu/content/7238

