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Tisztelt Pályázó! 

Örömmel értesítjük, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap Mobilitás és alkalmazkodás kollégiuma által 2017. december 15-én megjelentetett NEA-18-M 
kódszámú, "Civil szervezetek működési célú támogatása 2018.”  című pályázati kiírásra benyújtott, NEA-MA-18-M-0375 pályázati azonosítószámon 
nyilvántartásba vett, A Polgár VSE működési célú támogatása című pályázata 250 000 Ft összegű támogatásban részesül. 

 
A pályázatban megjelöltnél alacsonyabb költségvetési támogatás biztosítása, illetve a költségvetési támogatás feltételekhez kötése esetén ennek indokai: A 
rendelkezésre álló szabad előirányzatra tekintettel a pályázat csökkentett támogatási összeggel támogatható.  

A támogatás felhasználásának részletes feltételei az Általános Szerződési Feltételekben, a támogatási szerződésben, illetve a támogatói okiratban kerülnek 
szabályozásra, melyek a részletes tájékoztatóval együtt (tartalma többek között a kedvezményezett által teljesítendő feltételek, annak határideje, a támogatási 
szerződés megkötésére megállapított határidő) hamarosan megküldésre kerülnek az Önök részére az EPER-ben a Saját adatok / Általános menüpont alatt 
megadott e-mail címre. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a támogatási szerződés megkötésére a pályázó mulasztása miatt nem kerül sor a szerződéskötésről szóló 
értesítő levél kézhezvételétől számított 8 napos határidőt követő 30 napon belül, a támogatási döntés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011 (XII. 31.) kormányrendelet 73. § (2) bekezdése értelmében hatályát veszti. 

Tájékoztatom, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D. §-a alapján a támogatás igénylője vagy a 
kedvezményezett, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, 
a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, illetve a pályázati kiírásba vagy a 
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támogatási szerződésbe ütközik, az emberi erőforrások miniszterének címzett kifogást nyújthat be az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszeren (EPER) keresztül, az értesítéstől számított 5 napon belül. 
 
A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. 

Tájékoztatom, hogy a kifogásnak tartalmaznia kell: 

a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét, 

b) a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat, támogatási szerződés azonosításához szükséges adatokat, 

c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, 

d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését. 

Az Alapkezelő a beérkezett kifogást megvizsgálja és - ha a kifogásban foglaltakkal egyetért - megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéshez 
szükséges intézkedéseket. 
 
Az Alapkezelő érdemi vizsgálat nélkül - az elutasítás indokainak megjelölésével - elutasítja a kifogást, ha 

a) azt határidőn túl terjesztették elő, 

b) azt nem az arra jogosult terjeszti elő, 

c) az a korábbival azonos tartalmú, 

d) a kifogás nem tartalmazza a jogszabályban meghatározott adatokat, 

e) azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be, 

f) a kifogás benyújtásának nincs helye, 

g) a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosolható. 

Ha érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak nincs helye, az Alapkezelő továbbítja a kifogást az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére, amely annak 
kézhezvételétől számított harminc napon belül a kifogást érdemben elbírálja. Az elbírálás határideje egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal 



meghosszabbítható, erről a határidő lejárta előtt tájékoztatni kell a kifogás benyújtóját. A kifogás elbírálásában - a fejezetet irányító szerv vezetője kivételével - 
nem vehet részt az, aki a kifogással érintett eljárásban részt vett. 

Ha a kifogás alapos, az Emberi Erőforrások Minisztériuma elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedést, egyébként 
azt elutasítja, és döntéséről - elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével - a kifogást benyújtóját írásban értesíti. 

A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye. 

A döntés további adataival, valamint a civil szervezetekkel összefüggő további tudnivalókkal kapcsolatban a Civil Információs Portálon (www.civil.info.hu) 
tájékozódhat. 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő elérhetőségein (06-1-550-2800 telefonszámon, ill. a nea@emet.gov.hu e-mail címen) és a Civil Információs 
Centrumokban szakértő kollégák készséggel állnak rendelkezésére. 

Pályázatuk megvalósításához sok sikert kívánunk! 
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