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Tisztelt Elnök Asszony !

A házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Gráf József földm űvelésügyi és

vidékfejlesztési miniszterhez „Miért 80% a 100%?” címmel.

Tisztelt Miniszter Úr !

Az idén meghirdetésre kerül ő Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

önkormányzatok számára is elérhető pályázati jogcímeiben szerepel az alábbi, a támogatá s

intenzitásra vonatkozó tétel :

„A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 %-a .

Költségvetési szervek esetében a támogatás számításának alapja az összes elszámolhat ó

nettó kiadás .”

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap finanszírozásában történő

pályázatok esetében az Önkormányzat, mint költségvetési szerv az áfá-t nem számolhatja el .

Hivatkozva az 1698/2005/EK Rendelet 71 .Cikk 71 . bekezdésének a) pontjára, miszerint az

említett kör (a Tanács 77/388EGK irányelv 4. cikk 5. bekezdésének els ő albelkezdése) által

igényelt beruházási vagy fejlesztési pályázatok finanszírozásában a le nem vonható áfa nem

vehető figyelembe támogatható költségként, így azok kizárólag nettó módo n

finanszírozhatóak, akkor is, ha így a le nem vonható és tényleges költségként jelentkez ő áfa-t

realizálnak.

Az áfa-törvény 4/A paragrafus (1)-(2) bekezdése szerinti szervek beszerzései az EMVA-ból

csak nettó módon finanszírozhatóak .



Mivel a jogszabály egyértelműen hivatkozik a rendeletre, így a pályázni kíván ó

Önkormányzatok településükön belül hátrányba kerülnek a nonprofit szervezetekkel szemben ,

akik valóban a teljes finanszírozható összeget megkaphatják .

Az Önkormányzatok tehát abban a különleges helyzetben vannak, hogy jogosultak

ugyan az elszámolható költségek 100 százalékos támogatás intenzitására, azonban ennek nem

része a fent említett jogszabályok miatt az áfa.

Ezért lényegében elesnek olyan támogatástól, melynek hiányában –tekintettel az ismer t

forráshiányos állapotukra- olyan költséget ró a szervezetre egy pályázat megnyerése, amely a

legtöbb esetben nem finanszírozható . Az utófinanszírozás amúgy is rendkívül nehéz feladat

elé állítja a települési önkormányzatokat de ha 20% saját erő kell, lehetetlen lesz a pályázati

támogatásokat lehívni .

Kérdezem tehát miniszter urat :

- Létezik-e olyan hazai forrás, amely utólag az EMVA-s pályázatok áfa-finanszírozását

elősegíti? Megteremthető-e a ténylegesen 100 %-ban biztosított forrás a hátrányos helyzet ű

önkormányzatok számára?

Somogyvár, 2008. október 13 .

Várom megtisztel ő válaszát .

ng József Attila
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