
 

 

A MAGYAR FALU PROGRAM KERETÉBEN A KISTELEPU ̈LÉSI U ̈ZLETEK MŰKÖDÉSI 

TÁMOGATÁSA  

KTÜ-KP-1-2023 

 
A pályázat benyújtásának határideje 

2023. január 12. 10.00 óra – 2023. január 31. 23.59 óra 

 

A pályázati kiírás célja 

A kistelepülési élelmiszerüzletek támogatása, a megnövekedett költségeikhez történő hozzájárulás. 
 
Támogatási tevékenység 

Kizárólag a kedvezményezettek által üzemeltetett, jelen pályázatban támogatást nyert kistelepülési 
üzletek üzemeltetésével, a napi fogyasztási cikkek forgalmazásával összefüggően elszámolt kiadások 
vehetők figyelembe. 
 
A támogatott tevékenység időtartama 

2022. augusztus 1. – 2023. július 31. 
 
A pályázók kötelező vállalásai 

A pályázó vállalja, hogy a támogatással érintett kistelepülési üzletet a támogatás folyósításától 
számított 12 hónapon keresztül üzemelteti, és biztosítja a napi fogyasztási cikkekhez való 
hozzáférést. 

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre 

Pályázatot nyújthat be 

A) az olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, szövetkezet, vagy települési önkormányzat (a 
továbbiakban: üzemeltető), amely 

- a Belügyminisztérium által 2022. január 1. napján kezelt adatok alapján 2000 fő, vagy ez 
alatti lakosságszámú kistelepülésen 

- kiskereskedelmi tevékenység keretében napi fogyasztási cikket értékesítő üzletet üzemeltet, 
és 

- az üzletre vonatkozóan a támogatás igénylőjének a támogatási igény benyújtását megelőző 
6 hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének több, mint fele az élelmiszer 
jellegű bolti vegyes kereskedelemből származott, 

 

B) az olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, szövetkezet, amely a Gazdaság-újraindítási 
Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló pályázat keretében nyitottak 
új üzletet. 

 

 

 

 



 

 

A pályázatból kizártak köre 

Kiemelten: 

- olyan üzlet vonatkozásában, amelynek napi fogyasztási cikkeket forgalmazó árusítóterében 
dohányárut értékesítenek, vagy szeszesital kimérést végeznek, 

- olyan üzlet vonatkozásában, amely a pályázat benyújtását megelőző hat hónapon belül 
nyitott meg, 

- ha köztartozása, vagyis esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása, valamint 
járulék-, illeték- vagy vámtartozása van, 

 

Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy üzletre csak egy pályázat nyújtható be. 

 

Az elnyerhető támogatás minimális mértéke 

Üzletenként: 1 millió forint 

 

Az elnyerhető támogatás maximális mértéke 

Üzletenként: 3 millió forint 

 

Az elszámolható költségek: 

- az üzletben foglalkoztatott munkabére, munkáltatói közterhek 

- ingatlan bérleti díja (kizárólag az üzlet díja) 

- könyvelői díj, könyvvizsgálói díj (nyilatkozathoz); 

- könyvelés díja; 

- ügyvédi díj (aláírás minta készítéséhez); 

- áram, víz, fűtés költségei; 

- karbantartási költség; 

- áruszállítás költségei; 

- posta, telefon, Internet előfizetés, irodaszer, tisztítószer költségek 

 

Kötelező mellékletek (PDF formátumban) 

- Általános nyilatkozat, kék színű tollal, cégszerűen aláírva (továbbítjuk a pályázóinknak); 

- A kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatója által ellenjegyzett, az BGA 
Zrt. javára szóló, valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési 
számlájára vonatkozó beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozat, pénzügyi fedezethiány miatt 
nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba 
állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt; 

- A kedvezményezett nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai 
jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája vagy az aláírás minta 
közjegyző által hitesített másolata; 

- Jegyzői nyilatkozat (továbbítjuk a pályázóinknak); 

- Könyvelői, könyvvizsgálói nyilatkozat (továbbítjuk a pályázóinknak); 

- Nyilatkozat az ideiglenes válságkezelési keret terhére megítélt támogatásokról (továbbítjuk a 

pályázóinknak). 


