
Dr. Herczog László
miníszter
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
1054 Budapest' Alkotmány u. 3.

Varga István
miniszter
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
1055 Budapest' Honvéd u. 13-15.

Tátgv: TI)P 3.4. 1 -es pólvózatí konstrukció p!fuz!isyl!Z!!fuj!19z.!j!!

Budapest' 2010. március 18.

Tisztelt Miniszter Ür!

A Nemzeti Fejlesáési Ugynökség 2010' március l0-én bocsátotta társada]mi vitára a
Bentlakásos intézmények kiváltasa szociólis intézmények komponens címii TIoP 3'4.l A-
10/1' jelű pályázati kiíIást. A pá1yázati kiírás korábbi vá]tozata kapcsán számos civil és
szakmai szervezet fejezte ki tiltakozását 2009. októbel 9-én, amelynek eredményeképpen a
pályázati konstrukció felfüggesztéSre' majd _ a PEMCS-be clelegált civiltagok részvételével _
átdolgozásla került a szociális és Muilaiigyi Minisztériunr és a civil szelvezetek között
köttetett megállapodás éItelmében'

E levél aláírói üdvözlik az új pályázati kiírást, és örö1nmol konstatálják, hogy a pá]yazat az
esetlegesen még korrigálható . és a társadalmi vitában fe1vetendő ' hibak ellenére alapvetően
megfeiel a megáIlapodásban lögzítctt tafta]nri elemeknek.

Mindazonáltal aggályukat fejezik ki az abbaÍ lévő szükségtelen és indokolatlan
pénzügyi kor|átozás miatt, amely súlyosan akadályozza a források batékony
íelhasználísát, és mind szalmailag, mind pénzügyileg indokolatlan. A páIyázatí
konstrukciók éfielmében ugyanis hasznát ingatlan vásárlása 1egfe1jebb az e]szímolható
költségek 10 száza]ékáig lehetséges. Alláspontunk szerint a korlátozás (1) szakmailag
indokolatlan, (2) rontja a projektek foÍáshatékonyságát' végül (3) nincs olyan köte]ezettség,
amely a korlátozás fenntaftására kötelezné hazántat, ellenben az Irányító Hatóságnak a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség új szabályozása sze nt joga és lehetősége van a korlátozás
feloldására'

1. Az ingatlanvásárlási korlátozás szakmai indokolatlansága

A nagy létsz.ímú intézmények kitagolásának' így a pályázati konstrukciónak ]s az a céIja,
hogy a fogyatékos, pszichiátriai beteg és szenvedélybeteg személyek a helyi köZösségben
élve, a megszokott és átlagos életviszonyoknak megfelelő életminőséget édenek el' E célnak
az esetek többségében a l]asznát ingatlanok telies méfiékben megfelelíek. ezek átalakítással

ha erre szükség van _ az Írj lakók sziikségJeteihez igazíthatók' A ]egtöbb esetben nincs
szükség alaa. lrogy új épületeket építsenek, amelyek sokszor csak a település pereméí,
lelomlott kömyezetben található, szabadon á11ó telkeken hozhatók létre, s lévén' hogy íJ' a
helyi viszonyoknái jobb minőségír lakókörülnélryoket hoznak létre' ta6ada1mi konfliktusok



fonásaivá válhatnak' Az új ingatlanok építésének kötelezettsége ellentétes a pályázat céljával,
és nem segíti elő a fogyatékos személyek tr1rsadalmi beilleszkedését. Az intézméÍyből kilépő
lakók társadalmi beilleszkedését eredményesebben segíti elő aZ, ha a használt iÍgatlanok
v ̂ fu|ását a p á|y ázat| források telhéIe nem kollátozzák.

2. Áz ingatlanYásárlási korlátozás pénziigyi indokolatlansága

PéÍzügyileg azéIt Íem hatékony ez a megoldás, mefi használt ingatlanok vásrírlása esetén
ugyanannyi pénzből több embel számáIa lehet lakhatást biztosítani, mint akkor, ha új házakat
kell terveáetni, engedélyeáetni és építeni. fumák ellenéIe' hogy az Európai Unió számos
projekt esetében előnyben részesíti az új ingatlanok felépítését' a bent]akásos intéanények
kivátrása esetén ez nincs így.

3. Az ingatlanvásárlási kor|átozás fe|o|dása a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség új
szabályozásában rögzített, saját hatásköre

A Nemzeti szabólyozas az elszámolható k'óltségekről 2007-20t3 progtamozósi időszak' 2009'
december 16-i dátrnrmal ellátott NFÜ szabáJyozás szerjnt az elszámolási szabályok
megváltoáak.' Eúa szőyeg sze nt lészben azzai indokolj4 lrogy ,,a Bizottság a tagállamok
számiía lényegesen nagyobb mozgásteret biztosít az elszámolhatósá$ kapcsrán,' (4. oldal). A
dokumentum a témánkba vágó ügyben . az ingatlanvásiírlás kapcsán _ a következőképpen
fogalmaz.

,,Az ingatlanvrísárlás értéke elszámolható, amemyiben az ingatlarrvásárlás vagy
telephel1vásrárlás (telek és a lajta lévő építmény) közvetlenül kapcsolódik a projekt céljrához
és a plojek1 végehaitásához megfelelő. Az IH ha1ásktjlébe taÍozik annak eldöntés€, hogy
adott konstrukció esetében az opelatív programot és a fejlesztéspolitikai célokat figyelembe
véve az ingatlanvásáIlrís milyen alán}t képviselhel az elszfunolhaló költségek között. Az
ingallan éÍtékét fliggetlen értékbecslőnek, vagy könywizsgálónak kell megállapítania vagy
a|átámasúaÍia. Az adás-vétellel kapcsolatos költségek _ pl. iie}.védi díjak' értékbecslés,
kisajátítási teN, kirtalanítási költségek stb. a tulajdonjog megszerzéséhez kapcsolódóan
merii]rrek fel, tehát elszr{molhatóak. Az ilyen költségek az IH áItaI meghatárczott kollátba
beszámítandók.'' í1 2' oldal)

A nemzeti szabályozás éfielmében tehát az ingatlanvásárlás mértékér€ vonatkozó döntés
nemzeti szinten szabályozható ós az NFÜ irányító hatóságának batáskörében van.
Mindez aá jelenti, hogy a korlátozás felotdásának semmilyen akadálya nincs, közösségi
szabályokkal nem áll ellentétben'

E levél a|áíró nyomatékosan arra kérik Önt' hogy _ mint a pá|yázati kiírásokért
felelősséget viselő miniszter _ tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az ésszerűtlen
korlátozás a pályázati kiírások vonatkozásában eltörlósre kerüIjön, és hazánk a
céloknak megfe|elően, egyszersmind költséghatékonyan használja fel a közösségi
forrásokat.

Tájékoaa!ú, hogy leveliinl<et másolatban megkiild|rik Vági Mártonaak, a Nemzeti
Fejlesztési Ügyrrökség elnőkének' valamint Kőpeczí Bócz Tamásnalq a Humáneróforrás-

' 2009. d€ €ember 16. e|t)17 a Nenzeti szabáb,azás az ekzánalha|ó kóhségebő| 2a07-2a]3
idöszok' 2008' juniu5 |o. i  oa'InmaI e |.Ío|'  dokune1fun ro'r érvenrben. ameIvnek
in8atlanvásár]ási kor]átozás érvényben vo]t.

éÍe]nében az



fejlesztési operatív Program Irr1nyító Hatósága igazgatójának, valamint a1aól, hogy azt
honlapunkon nyilvánosságra hozzLrk.

Üdvözlettel:
Abilif Park Egyesület nevében

Nagy Géza, e]nök

Autisták országos szövetsége nevében
Szilvássy Zsuzsanna, elnök

Bugarszki Zsolt, szociálpolitikus,
Eötvös Lórrínd Tudományegyetem Társadalomtudomrinyi Kar

Down Alapítvány íevében
Gnriz Kata]in, elnök

Értelmi Fogyatékossággal Élők és segítőik országos Érdekvédelmi szövetsége nevében
Kor ács Melinda. üg) Ve7eIó iga7galó

Eiitviis Lóránd Tudomályegyetem Bírczi Gusztáv Gyógpedagógiai Kar nevében
Szabó Akosné, dékán

Kézenfogva Álapítvány nevében
PoIdáí Akos, üg}.vezető

Kozma Ágnes. szocialpolit ikus

Kijzpont a Mentális sérÍiltek JogaiéÉ Alapífvány nevében
Gombos Gábor, érdekvédelmi főmunkalárs

Mosoly otthon Álapítvány nevében
streitrnann Nolbefi, az alapítvány képviselője

Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum nevében
Radó Iván, elnök

soteria Alapítvány nevében
Soltész Ágnes, elnök

Társaság a Szabadságiogokéú nevében
Dénes Balázs, elnök


