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Neked Főztem Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Zánka

Kossuth u.   2. 
Iktatószám: IKT-2021-102-I1-00022794/0000009 

8251 Tárgy: Támogatói Okirat megküldése 

Tisztelt Kedvezményezett!

Örömmel  értesítjük,  hogy  a  Gazdaságfejlesztési  és  Innovációs  Operatív  Program támogatási
rendszeréhez  benyújtott  Neked  Főztem  Kft.  által  üzemeltett  Neked  Főztem  gasztrokocsma  Zánkán
található  éttermének,  konyhájának korszerűsítése kapacitás  növekedés érdekében illetve a  dolgozók
munkakörülményeinek  javítása. című,  GINOP-1.2.9-20-2021-05542 jelű  támogatási  kérelmét
Gazdaságfejlesztési  Programok  Irányító  Hatóságának  vezetője 9  999  999  Ft  azaz  kilencmillió-
kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc  forint  összegű  támogatásra
érdemesnek ítélte. 

Irányító Hatóság vezetőjének döntése: Támogatás 

A támogatás folyósításának előfeltétele a Támogatói Okirat kibocsátása.

A Támogatói Okiratot jelen értesítés mellékleteként küldjük.
Kérjük,  ellenőrizze  a  Támogatói  Okiratban  szereplő  adatokat  és  amennyiben  eltérést  talál  a  jelenleg
aktuális és a Támogatói Okiratban rögzített adataihoz képest, azokat haladéktalanul jelezze a Támogató
felé.  A  változásról  való  tájékoztatást  a  változást  alátámasztó  dokumentumokkal  együtt  szükséges
benyújtani.

Tájékoztatjuk,  hogy  amennyiben  nem  kívánja  igénybe  venni  a  megítélt  támogatást,  módjában  áll
lemondani a megítélt támogatási összegről. 

Az  Általános  Szerződési  Feltételekről  (ÁSZF),  a  pénzügyi  elszámolással,  valamint  a  monitoring  és  a
helyszíni  ellenőrzéssel kapcsolatos  tudnivalókról  a  Támogató  [www.palyazat.gov.hu]  honlapjáról
tájékozódhat. 

A támogatói  okirattal  kapcsolatban további  felvilágosítás és információ az alábbiakban feltüntetett
időpontokban az alábbi telefonszámon kérhető: 

Telefon: +36 1 896 6666

Ügyfélszolgálati idő: H-CS 09:00-12:00
P Zárva

E-mail: gazdasagfejlesztes@pm.gov.hu 
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TÁMOGATÓI OKIRAT 

A Gazdaságfejlesztési  és  Innovációs  Operatív  Program  keretén  belül  a  Pénzügyminisztérium,  mint
Támogató  által  2020.11.18-án  meghirdetett  Hátrányos  helyzetű  településeken  működő  mikro-  és
kisvállalkozások  fejlesztéseinek  támogatása című  felhívás  alapján  a(z)    Neked  Főztem
Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kedvezményezett 

Székhely: 8251  Zánka, Kossuth utca  2. 
Cégjegyzékszám: 19-09-519271 
Adószám: 23540208-2-19 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
11748069-25509946-00000000

2021.11.25. napon támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: „Neked Főztem Kft. által üzemeltett
Neked  Főztem  gasztrokocsma  Zánkán  található  éttermének,  konyhájának  korszerűsítése  kapacitás
növekedés érdekében illetve a dolgozók munkakörülményeinek javítása.”. 

Értesítem, hogy a Támogató a „Neked Főztem Kft. által üzemeltett Neked Főztem gasztrokocsma Zánkán
található  éttermének,  konyhájának  korszerűsítése  kapacitás  növekedés  érdekében  illetve  a  dolgozók
munkakörülményeinek  javítása.”  című GINOP-1.2.9-20-2021-05542  azonosító  számú  támogatási
kérelmet elbírálta, és 

támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató Támogatói Okiratba
foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A támogatás  tárgya  a(z)  „Neked  Főztem Kft.  által  üzemeltett  Neked  Főztem gasztrokocsma Zánkán
található  éttermének,  konyhájának  korszerűsítése  kapacitás  növekedés  érdekében  illetve  a  dolgozók
munkakörülményeinek javítása.” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt
elszámolható  költségeinek  az  Európai  Regionális  Fejlesztési  Alapból  és  hazai  központi  költségvetési
előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. 

A  Kedvezményezett    9  999  999  Ft,  azaz  kilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-
kilencszázkilencvenkilenc  Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult. 

A Projekt megvalósításának kezdete: 2022.02.01. 

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2020.11.19 

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.04.30. 

A projekt  fizikailag  befejezett,  amennyiben  a projekt  keretében támogatott  valamennyi  tevékenység a
Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A
projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja
minősül.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023.09.13. 

A Projekt  pénzügyi befejezésére,  megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF
14.1 pontja tartalmazza.

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és
azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti:
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Irányítószám Helység Utca Házszám Helyrajzi szám Helyszín jellege

8251 Zánka Fő utca 7 87/5/A/1 Elsődleges
megvalósítási

helyszín

A Projekt  kezdetétől  a  projekt  befejezésig  terjedő  időszakra  megállapított,  le  nem  vonható  ÁFA-val
számított  maximális  elszámolható  összköltsége  14  285  713  Ft,  azaz  tizennégymillió-
kétszáznyolcvanötezer-hétszáztizenhárom  forint. 

A Támogatás intenzitása: 70  % 
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási mérték eltér,  költségelemenként az
eltérő mértéket a Támogatói Okirat 1. melléklete tartalmazza.

A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg
25 %- a. 
Az  igényelhető  támogatási  előleg  legmagasabb  összege  2  499  999 Ft,  azaz  kétmillió-
négyszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forint. 

A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és benyújtandó dokumentumokat a mindenkor
hatályos pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató tartalmazza.

Támogatás jogcíme 

A 2014-2020  programozási  időszakra  rendelt  források  felhasználására  vonatkozó  uniós  versenyjogi
értelemben  vett  állami  támogatási  szabályokról  szóló  255/2014.  (X.10.)  Korm.  rendeletben  (a
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból

9  999  999 Ft,  azaz  kilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forint  az
Európai  Unió  működéséről  szóló  Szerződés  107.  és  108.  cikkének  a  csekély  összegű  (de  minimis)
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24.
1.o.)  (a  továbbiakban:  1407/2013/EU  bizottsági  rendelet)  alapján  csekély  összegű  (de  minimis)
támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 9 999 999 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában,
21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint az Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a
jelenlegi  COVID-19-járvánnyal  összefüggésben  való  támogatása  céljából  című,  2020.  március  19-i,
C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény alapján átmeneti támogatásnak minősül (melynek
támogatástartalma  0 Ft),  amely  a  jogcímrendelet  11.  §  (2)  bekezdésben  foglaltaknak  megfelelően
nyújtható.

A Felhívás 3.2 pontja alapján az 1. értékelési szakaszban minden támogatható tevékenység esetében
kizárólag Csekély összegű támogatás támogatási kategória alkalmazható.

A 2.  értékelési  szakaszban minden támogatható tevékenység esetében kizárólag Átmeneti  támogatás
támogatási kategória alkalmazható.

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint
valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014–2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet  (a  továbbiakban:  272/2014.  (XI.5.)  Korm.  rendelet)  1.  mellékletének  65.4  pontjában
szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
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A Projekt megvalósításának mérföldkövei és műszaki-szakmai eredményei 

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja
meg.
A Kedvezményezett a Projekt  megvalósítása során a támogatást a 4.  sz.  mellékletben meghatározott
műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

Biztosítékadási kötelezettség

A  biztosítéknyújtási  kötelezettségre  vonatkozó  részletes  szabályozást  az  ÁÚF  6.  pontja  „A
biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató” című fejezet tartalmazza.
Nem köteles  biztosítékot  nyújtani  kérelemre  az  a  kedvezményezett,  amely  rendelkezik  legalább  egy
lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes
adózói adatbázisban. 

Záró rendelkezések

A benyújtott  támogatási  kérelem értelmében  a  Kedvezményezett  a  vissza  nem térítendő  támogatást
köteles a támogatási kérelemben meghatározott feladatok végrehajtására fordítani.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen,
az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvényben,  az  államháztartásról  szóló  törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, a 2014–2020 programozási időszakban az
egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.)
Korm.  rendeletben  [a  továbbiakban:  272/2014.  (XI.5.)  Korm.  rendelet]  foglaltak  továbbá az  Általános
Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy
a Támogatói Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Támogatói
Okirat  és  az  ÁSZF szempontjából  releváns  jogszabályok  hatálybalépésével  minden külön  intézkedés
nélkül módosulnak.

A  Kedvezményezett  kijelenti,  hogy  –  az  (EU)  2016/679  rendelet  (általános  adatvédelmi  rendelet)
előírásainak  megfelelően  –  a  támogatási  szerződésben vagy  támogatói  okiratban,  valamint  a  projekt
megvalósítása  során  benyújtott  adatlapokon  és  mindezek  mellékleteiben  feltüntetett  érintettek  (a
kedvezményezett  és  esetleges  konzorciumi  partnereinek,  szállítóinak,  tulajdonosainak  nevében  és
érdekében eljáró más személyek, valamit a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a
Kedvezményezett  általi  kezelése  és  a  fejlesztéspolitikai  intézményrendszer  számára  történő
rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség,
vagy  az  érintett  előzetes,  egyértelmű,  megfelelő  tájékoztatáson  alapuló,  önkéntes  és  határozott
hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok
meghatározott  célból  és  körben  történő  kezeléséhez.  Az  érintettektől  személyes  adatai  kezeléséhez
általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnél a Támogató helyszíni ellenőrzést
folytat  le,  a  fentiek  dokumentáltsága  megvizsgálásra  kerül.  Ha  az  adatkezelés  jogszerűségével
kapcsolatban  a  projekt  megvalósítása  során  kétség  merül  fel,  úgy  a  Támogató  számára  a  releváns
dokumentumokat be kell nyújtani. 

A  Kedvezményezett  és  a  Támogató  közötti  kapcsolattartás  272/2014.  (XI.  5.)  Korm.  rendelet  1.
mellékletének XII. fejezete alapján történik.
A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki.
Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Az Okirathoz csatolt 4 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy
az  ÁSZF-ben  hivatkozott  mellékletek,  továbbá  a  támogatási  kérelem  és  annak  mellékletét  képező
valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része

A mindenkor hatályos ÁSZF a www.palyazat.gov.hu     oldalon található meg. 
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Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.

 

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.
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Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel
olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok
megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró
harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Az Okirat  6   oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus
úton megküldésre. 

Mellékletek:
1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 
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1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatói Okirat száma: GINOP-1.2.9-20-2021-05542 
Kedvezményezett: Neked Főztem Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Tevékenység Költségtípus Megnevezés Egységár 
(Ft)

Darabszám
(db)

Le nem vonható 
ÁFA (Ft)

Összesen 
(Ft)

Bérköltség-támogatás Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás

Bérköltség támogatás 1 600 713 1 0 1 600 713

Új eszközök, gépek 
beszerzése, új technológiai
rendszerek és kapacitások
kialakítása

Eszközbeszerzés költségei Desco 700-as elektromos 
fritőz, 1 aknás 17 literes

565 000 2 0 1 130 000

Új eszközök, gépek 
beszerzése, új technológiai
rendszerek és kapacitások
kialakítása

Eszközbeszerzés költségei Ilsa 700-as hűtött munkapult 6
fiókos pult alá hel

765 000 2 0 1 530 000

Új eszközök, gépek 
beszerzése, új technológiai
rendszerek és kapacitások
kialakítása

Eszközbeszerzés költségei Ilsa 700-as hűtött munkapult 8
fiókos, hátsó felha

995 000 1 0 995 000

Új eszközök, gépek Eszközbeszerzés költségei Desco 700-as gázos francia 645 000 1 0 645 000
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Tevékenység Költségtípus Megnevezés Egységár 
(Ft)

Darabszám
(db)

Le nem vonható 
ÁFA (Ft)

Összesen 
(Ft)

beszerzése, új technológiai
rendszerek és kapacitások
kialakítása

tűzhely 800mm, alsó tá

Új eszközök, gépek 
beszerzése, új technológiai
rendszerek és kapacitások
kialakítása

Eszközbeszerzés költségei Desco 700-as 6 égős gázos 
tűzhely,alsó tároló, sár

695 000 1 0 695 000

Új eszközök, gépek 
beszerzése, új technológiai
rendszerek és kapacitások
kialakítása

Eszközbeszerzés költségei Rational iCombi Pro6-1/1 
kombisütő, kombipároló el

2 670 000 2 0 5 340 000

Új eszközök, gépek 
beszerzése, új technológiai
rendszerek és kapacitások
kialakítása

Eszközbeszerzés költségei Gastrometal melegentartó pult 955 000 1 0 955 000

Új eszközök, gépek 
beszerzése, új technológiai
rendszerek és kapacitások
kialakítása

Eszközbeszerzés költségei Silver 1500 EXCEL 2 
HYGIENE+kalapos 
mosogatógép 

1 395 000 1 0 1 395 000

Elszámolható költség összesen: 14 285 713
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2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatói Okirat száma: GINOP-1.2.9-20-2021-05542 
Kedvezményezett: Neked Főztem Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Források (Ft)

I. önerő 4 285 714

I/1. a támogatást igénylő elszámolható 
hozzájárulása

4 285 714

I/2. partnerek hozzájárulása 0

I/3. bankhitel 0

I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 0

II. egyéb támogatás (pl. támogatott hitel) 0

III. a támogatási konstrukció keretében 
igényelt támogatás

9 999 999

Projekt elszámolható költsége 14 285 713

IV. Jelen felhívás keretében nem támogatott 
tevékenységek költségei

0

Projekt teljes költsége 14 285 713



GINOP-1.2.9-20-2021-05542

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatói Okirat száma: GINOP-1.2.9-20-2021-05542 
Kedvezményezett: Neked Főztem Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Mérföldkő
sorszáma

Mérföldkő
megnevezése

Mérföldkő elérésének tervezett
dátuma

Megvalósítani tervezett eredmény leírása A mérföldkő eléréséig
felhasználni tervezett

támogatás összege (Ft)

1 Konyhatechnikai gépek
beszerzése és

képzések
igénybevétele a

szakmai fejlődéshez

2022.04.30. Beszerzésre kerülő gépek:
Desco 700-as elektromos fritőz, 1 aknás 17 literes 2db
Ilsa 700-as hűtött munkapult 6 fiókos pult alá 
helyezhető 2 db
IlDesco 700-as gázos francia tűzhely 800mm, alsó 
tárolóval 1 dbsa 700-as hűtött munkapult 8 fiókos, 
hátsó felhajtással 1 db
Desco 700-as 6 égős gázos tűzhely,alsó tároló, 
sárgaréz
Rational iCombi Pro6-1/1 kombisütő, kombipároló 
elektromos 2 db
Gastrometal melegentartó pult 1 db
Silver 1500 EXCEL 2 HYGIENE+kalapos 
mosogatógép 1 db

Képzések: 
1 db mester szakácsképzés
1 db segéd szakácsképzés

A gépek beszerzésétől jelentős növekedést érnénk el 
több szinten: kapacitás, árbevétel, munkakörülmények
és vonzerő chefek számára. Ez egy fejlődési 
lehetőség, amire szükségünk van, hogy tartsuk a 
jelenlegi hírünket és ezt tovább növelve megbízható 

9 999 999
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és jó minőségű étterem maradjunk Magyarországon. 
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4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAITARTALMA ÉS EREDMÉNYEI 

Támogatói okirat száma: GINOP-1.2.9-20-2021-05542 
Kedvezményezett: Neked Főztem Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Mérföldkő
sorszáma 

Eredmény megnevezése Eredmény leírása 

1
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