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Kifizetési kérelemmel kapcsolatos 

tudnivalók
 A Támogatói okirat hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül a 

kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 
10%-ával - egyszeri elszámolás kivételével.

 Kifizetési igénylést a mérföldkő elérését követő 15 napon belül lehet benyújtani

 Mérföldkő elérést követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani

 Mérföldkövek között legfeljebb egy időközi kifizetési igénylés nyújtható be
(a támogatási összeg legalább 10%-ával, de minimum 200.000 Ft-tal el kell 
számolni)

 Szakmai beszámoló benyújtása az elektronikus felületen történik. Nincs sablon; 
a projekt előrehaladásának/megvalósításnak leírása a költségek 
alátámasztására.

 Mérföldkő időpontja Változás bejelentésben módosítható

Záró kifizetési kérelem benyújtása előtt szakmai záró beszámoló megküldése
egyesületünk- (leader@vasihegyhat-rabamente.hu) és a Vas megyei
Kormányhivatal részére a kifizetési kérelem mellékleteként, az elektronikus
benyújtó felületen. Sablon az adott támogatási felhívás mellékletei között található.
Hiánya szankciót von maga után!

mailto:leader@vasihegyhat-rabamente.hu


A kifizetési kérelemhez csatolandó 

dokumentumok I.

 Elszámoló bizonylat: Számla, vagy számlával egyenértékű bizonylat a kötelező 
rájegyzésekkel és aláírással

 Kifizetést igazoló bizonylat: bankszámla-kivonat, banki igazolás (net bankból 
kinyomtatott igazolások) vagy kiadási pénztárbizonylat.

 Teljesítésigazolás

 Szerződés (adásvételi, kivitelezői, szállítói, szolgáltatási szerződés és releváns 
mellékletei), megrendelő

 Idegen nyelvű elszámoló bizonylat magyar nyelvű fordítása

 A tartalmi értékelési szempontok alapján vállalt kötelezettségek alátámasztása

 A megvalósított tájékoztatás, nyilvánosság teljesítéséről igazolást, vagy mintát 
kell a kifizetési kérelemhez csatolni (fotó, audió, videó).

 Műszaki átadás-átvételi, illetve üzembe helyezési jegyzőkönyv, forgalmi 
engedély, járműkísérőlap, szállítólevél



A kifizetési kérelemhez csatolandó 

dokumentumok II.
Építés esetén:

 Jogerős építési engedély (Első kifizetési kérelem)

 Számlarészletező (ÉNGY szintű részletezettségű) 

 Építési- és felmérési napló (az elszámolni kívánt tételeknek szerepelniük kell az 
építési/felmérési naplóban)

 Referenciaár - a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY referenciaárakat kell 
alkalmazni. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a legutolsó olyan 
hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel.

 Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv (legkésőbb a záró kifizetési igényléshez)

 A projektmegvalósításhoz kapcsolódó jogerős engedély: használatba vételi engedély; 
vízjogi üzemeltetési engedély; hálózati csatlakozási szerződés

 Műszaki ellenőr alkalmazása kötelező (az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező)

Amennyiben papír alapú építési napló került becsatolásra a kifizetési igényléshez, az e-építési 
napló vezetéséhez kapcsolódó mentességről a műszaki ellenőr nyilatkozatának benyújtása 
szükséges



Projekt menedzsment költség elszámolása 

önkormányzatok esetében

272/2014. Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2.1. pontja értelmében

közszféra szervezet kedvezményezettek - ide nem értve az egyházi

jogi személyt - a 3.8.1.5. pont szerinti, a projekt előkészítési és

megvalósítási időszakában végzett projektmenedzsment
tevékenységhez igénybe vett szakértői szolgáltatás díját kizárólag

akkor számolhatják el a projekt keretében, ha a szakértői szolgáltatást

költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet látja el,

amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön,
közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel
rendelkezik, és amelyek a szolgáltatást kizárólag közalkalmazotti,

közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban

vagy munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottal, vagy megbízási

jogviszonyban foglalkoztatott természetes személlyel láthatják el.



Változások bejelentése 



Kifizetési kérelemben jelzendő 

változások

Amennyiben a felhívásban megfogalmazott cél, a kötelezően előírt, illetve
vállalt műszaki szakmai tartalom továbbra is azonos vagy magasabb szinten
valósul meg.

Önálló változás bejelentést nem igényel:

 A módosított, illetve új ÉNGY-s tétel(ek),

 A módosított, illetve új építési árajánlatos tétel(ek) – árajánlattal/okkal 
alátámasztott,

 A módosított árajánlatos tételt, árajánlattal/okkal alátámasztott új 
árajánlatos tétel ugyanazt a célt szolgálja, mint az eredetileg jóváhagyott, 
és műszakilag is ugyanolyan, vagy jobb,

 Az eredetileg jóváhagyott szállító, kivitelező változása – árajánlattal/okkal 
alátámasztott.



Önálló változásbejelentést igényel

 építési projektek és építéssel járó technológiák megvalósítási helyének 

változása

 műszaki, szakmai tartalom módosítása

Amennyiben módosítás van csatolni kell:

 „Nyilatkozat az építési műszaki ellenőr ellenjegyzésével” című 

dokumentumot

 „Módosított tételek indoklása” című dokumentumot

A Magyar Államkincstár 31/2018. (V.30.) számú közleményének mellékletei



Árajánlatos tételek esetében elvárás

 Szakmai vagy műszaki tartalom változása esetében: legalább 3 új, 

érvényes árajánlat kell

 Ha új elfogadott árajánlat adó van, akkor szintén kell 3 db új, érvényes  

árajánlat

 FONTOS! A támogatási kérelemben meghatározott indoklásnak kell megfelelnie 

az új elfogadott árajánlatnak is, pl.: legkedvezőbb árajánlat



A Támogatói okirathoz képest módosul az 
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Költségátcsoportosítás

 FONTOS! Csak megtakarítást lehet átcsoportosítani.

A tételelhagyás nem minősül megtakarításnak!

 Kiadási tételen belüli költségvetés változás nem minősül 

költségátcsoportosításnak, önálló változásbejelentés nem kell

 Be kell mutatni, hogy a költségátcsoportosítás a projekt alapvető céljához 

hogyan járul hozzá, és 

 a projektben eredetileg vállalt tevékenységek továbbra is megvalósulnak.

 Átcsoportosítás szükségességét, illetve lehetőségét kötelezettségvállalással, 

szerződésekkel - amennyiben rendelkezésre áll, akkor számlával, 

számlarészletezővel -, egyéb esetben pedig legalább árajánlattal kell 

igazolni. 



Költségátcsoportosítás

Eszköz Támogatási 

összeg

Fűnyíró traktor 400.000 Ft

Motoros fűkasza 120.000 Ft

Metszőolló 40.000 Ft

Boroshordó 50.000 Ft
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Költségátcsoportosítás
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Fűnyíró traktor 400.000 Ft
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Eszköz Támogatási 

összeg

Motoros fűkasza 120.000 Ft

Metszőolló 40.000 Ft

Boroshordó 50.000 Ft

Tétel elhagyása nem minősül megtakarításnak!



További információk

 31/2018. (V. 30.) számú Kincstár Közlemény

 Felhasználói kézikönyv elektronikus felület használatához és kifizetés 

igénylésbenyújtásához

 Tájékoztató kifizetési igénylés alapos és valósághű elkészítéséről 

 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az 

egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/hu_HU/kozlemenyek?p_p_id=statementlist_WAR_mvhportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_statementlist_WAR_mvhportlet_urlTitle=31-2018-v-30-szamu-kincstar-kozlemeny&_statementlist_WAR_mvhportlet_mvcPath=%2Fhtml%2Fportlet%2Fmvh%2Fstatement%2Fdetailed.jsp
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/hu_HU/kereses?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=7005474&_101_type=content&_101_urlTitle=kitoltesi-utmutato-kifizetes-igenylesh-3
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/hu_HU/hirek/-/content/1o7tb2e9FM2u/tajekoztato-kifizetesi-igenyles-alapos-es-valosaghu-elkesziteserol
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172361.363332


A minél sikeresebb pályázatok benyújtása érdekében számítunk

együttműködésükre!

A munkaszervezeti irodában személyes konzultációra van

lehetőség, előre egyeztetett időpontban.

Elérhetőségeink:

Iroda: 9900 Körmend, Szabadság tér 11.

Honlap: www.vasihegyhat-rabamente.hu

E-mail:
leader@vasihegyhat-rabamente.hu

leaderiroda@vasihegyhat-rabamente.hu

kornel@vasihegyhat-rabamente.hu

Telefon:

Petz Emese +36 30 601 3505

Tamics Beatrix +36 30 224 8963

Németh Kornél +36 30 255 1879

http://www.vasihegyhat-rabamente.hu/
mailto:leader@vasihegyhat-rabamente.hu
mailto:leaderiroda@vasihegyhat-rabamente.hu
mailto:kornel@vasihegyhat-rabamente.hu

