
15. sz melléklet 

 
A jelentéstétellel és kifizetésekkel kapcsolatos tájékoztatás rendje 

AA  KKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYYEEZZEETTTTEEKK  JJEELLEENNTTÉÉSSTTÉÉTTEELLII  ÉÉSS  MMOONNIITTOORRIINNGG  FFEELLAADDAATTAAII  

A Pályázati Alap kedvezményezettje köteles a TKSZ-t tájékoztatni a projekt megvalósulásáról. 
Ennek érdekében köteles a TKSZ által meghatározott formátumban közbenső projekt 
előrehaladási és projektzáró jelentést készíteni. A kisprojekt végrehajtók 180 napon túli 
megvalósulás esetén - közbenső (projekt-előrehaladási) és záró jelentések elkészítését vállalják 
a támogatási szerződésben, míg 180 napon belüli megvalósulás esetén csak projektzáró jelentés 
készítése szükséges. A jelentéstétel alapesetben 180 nap, mely indokolt esetben, illetve a projekt 
befejezésétől függően 90 nap lehet. A jelentések száma és időzítése a támogatási szerződésben 
kerül meghatározásra, formai követelményei a támogatási szerződés mellékletét képezik. Minden 
projekt-kedvezményezett köteles legalább zárójelentés elkészítésére. A kifizetési kérelmek a 
jelentésekhez kapcsolódnak.  

A jelentésekhez szükséges formanyomtatványok a Támogatási Szerződéskötés után átadásra 
kerülnek a Kisprojekt Végrehajtónak, illetve letölthetők a Támogatásközvetítő Szervezet 
honlapjáról (www.kazincbarcika.hu). 

Közbenső kifizetési kérelemhez minden esetben csatolandó projekt-előrehaladási jelentés. 

A Projekt-előrehaladási jelentés időszaka nem haladhatja meg a 180 napot és a projekt-
előrehaladási jelentések számát és idejét a tervezett kifizetési kérelmek ütemezése alapján kell 
meghatározni a Támogatás szerződéshez kapcsolódóan. A projekt-előrehaladási jelentésnek van 
szakmai és pénzügyi része, illetve minden jelentés tartalmaz egy rövid magyar és angol nyelvű 
összefoglalót. A projekt-előrehaladási jelentés tartalmazza a beszámolót 

o az egyes tevékenységek teljesüléséről, különös tekintettel az indikátorok alakulására, 

o illetve a nyilvánossággal kapcsolatos feladatokról.  

A projektjelentéshez mellékletként csatolni kell a megvalósítással összefüggő, azt alátámasztó 
dokumentációt (minden a nyilvánossággal kapcsolatos dokumentáció, tájékoztató tábla, poszter, 
sajtóközlemény, kiadvány, szórólap, weblap, egyéb eredmények és tevékenység dokumentációja 
stb.). 

A projekt-előrehaladási jelentés része a beszerzésekről és szerződésekről készült táblázat. 

A projekt-előrehaladási jelentésekhez kapcsolódik továbbá kifizetési kérelem, illetve számla-és 
költségösszesítő az adott időszakban felmerült költségekről. A kifizetési kérelemnek 
összhangban kell lennie a jelentés részeként beadott számla- és költségösszesítővel, amely az 
adott beszámolási időszakban felmerült minden pénzügyi információt tartalmaz. A kifizetési 
kérelemben szereplő forintösszegnek meg kell egyeznie az időközi projektjelentéssel együtt 
benyújtott számla- és költségösszesítő alapján elszámolt költségek Svájci Hozzájárulásra jutó (a 
támogatásintenzitással arányos) részével. A kifizetési kérelmet a Támogatási szerződésnek 
megfelelően kell aláírni. A kifizetésekhez a számla- és költségösszesítő mellékleteként további a 
költségek igazolására szolgáló dokumentumok benyújtása szükséges, amit az E8 fejezet és a 2. 
sz. melléklet tartalmaz. 

A kifizetési kérelemben a Támogatásközvetítő Szervezet felé jelezni kell, hogy a Kisprojekt 
végrehajtó által kiállított kifizetési igényben az igényelt támogatás kifizetését a Kisprojekt 
végrehajtó szállítójának, vagy közvetlenül a Kisprojekt végrehajtó részére teljesíti. A szállítónak 
történő közvetlen kifizetés építési tevékenység, illetve a 4. prioritásban megvalósított 
tevékenységeken belül lehetséges. 

A Projekt-előrehaladási jelentés benyújtásának határideje legkésőbb a végrehajtási ütemezés 
szerinti beszámolási időszakot követő 30. nap 



A Projektzáró jelentésben a Kisprojekt végrehajtónak összefoglalást kell adni a projekt teljes 
megvalósítási időszakában végzett projekt-tevékenységekről, a horizontális témákról és a 
tervezett költségvetéshez képest felhasznált támogatás és önerő összegéről. A Projektzáró 
jelentés tartalmazza:  

o a Támogatási szerződésben foglalt célokhoz mért ténylegesen elért eredmény és 
kibocsátás (output) jellegű indikátorokat, 

o a pályázati felhívásban rögzített, kapcsolódó horizontális elvek teljesülését, 

o az eredmények fenntarthatóságának elemzését, 

o a végrehajtás során szerzett és a jövőben hasznosítható tapasztalatokat, 

o a projekt után követésére és folytatására vonatkozó javaslatokat. 

A projekt zárójelentés részeként be kell nyújtani a végső kifizetési kérelmet az 5 %-os 
visszatartási összegről. 

A ténylegesen teljesített kibocsátás jellegű indikátor (output) értékek célértékektől való jelentős (a 
célérték 85%-ot el nem érő) elmaradása a támogatás részleges visszafizetésének 
kötelezettségét vonja maga után. Az ezzel kapcsolatos döntést a Pályázati Alap irányításának 
felelőse a Közreműködő Szervezettel egyeztetve, a PIB véleményét is kikérve hozza meg.  

A projektzáró jelentés benyújtásának határideje a projekttevékenység befejezését követő 30. 
napon belül. 

Amennyiben kisprojekt végrehajtó csak projektzáró jelentés benyújtására kötelezett, (mert a 
megvalósulás időtartama 180 napon belüli és a TSZ szerint csak egy jelentést kell készítenie), a 
jelentés tartalmazza egyben a projekt előrehaladási jelentést is. 

A projekt-előrehaladási jelentést és zárójelentést elektronikusan és papír alapon is be kell 
nyújtani. 

A beszámolók a projekt időszaka alatt utólagosan kerülnek ellenőrzésre, ezért a Kisprojekt 
végrehajtót anyagi felelősség terheli a felhasznált eszközöknek a szerződéses és a jogszabályi 
előírások szerinti felhasználásában! 

A benyújtott projekt-előrehaladási és zárójelentéseket a Támogatásközvetítő Szervezet fogadja el 
és összesíti a megbízott projektmenedzsment erőforrást nyújtó szervezet véleménye alapján. A 
jelentéseket a Támogatásközvetítő Szervezet a benyújtását követ 20 napon belül fogadja el. A 
jelentések hiányossága, vagy tartalmának tisztázása érdekében a Támogatásközvetítő Szervezet 
egy alkalommal a hiánypótlás kézhezvételét követő 15 napos határidővel hiánypótlásra ad 
lehetőséget a Kisprojekt végrehajtónak. A hiánypótlás benyújtását követően a jelentések 
jóváhagyási határideje újraindul. A jelentés elfogadásáról a TKSZ értesíti a Kisprojekt 
Végrehajtót, és egyben felszólítja a köztartozás mentesség vonatkozásában az igazolás 
megküldésére. 

A Támogatásközvetítő Szervezet a megbízott projektmenedzsment erőforrás bevonásával 
helyszíni projekt-monitoring értekezletet is kezdeményezhet, a kedvezményezett bevonásával. A 
projekt-monitoring értekezlet eredményei alapján – amennyiben ez indokolt – a 
Támogatásközvetítő Szervezet rendkívüli ellenőrzés és szabálytalansági eljárás lefolytatását is 
kezdeményezheti.  

Az összesített monitoring-adatok alapján a Támogatásközvetítő Szervezet a megbízott 
projektmenedzsment erőforrást nyújtó szervezet, illetve szükség szerint egyéb szakértők valamint 
a Gazdálkodási Osztály bevonásával – monitoring-jelentéseket készít a GB, illetve évente 
legalább egy alkalommal az Éves jelentés részeként KSZ felé. 

A Pályázati Alap eredményeiről a nyilvánosság számára tájékoztató jelentést készít 
Támogatásközvetítő Szervezet a megbízott projektmenedzsment erőforrást nyújtó szervezet 
bevonásával. 



BB  KKIIFFIIZZEETTÉÉSS  ÉÉSS  PPÉÉNNZZÜÜGGYYII  EELLLLEENNŐŐRRZZÉÉSS  

A kifizetéseket – jóváhagyott jelentések, szabályszerűen kiállított, alátámasztott és teljes kifizetési 
kérelmek alapján a Gazdálkodási Osztály teljesíti a támogatási szerződésben meghatározott és e 
célra megnyitott elkülönített bankszámlára. Alapesetben csak pénzügyileg teljesített számlák 
kifizetésére igényelhető támogatás. 

Ettől eltérő kifizetési módra is van lehetőség az alábbi esetekben: 

o Szállítói finanszírozás, amikor a – harmadik félnek – a Kisprojekt Végrehajtó szállítójának 
történik a támogatás közvetlen kifizetése,  

o A 4. prioritás területen támogatott projektek esetén, alapvetően szolgáltatási, illetve 
építési tevékenység kapcsán 

o 1-3 prioritás területen építési tevékenység esetén 

A szállítói kifizetésre a Támogatási szerződésben a Kisprojekt végrehajtó külön 
kezdeményezése esetén van lehetőség. Szállítói kifizetés esetén a Kisprojekt 
Végrehajtónak először ki kell egyenlítenie az önrészt, mely kifizetés igazolásának 
benyújtása után igényelheti a támogatás Szállítónak való közvetlen átutalását. Ez 
esetben a kifizetési kérelmet előrehaladási jelentés nélkül is be lehet nyújtani. 

o Előleg kifizetésére is sor kerülhet amennyiben ezen igényét Kisprojekt végrehajtó a 
Projekt adatlapon megjelölte, és az a Támogatási szerződésben rögzítésre került. Jelen 
pályázati kiírás keretében legfeljebb 25 % előleg igényelhető.  

A közbenső kifizetések számát, azok ütemezését és feltételeit a támogatási szerződés rögzíti, a 
projekt sajátosságaihoz (mérete, jellege) igazodva. A támogatás utolsó 5%-a a projekt 
zárójelentésének befogadását követően kerül kifizetésre. Minden kifizetés esetén tételesen 
ellenőrzésre kerülnek a megküldött, a költségeket alátámasztó bizonylatok és dokumentumok.  

A Kisprojekt végrehajtó részére történő kifizetés elszámolásához szükséges dokumentumok, 
illetve azon dokumentumok, melyek benyújtása Támogatásközvetítő Szervezet részéről 
szükséges a KSz felé. 

Előleg kifizetése esetén: 

o A Kisprojekt végrehajtó által benyújtott kifizetési kérelem, melynek kötelező tartalmi 
elemei: 

 A kifizetési kérelem benyújtásának dátuma; 

 Utalás a finanszírozás forrására és a szerződés referenciaszámára; 

 A Kisprojekt végrehajtóneve és címe; 

 A kifizetési igény száma (pl.: előlegigénylés, 1. közbenső kifizetés, végső 
kifizetés); 

 Az igényelt/jóváhagyott összeg; 

 A bankszámlaszám, melyre a támogatási összeg kifizetése történik; 

 Aláírás. 

o Kisprojekt végrehajtó által benyújtott igazolás a köztartozás-mentességről (NAV 
igazolás), (TKSZ-nek nem benyújtandó) 

o A Kisprojekt végrehajtó önerejének igazolása: eredeti bankkivonat. 

Az előleg kifizetése attól számított 15 napon belül esedékes, hogy a Támogatásközvetítő 
Szervezet a kapcsolódó kifizetési kérelmet jóváhagyta és a Kisprojekt Végrehajtó kifizetési 
igénye és igazolása a köztartozás-mentességről a Támogatásközvetítő Szervezethez 
megérkezett. 

A Kisprojekt végrehajtót anyagi felelősség terheli az előzetesen lehívott összegek elszámolása 
tekintetében. 



Közbenső kifizetés összhangban az előrehaladási jelentéssel: 

o A kifizetési kérelem időszakához kapcsolódó előrehaladási jelentés. 

o A Kisprojekt végrehajtó által benyújtott közbenső kifizetési kérelem, melynek kötelező 
tartalmi elemei: 

 A kifizetési kérelem benyújtásának dátuma; 

 Utalás a finanszírozás forrására és a szerződés referenciaszámára; 

 Kifizetést igazoló bankszámlakivonat, vagy releváns dokumentum; 

 A Kisprojekt végrehajtó neve és címe; 

 A kifizetési igény száma (pl.: előlegigénylés, 1. közbenső kifizetés, végső 
kifizetés); 

 A kifizetés alapjául szolgáló beszámolási időszak; 

 Az igényelt/jóváhagyott összeg; 

 A bankszámlaszám, melyre a támogatási összeg kifizetése történik; 

 Aláírás. 

o A kifizetési kérelmen szereplő összeg alátámasztására szolgáló Számlaösszesítő és 
Költségösszesítő 

Előleg kifizetés esetén a közbenső kifizetésekből az előleg részben vagy egészben 
visszatartásra kerül, amennyiben az adott kifizetést követően fennmaradó támogatás az 
előleg és a visszatartás összege alá csökken. 

Az összesítő táblák adatait a Kisprojekt Végrehajtónak a számviteli nyilvántartásában 
megtalálható, számviteli és adótörvényeknek megfelelő alátámasztó dokumentáció 
alapján kell összeállítania. A Kisprojekt Végrehajtó helyszíni ellenőrzés alkalmával köteles 
az alátámasztó dokumentáció megtekinthetőségéről gondoskodni. Számlaösszesítőként 
az előre megadott formátumot kell alkalmazni. A Számlaösszesítő tartalmazza az adott 
beszámolási periódusban pénzügyileg teljesített számlák vagy egyéb, a gazdasági 
eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok, valamint a költség felmerülésének 
jogosságát alátámasztó bizonylatok összesítését havi lebontásban, tevékenységek és 
költségsorok szerint. 

A Számlaösszesítőben a számlák vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen 
dokumentáló bizonylatok, valamint a költség felmerülésének jogosságát alátámasztó 
bizonylatok sorszámozása az egyes tevékenységek és az egyes beszámolók között is 
folyamatos legyen, mely sorszámokat kérjük rávezetni a számlák vagy egyéb, a 
gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok, valamint a költség 
felmerülésének jogosságát alátámasztó bizonylatok másolataira is. A pénzügyi 
jelentésben szereplő összetartozó dokumentumokat kérjük együtt kezelni (pl.: 
Számlaösszesítőn az 1. sorszámú számlához vagy egyéb, a gazdasági eseményt 
hitelesen dokumentáló bizonylathoz tartozó, a költség felmerülésének jogosságát 
alátámasztó dokumentumokat kérjük 1/a, 1/b, stb. jelölni).  

A Számlaösszesítőt forintban kell feltölteni.  

A Számlaösszesítőben az elszámolható költséget meg kell bontani támogatás és önerő 
részekre. 

o A Költségek igazolására szolgáló dokumentumok cégszerű aláírással hitelesített 
másolata (számla, szerződés, teljesítésigazolás, kifizetési bizonylat, stb részleteiben az 1. 
sz. melléklet tartalmazza) (KSZ felé nem benyújtandó) 

o Kisprojekt végrehajtó által benyújtott igazolás a köztartozás-mentességről (NAV igazolás) 
a kifizetési igényélés Támogatásközvetítő Szervezet általi elfogadását követően, (KSZ 
felé nem benyújtandó) 



A közbenső kifizetés attól számított 15 napon belül esedékes, hogy a Támogatásközvetítő 
Szervezet az időközi projektjelentést és a kapcsolódó kifizetési kérelmet jóváhagyta és a 
Kisprojekt Végrehajtó kifizetési igénye és igazolása a köztartozás-mentességről a 
Támogatásközvetítő Szervezethez megérkezett. 

Az utolsó időközi kifizetési kérelem esetében a kifizetésre a Támogatási szerződésben 
meghatározott összeg (projekt támogatás 5%-a) visszatartásával - kerül sor A visszatartott 
összeg kifizetésére a projektzáró jelentés elfogadását követően kerül sor. 

A kifizetési kérelmek ellenőrzését a Támogatásközvetítő Szervezet az időközi 
projektjelentésekkel összhangban végzi el. 

A projekt utófinanszírozáson alapul, tehát a TKSZ a jelentésekhez csatolt kiadások ellenértékét 
téríti meg, mégpedig a támogatásintenzitás Támogatási szerződésben meghatározott 
mértékének megfelelően. 

Projektzáró kifizetés és projektzáró jelentés 

Kifizetési kérelem 

 A kifizetési kérelem benyújtásának dátuma; 

 Utalás a finanszírozás forrására és a szerződés referenciaszámára; 

 A Kisprojekt végrehajtó neve és címe; 

 A kifizetési igény száma (pl.: előlegigénylés, 1. közbenső kifizetés, végső 
kifizetés); 

 A kifizetés alapjául szolgáló beszámolási időszak; 

 Az igényelt/jóváhagyott összeg; 

 A bankszámlaszám, melyre a támogatási összeg kifizetése történik; 

 Aláírás. 

Kisprojekt végrehajtó által benyújtott igazolás a köztartozás-mentességről (NAV igazolás) a 
kifizetési igényélés Támogatásközvetítő Szervezet általi elfogadását követően, 

 

A projektzáró kifizetés projektzáró jelentés elfogadásával történik. 

Amennyiben a projektzáró-jelentésben az 5 %-os visszatartáson túlmenően további kifizetési 
igény merül fel (180 napon belül megvalósuló projektek esetén), akkor annak további 
dokumentációs igénye van, az időközi kifizetéseknek megfelelően.  

A projektzáró kifizetés attól számított 15 napon belül esedékes, hogy a Támogatásközvetítő 
Szervezet a projektzáró jelentést és a kapcsolódó kifizetési kérelmet jóváhagyta és a Kisprojekt 
Végrehajtó kifizetési igénye és igazolása a köztartozás-mentességről a Támogatásközvetítő 
Szervezethez megérkezett. 

A Támogatásközvetítő Szervezet köteles a Pályázati Alap projektkomponens finanszírozásáról 
naprakész elkülönített nyilvántartást vezetni, mely helyszíni ellenőrzés keretében kerül 
ellenőrzésre. 

Szabálytalanság vagy visszaélés gyanúja esetén a Támogatásközvetítő Szervezet – saját vagy 
külső ellenőrzési kapacitások igénybevételével – rendkívüli helyszíni ellenőrzést végezhet, illetve 
kezdeményezhet. 

Az Alap kedvezményezettjeinek ellenőrzésére a Pályázati Alap irányításának felelőse külső 
ellenőrzési kapacitást vesz igénybe. Az ellenőrzésekre kockázatértékelésen alapuló ellenőrzési 
terv alapján valamint ad hoc módon, elsődlegesen de nem kizárólagosan a Gazdálkodási Osztály 
kezdeményezésére kerül sor. 

 


