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TOP TAPASZTALATOK BÉKÉS MEGYÉBEN

Az előadás témakörei:

1. A 2019. évi OP célok teljesítése

2. Az elszámolások ellenőrzésének 

tapasztalatai.

3. Projektzárás – pénzügyi rendezés.

4. A projektek megvalósításának 

elősegítése.



2019. ÉVI OP CÉLOK

A 2019. évi fejlesztéspolitikai célokról szóló 1015/2019 (II. 11.) Korm.

Határozat tartalmazta a költségnyilatkozat-benyújtási tervszámokat

operatív programonként.

Az éves számok teljesítésének elősegítésére az intézményrendszer

ütemezett célokat határozott meg, amelyek megvalósítása rendszeres

monitorozás alatt állt. A számlabenyújtási-tervek aktualizálása

képezte az alapját ennek a folyamatnak, ezért felhívjuk a figyelmet

- a tervek pontos összeállítására,

- határidőre történő beküldésére és

- azok betartására.



2019. ÉVI LEHÍVÁSI TERV

• Az elszámolásra benyújtott tételek értéke országosan
2018. évvel egyezően, a 4. legmagasabb volt Békés
megyében.

• A kijelölt határnapokon a feldolgozottság szintje szerint
Békés megye az országos első harmadban szerepelt.

• A kedvezményezettekkel együttműködve közvetlen,
rendszeres, operatív, szakmai kapcsolat
fenntartásával dolgoztunk.

• A kedvezményezettek többsége nagyon együttműködő
volt, amit a számlabenyújtások mennyisége is mutat,
annak ellenére, hogy az önkormányzati választások is
növelték a feladataikat.



2019. ÉVBEN BENYÚJTOTT ELSZÁMOLÁSOK 

HAVI BONTÁSBAN (FT)

0

500 000 000

1 000 000 000

1 500 000 000

2 000 000 000

2 500 000 000

3 000 000 000

3 500 000 000

4 000 000 000

4 500 000 000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.



AZ ELSZÁMOLÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK 

JOGSZABÁLYI „ÖSZTÖNZÉSE”

A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet mind a
kincstári fizetési számlával rendelkező , mind a
nem rendelkező kedvezményezettek részére
tartalmaz előírásokat az elszámolások
mértékére és azok benyújtásának határidejére.

A 117.§ (7) bekezdésében új előírás, hogy a
közszféra szervezet a támogatási előleg
terhére október 15-ig pénzügyileg teljesített
költségeket tartalmazó kifizetési igénylést
november 1-ig elszámolásra benyújtja.



AZ ELSZÁMOLÁSOK ELLENŐRZÉSÉNEK 

TAPASZTALATAI

A Kedvezményezettek

• Törekednek a jogszabályi előírásoknak megfelelő,
határidőben történő munkavégzésre, folyamatos a
kapcsolattartás, mind telefonon, mind
személyesen.

• Elfogadják a segítséget és igénylik is.

• Gyors hiánypótlás kérése esetén, jellemzően
együttműködőek.

• A visszafizetések, visszakövetelések valamennyi
eddig érintett projektben pontosan, gyorsan
megtörténtek a kedvezményezettek részéről.



A HIBÁTLAN ELSZÁMOLÁS FONTOS JELLEMZŐI

• az ajánlatok tartalmazzák a pontos összeget, és az ajánlat
érvényességi idejét,

• a beszerzések dokumentálása hiánytalan,

• szállítói szerződések az EPTK-n rögzítve vannak,

• a tételek a vállalkozási szerződéssel összekapcsolásra
kerülnek,

• számlák és vállalkozási szerződések összhangban állnak,

• a számlákkal számszakilag és időpontokat tekintve
összhangban álló teljesítési igazolás csatolásra kerül,

• közbeszerzési eljárás esetén a KSZ által kiállított Tanúsítvány
csatolva,

• a számla záradékolása a jogszabály szerinti szövegezésű.



A ZÁRADÉKOLÁS JOGSZABÁLY SZERINTI SZÖVEGE

122. §

(2) A benyújtandó, a 4. melléklet alapján

záradékolási kötelezettséggel érintett

dokumentumokat a kedvezményezett a

projekt regisztrációs számának, és az

„Az elszámoló bizonylat támogatás

elszámolására benyújtásra került.” szöveg

feltüntetésével záradékolja.



PROJEKTZÁRÁS – PÉNZÜGYI RENDEZÉS

A felhívások keretében meghatározott százalékos korlátok

projektzáráskor felülvizsgálatra kerülnek:

• megtakarítás keletkezik a projektben:

o Nem kell a TSZ-t módosítani a megtakarítás miatt,

elegendő a kedvezményezett lemondó nyilatkozata.

o Az el nem számolt előleg visszautalandó.

o A %-os korlátok a támogatási konstrukció keretében

az elszámolható költség (és nem az elszámolt)

arányában vizsgálandóak.



ZÁRÓ KIFIZETÉSI IGÉNY

Amennyiben költségnövekmény igény
elbírálása van folyamatban, úgy a záró
beszámolót és elszámolást semmiképp ne
nyújtsák be!

Kérjük ne feledjék, hogy a záró beszámolót
csak a többlettámogatási döntést és az erről
szóló támogatási szerződés módosításának
hatályba lépését követően rögzítsék az EPTK
felületen!



A PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE

• Az együttműködés célja a TOP konstrukcióban támogatott
projektek megvalósítási szakaszban történő
előrehaladásának elősegítése a vonatkozó eljárásrendek,
jogszabályok és határidők betartása mellett.

• Az intézményrendszer elvárásainak megfelelően az
együttműködésen alapuló célok eléréséhez és a kiemelt
feladatok teljesítéséhez személyesen egyeztetünk a
kedvezményezettekkel és a projektmenedzsment
szervezetekkel.

• Közreműködő Szervezetként fontosnak tartjuk a
kommunikációt, mivel álláspontunk szerint a folyamatos
egyeztetéssel a problémák jelentős része megelőzhető, ami
hozzájárul a támogatott tevékenységek szabályos
megvalósításához.



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


