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Tárgy: Tájékoztatás időközi kifizetési igénylés
részbeni jóváhagyásáról

Tisztelt Kedvezményezett!
Értesítjük, hogy a(z) TOP-ban benyújtott, TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00007 azonosítószámmal
nyilvántartott projektjéhez kapcsolódó 1. időközi kifizetési igénylését elbíráltuk.
A benyújtott időközi kifizetési igénylés vizsgálatát a felhívás, a támogatási szerződés / támogatói
okirat, valamint az adótörvények és a számviteli törvény előírásainak figyelembe vételével
elvégeztük. Ez alapján a(z) időközi kifizetési igénylésében igényelt összegből 2 603 500 Ft
elfogadott számlaérték figyelembe vételével 0 Ft támogatás összeg átutalásáról intézkedünk.
A folyósítandó támogatás elszámoló bizonylatonkénti megoszlását az 1. sz. melléklet 7. oszlopa
tartalmazza, amely elválaszthatatlan részét képezi jelen levélnek.
A teljes egészében elutasított elszámoló bizonylatok bizonylatonkénti indokolását a 2. sz.
melléklet tartalmazza, amely elválaszthatatlan részét képezi jelen levélnek.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy e döntés ellen a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 152. §-ban
foglaltak alapján a döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, indokolt, a megsértett
jogszabályi vagy a felhívásban foglalt rendelkezést egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be,
amennyiben az eljárás jogszabálysértő, illetve felhívásba ütköző. A kifogás beérkezésétől az azt
elbíráló döntés közléséig a kifogásban foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben kifogásában nem jelöli meg a megsértett jogszabályi vagy
felhívásban foglalt rendelkezést, kifogása érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő jelen értesítés
Pályázati e-ügyintézés 2014-2020 felületen, az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és
Kommunikációs Rendszerben történő első megtekintését, tehát a kézhezvételt követő naptól
veszi kezdetét. Amennyiben az értesítés megtekintése az elküldés napját követő hét napon belül
nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintjük.
További felvilágosítás és információ az alábbi időpontokban és telefonszámon kérhető:
Telefon:

06 66 524 100

E-mail:

api.bek@allamkincstar.gov.hu

Honlap:

www.szechenyi2020.hu

Ügyfélszolgálati idő:

hétfő-csütörtök: 9:00-16:00 óráig, péntek: 9:00-13:30 óráig

Tisztelettel:
Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság

1. sz. melléklet a(z) IKT-2018-604-I1-00014572IKT-2018-604-I1-00014572 iktatószámú levélhez - Elszámoló bizonylatok részletezése:
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2018/00027

PROJEKTFELÜ Elfogadva
GYELET Országos
Projekttervező,
-támogató és
-felügyelő
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

1 562 100

1 562 100

1 562 100

0

0

KF5SA 7420571

K&K TAX AUDIT Elutasítva
Könyvelő és
Adótanácsadó
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

2 159 000

0

0

0

0

KF5SA 7420573

K&K TAX AUDIT Elutasítva
Könyvelő és
Adótanácsadó
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

4 953 000

0

0

0

0

WH1SA 6612993

PROJEKTFELÜ Elfogadva
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támogatás
összege (Ft)

Elfogadott
összegre jutó
kifizethető
támogatás
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9 715 500

2 603 500

2 603 500
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2. sz. melléklet a(z) IKT-2018-604-I1-00014572 iktatószámú levélhez - Elszámoló bizonylatokhoz, valamint az elszámolás egészéhez fűzött
megjegyzések részletezése:IKT-2018-604-I1-00014572
Elszámoló bizonylat sorszáma

Szállító/bizonylat
kiállítójának neve

Elszámoló bizonylathoz fűzött megjegyzés

WH1SA 6612993

PROJEKTFELÜGY
ELET - Országos
Projekttervező,
-támogató és
-felügyelő Korlátolt
Felelősségű
Társaság

2018/00027

PROJEKTFELÜGY
ELET - Országos
Projekttervező,
-támogató és
-felügyelő Korlátolt
Felelősségű
Társaság

KF5SA 7420571

K&K TAX AUDIT
Könyvelő és
Adótanácsadó
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

A Közösségi Beavatkozási Terv kizárólag projekt előkészítési költségként számolható el. A
hatályos támogatási szerződésben szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások
költségei soron szerepel, amelyen a költség nem számolható el. A beszerzési dokumentáció
alapján a benyújtott árajánlatok egy kivétellel a megrendelés időpontjához képest 6
hónapnál régebbiek. A fenti indokok miatt a tétel elutasításra kerül.

KF5SA 7420573

K&K TAX AUDIT
Könyvelő és
Adótanácsadó
Korlátolt

Az ITS kizárólag projekt előkészítési költségként számolható el. A hatályos támogatási
szerződésben szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei soron szerepel,
amelyen a költség nem számolható el. A beszerzési dokumentáció alapján a benyújtott
árajánlatok egy kivétellel a megrendelés időpontjához képest 6 hónapnál régebbiek. A fenti

Elszámoló bizonylat sorszáma

Szállító/bizonylat
kiállítójának neve
Felelősségű
Társaság

Elszámoló bizonylathoz fűzött megjegyzés
indokok miatt a tétel elutasításra kerül.

3. sz. melléklet a(z) IKT-2018-604-I1-00014572 iktatószámú levélhez nem releváns, mert az elszámoláshoz nem tartozik beszámoló.IKT-2018-604-I100014572
Beszámoló
sorszáma

Beszámoló állapota

Hiánypótlásra jelölt szempont

Indoklás, megjegyzés

