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Tisztelt Kedvezményezett!
Értesítjük,
hogy
a(z)
GINOP-ban
benyújtott,
GINOP-1.2.6-8-3-4-16-2019-00110
azonosítószámmal nyilvántartott projektjéhez kapcsolódó 1. időközi kifizetési igénylését
elbíráltuk.
Kérjük, hogy a 1. sz. mellékletben található ˝Hiánypótlás szükséges˝ megjelöléssel ellátott
elszámoló bizonylatok 2. sz. melléklet 3. oszlopában felsorolt hiányosságait, valamint az ugyanitt
található elszámolás egészére vonatkozó hiánypótlási kötelezettségét jelen felhívásunk
elektronikus átvételét követő 15 napon belül pótolni szíveskedjék a Pályázati e-ügyintézés 20142020 felületen, az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszeren (EPTK)
keresztül a biztosítékok iratanyagának a kivételével, amely(ek)et papír alapon is kérünk
benyújtani.
Tájékoztatjuk, hogy jelen határidő az értesítés Pályázati e-ügyintézés 2014-2020 felületen, az
Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszerben (EPTK) történő első
megtekintését, tehát a kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az értesítés
megtekintése az elküldés napját követő 7 napon belül nem történik meg, a dokumentumot
kézbesítettnek tekintjük.) A határidő akkor tekinthető betartottnak, ha a hiánypótlásra benyújtott
válaszát a megadott határidőn belül benyújtja az EPTK felületen. Amennyiben a határidő
kezdőnapja vagy az utolsó napja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon
kezdődik, illetve jár le.
A kifizetési igényléssel kapcsolatos előírásokat a 2014-2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.
5.) Korm. rendelet XVIII. Támogatás kifizetése, valamint az 1. sz. mellékletét képező Egységes
működési kézikönyv VI. A pénzügyi lebonyolítás fejezete tartalmazza.
Az elektronikus benyújtás vonatkozásában a XXIX. számú Elektronikus kapcsolattartás és
dokumentáció fejezetében, valamint az 1. sz. melléklet XII. Elektronikus alkalmazások
használata, kapcsolattartás fejezetében foglaltak irányadók.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlást hibásan, hiányosan vagy határidőn túl
nyújtja be, a kifizetési igénylést a rendelkezésre álló információk alapján bíráljuk el.

Tájékoztatjuk, hogy hiánypótlás idejére a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 136. §-a szerinti
késedelmi kamat nem jár.
A

folyósítandó

támogatás

vonatkozásában

továbbá

az

alábbiakról

is

tájékoztatom.

Az elszámolás Támogató által történő ellenőrzését követően, az elszámolás részbeni
elfogadása alapján, hiánypótlás megküldését követően kerül sor a kifizethető, illetve előlegelszámolásra felhasználható összeg utalványozására, majd a köztartozás-mentesség vizsgálata
után
a
kifizethető
támogatás
folyósítására.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 242.1. pontja értelmében, ha a követelés
jogcíme nem elállás, - pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás kivételével
- a kifizetés során a Támogató köteles megvizsgálni, hogy van-e olyan elszámoló bizonylat,
amely
kompenzálható.
Amennyiben van a kedvezményezettel szemben előírt, fennálló követelés, - pénzügyi eszközzel
kombinált vissza nem térítendő támogatás kivételével, - annak értéke a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 247.3. pontja alapján, a kifizetési igénylésben jóváhagyott támogatásból
kompenzálásra,
vagyis
levonásra
kerül.
A kifizethető támogatás kompenzálásával kapcsolatosan meghozott támogatói döntés
befolyásolja (csökkenti) a kifizetésre és/vagy előleg-elszámolásra kerülő támogatási összeget.

További felvilágosítás és információ az alábbi időpontokban és telefonszámon kérhető:
Telefon:

+36 1 896 6666

E-mail:

gazdasagfejlesztes@pm.gov.hu

Honlap:

www.szechenyi2020.hu

Ügyfélszolgálati idő:

H-CS 09:00-12:00
P Zárva

Tisztelettel:
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság

1. sz. melléklet a(z) IKT-2019-102-I1-00021099/0000060IKT-2019-102-I1-00021099/0000056 iktatószámú levélhez - Elszámoló bizonylatok
részletezése:
Elszámoló
bizonylat
sorszáma

Szállító/
bizonylat
kiállítójának
neve

Elszámoló
bizonylat
állapota

Elszámolásra
benyújtott
összeg (Ft)

Elszámolásra
benyújtott
összegből
elfogadott
összeg (Ft)

Előleg
elszámolásra
felhasznált
támogatás
összeg (Ft)

Követelés
kompenzálására
felhasznált
támogatás
összege (Ft)

Elfogadott
összegre jutó
kifizethető
támogatás
összege (Ft)

118/VBVE/2021

Fémszerkezet
Kft.

Hiánypótlás
szükséges

42 551 884

0

0

0

0

13/VBVE/2021

Fémszerkezet
Kft.

Hiánypótlás
szükséges

51 216 037

0

0

0

0

371/VBVE/2020

Fémszerkezet
Kft.

Hiánypótlás
szükséges

35 000 000

0

0

0

0

38/VBVE/2021

Fémszerkezet
Kft.

Hiánypótlás
szükséges

48 788 730

0

0

0

0

389/VBVE/2020

Fémszerkezet
Kft.

Hiánypótlás
szükséges

23 239 587

0

0

0

0

401/VBVE/2020

Fémszerkezet
Kft.

Hiánypótlás
szükséges

57 579 509

0

0

0

0

450/VBVE/2020

Fémszerkezet
Kft.

Hiánypótlás
szükséges

91 055 919

0

0

0

0

542/VBVE/2020

Fémszerkezet

Hiánypótlás

72 807 789

0

0

0

0

Elszámoló
bizonylat
sorszáma

Szállító/
bizonylat
kiállítójának
neve

Elszámoló
bizonylat
állapota

Elszámolásra
benyújtott
összeg (Ft)

Elszámolásra
benyújtott
összegből
elfogadott
összeg (Ft)

Előleg
elszámolásra
felhasznált
támogatás
összeg (Ft)

Követelés
kompenzálására
felhasznált
támogatás
összege (Ft)

Elfogadott
összegre jutó
kifizethető
támogatás
összege (Ft)

Kft.

szükséges

66/VBVE/2021

Fémszerkezet
Kft.

Hiánypótlás
szükséges

32 760 545

0

0

0

0

TETA-2021-27

TETA-VILL
Villamosipari
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

Hiánypótlás
szükséges

25 541 268

0

0

0

0

TETA-2021-99

TETA-VILL
Villamosipari
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

Hiánypótlás
szükséges

8 093 528

0

0

0

0

UIBSA0267508

TETA-VILL
Villamosipari
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

Hiánypótlás
szükséges

25 000 000

0

0

0

0

UIBSA0267536

TETA-VILL
Villamosipari

Hiánypótlás
szükséges

3 755 252

0

0

0

0

Elszámoló
bizonylat
sorszáma

Szállító/
bizonylat
kiállítójának
neve

Elszámoló
bizonylat
állapota

Elszámolásra
benyújtott
összeg (Ft)

Elszámolásra
benyújtott
összegből
elfogadott
összeg (Ft)

Előleg
elszámolásra
felhasznált
támogatás
összeg (Ft)

Követelés
kompenzálására
felhasznált
támogatás
összege (Ft)

Elfogadott
összegre jutó
kifizethető
támogatás
összege (Ft)

Korlátolt
Felelősségű
Társaság
Összesen:

517 390 048

0

0

0

0

2. sz. melléklet a(z) IKT-2019-102-I1-00021099/0000056 iktatószámú levélhez - Elszámoló bizonylatokhoz, valamint az elszámolás egészéhez fűzött
megjegyzések részletezése:IKT-2019-102-I1-00021099/0000060
Elszámoló bizonylat sorszáma

Szállító/bizonylat
kiállítójának neve

UIBSA0267508

TETA-VILL
Villamosipari
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

TETA-2021-27

TETA-VILL
Villamosipari
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

UIBSA0267536

TETA-VILL
Villamosipari
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

TETA-2021-99

TETA-VILL
Villamosipari
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

371/VBVE/2020

Fémszerkezet Kft.

Elszámoló bizonylathoz fűzött megjegyzés

Elszámoló bizonylat sorszáma

Szállító/bizonylat
kiállítójának neve

389/VBVE/2020

Fémszerkezet Kft.

401/VBVE/2020

Fémszerkezet Kft.

450/VBVE/2020

Fémszerkezet Kft.

542/VBVE/2020

Fémszerkezet Kft.

13/VBVE/2021

Fémszerkezet Kft.

38/VBVE/2021

Fémszerkezet Kft.

66/VBVE/2021

Fémszerkezet Kft.

118/VBVE/2021

Fémszerkezet Kft.

Elszámolás egészéhez fuzött
megjegyzés

Elszámoló bizonylathoz fűzött megjegyzés

1.
Tájékoztatjuk, hogy az 551/2020 (XII.2) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzet
idején történő eltérő alkalmazásáról intézkedett.
Az 551/2020 (XII.2) Korm. rendelet kihirdetését követően a kifizetési kérelmek és a
beszámolók ellenőrzése a veszélyhelyzet időtartamára a számlán, a kifizetést igazoló
dokumentumon és vállalkozói szerződésen (vagy más jogalap igazoláson) alapul. Felhívjuk
a figyelmüket, hogy az Irányító Hatóság a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében
foglalt táblázat szerinti alátámasztó dokumentumok meglétét és tartalmát bármikor
ellenőrizheti.
A veszélyhelyzet időtartama alatt az Irányító Hatóság által nem kért egyéb alátámasztó

Elszámoló bizonylat sorszáma

Szállító/bizonylat
kiállítójának neve

Elszámoló bizonylathoz fűzött megjegyzés
dokumentumoknak, továbbá a bekért dokumentumoknak a helyszínen rendelkezésre kell
állniuk későbbi ellenőrzésekhez, illetve későbbi benyújtási kötelezettség teljesítéséhez.
Tájékoztatjuk, hogy a fenti szabályok alkalmazásával kerülhet elfogadásra az 1. számú
időközi elszámolás.
2.
Tájékoztatjuk, hogy a Kedvezményezett köteles a pályázat internetes honlapon
történő megjelenítését is megvalósítani, amennyiben rendelkezik saját honlappal. Ennek
megfelelően kérjük, szíveskedjenek pótolni a pályázat megjelenítését a
http://www.morzsipekseg.hu/ oldalon.
A honlapon való tájékoztatás kötelező formai és tartalmai elemei a Széchenyi 2020-as
arculati kézikönyv alapján a következők:
Tartalmi elemek
• a kedvezményezett neve,
• a projekt címe,
• a szerződött támogatás összege,
• a támogatás mértéke (%-ban),
• a projekt tartalmának bemutatása.
• a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés)
• projekt azonosító száma

3. sz. melléklet a(z) IKT-2019-102-I1-00021099/0000056 iktatószámú levélhez nem releváns, mert az elszámoláshoz nem tartozik beszámoló.IKT2019-102-I1-00021099/0000060
Beszámoló
sorszáma

Beszámoló állapota

Hiánypótlásra jelölt szempont

Indoklás, megjegyzés

