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Ez a szabályzat minta szerzői jogi védelem alatt áll, arról való másolat
készítése tilos! A szabályzat másolása és jogtalan felhasználása
bűncselekményt képez.

E L Ő S Z Ó
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglalt előírásokat figyelembe véve az Európai Uniós támogatásokkal kapcsolatos
elszámolásokat elkülönítetten kell kezelni.
A költségvetési szerv által az Európai Uniós támogatásból megvalósuló, projekthez kapcsolódó feladatokat, hatás- és jogköröket külön szabályzatban kell rögzíteni.
A szabályozást igénylő feladatok közül 2017. január 1-jétől új elemként jelent a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján, hogy az egymillió forintot
elérő, de nemzeti értékhatárokat el nem érő értékű szerződések megkötését megelőzően legalább három ajánlatot kell bekérni.
A közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével
kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet kötelező jelleggel írja elő,
hogy az ajánlatkérő minden évben június 30-i állapotra, valamint december 31-i állapotra vonatkozóan 10 munkanapon belül adatszolgáltatást köteles teljesíteni a közbeszerzési értékhatárok alatti beszerzéseiről a közbeszerzésekért felelős miniszternek.
Mindezek következtében ez a szabályzatminta (segédlet) nem tekinthető egy-egy intézmény
kész, minden helyi sajátosságra kiterjedő szabályzatának.
Az anyag elkészítésével az volt a célunk, hogy egy konkrét szabályzat összeállításához rendszerezzük azokat a feladatokat, hatásköröket, amelyeket az Európai Uniós támogatások bonyolításával kapcsolatban tartalmaznia kell.
A projekt megvalósítását elősegítő és szabályozó anyag összeállítása során nem nélkülözhető
a projekt sajátosságainak figyelembevétele és azoknak a szabályzatban történő megjelenítése.
A szabályzat minta az adaptálás megkönnyítése érdekében magyarázó, értelmező, ajánló leírásokat tartalmaz, melyeket nem kell a szabályzatba beépíteni. Az ilyen jellegű szövegrészek
d ő l t betűvel jelennek meg.
a Szerzők

………………………………………….
intézmény
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Uniós támogatások pénzügyi lebonyolításának, elszámolásának
szabályzata
A ............................ projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.) figyelembe vételével - a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásait figyelembe véve - a következők szerint határozom meg.
I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. A szabályzat célja, tartalma
A Szabályzat célja, hogy az ……….. intézménynél (hivatalnál, önkormányzatnál) meghatározza az Európai Uniós forrásokból finanszírozott projektek végrehajtására vonatkozóan azokat a sajátos szabályokat, amelyek meghatározóak az Európai Uniós források pénzeszközeinek
felhasználása és nyilvántartása szempontjából. Meghatározza továbbá a kötelezettségvállalási,
utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési jogköröket, valamint nevesítse a jogkört gyakorlók
személyét, szabályozza a számlavezetés rendjét és a számla feletti rendelkezési jogosultságot.
A szabályozás tartalma: az intézménynél (hivatalnál, önkormányzatnál) a megvalósítandó
program költségvetési, tervezési feladatainak a finanszírozáshoz szükséges pénzigényléssel
összefüggő feladatok ellátása, a kiadások és bevételek nyilvántartásával, a pénzügyi lebonyolítással összefüggő feladatok ellátása.
2. A szabályzat jogszabályi és egyéb útmutatások forrása
−

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.

−

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11) Korm. rendelet

−

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet

−
−
−

A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. tv
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet,

−

A vonatkozó EK rendeletek, rendelkezések, az alábbiak szerint

−

a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához
kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról kiadott 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

−

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós
Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről
Költségvetési szerv neve
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−

272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az
egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

−

és a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító
Hatóság által kiadott, az Európai Szociális Alap felé elszámolható költségek
útmutatója

−

A …………….intézmény (hivatal, önkormányzat) Szervezeti és Működési Szabályzata

−

A …………………..program
keretében megvalósuló
………………………… kiadott egységes pénzügyi szabályzata 1

programok

3. A projekt megvalósíthatóságának forrása
A program megvalósításának forrása ………………………………….…………………
……………………………………...továbbá a támogatott projekt költségeinek fedezete
……………………………………….. (pl. vissza nem térítendő támogatás)
4. A tartalmi és személyi feltételei
A támogatott szervezet részéről a projekt legfőbb irányítója………………………………,
akinek felelőssége, a támogatás szabályainak, a környezetvédelmi szabályok és az esélyegyenlőségi követelmények teljes körű betartása.
Közbeszerzés
A támogatott projekt megvalósítása során beszerzésre kerülő eszközök, szolgáltatások beszállítóit, illetve az épület-felújítások kivitelezőit a vonatkozó közbeszerzési szabályok betartásával kell kiválasztani, a beszállító, illetve a kivitelező nem lehet a kedvezményezett támogatásban részesülő konzorciumi partnere.
A közbeszerzési eljárások lefolytatása a ………………………. feladata. A közbeszerzés során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénybe ütköző magatartás vagy mulasztás
esetén a törvény vonatkozó rendelkezései irányadók.
A támogatási szerződés értelmében szerződésszegésnek minősül és a Támogató szerződéstől
való elállását vonja maga után, ha a kedvezményezett a közbeszerzésre vonatkozó kötelezettségeit nem vagy nem szabályszerűen teljesítette.
A projekt során felmerülő közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatosan ……………………a felelős, annak ellenőrzésében, hogy betartották-e a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó hazai és
nemzetközi (Európai Uniós) szabályokat, illetve tiszteletben tartották-e a nyilvánosságra vonatkozó közösségi szabályokat.

1
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Költségvetési szerv neve

Uniós támogatás lebonyolításának szabályzata

-

-

a közterhek befizetését igazoló bankszámla-kivonat, valamint a kedvezményezett
képviselőjének nyilatkozata, hogy az átutalt összeg tartalmazza az adott napidíjjal
kapcsolatos közterheket,
úti jelentés,
a kint tartózkodás egyéb bizonylatai.

Az úti jelentés tartalma:
-

a projekt céljából utazó személyek megnevezése,
utazás időtartama (kezdő dátum-végdátum),
utazás tervezett célja, és elért eredmények.

Szállásköltség:
-

eredeti számla,
a kifizetés bizonylatai (bankszámla kivonat, pénztári kifizetés bizonylata).

4.4.3. Építési beruházás, eszközbeszerzés
Közbeszerzési értékhatár alatt az egy szállítótól, egy költségvetési sorra vonatkozó
1.000.000,- Ft-ot elérő 8 beszerzések esetén legalább három árajánlatot be kell kérni. 9 A
három árajánlat közül az összességében legkedvezőbb ajánlat alapján kell a szállítót kiválasztani.
Az Alapokon belül általában mindegyik program egyedileg határozza meg a beszerzendő
eszközök és beruházások nagyságát és mértékét. Külön kiemelik, hogy csak új vagy használt eszköz is beszerezhető-e a projekt terhére. Az eszközöknek és a beruházásoknak viszont csak a támogatott célokhoz szorosan kapcsolódó, azok megvalósításához szükséges
költségei számolhatók el a projekt terhére.
Az építések elszámolásához szükséges dokumentumok:
−

számla,

−

teljesítés igazolás,

−

vállalkozói szerződés,

−

az elvégzett munka igazolása, elfogadó nyilatkozat, amelyen a műszaki, független
szakterületi ellenőr igazolja a teljesítést, amit a kifizetési kérelemhez csatolni kell,

−

fénykép az építkezés állásáról, és amennyiben a támogatási szerződés szerint szükséges a kihelyezése, akkor a kihelyezett tájékoztató tábláról,

−

közbeszerzési eljárás dokumentumai,

−

a kifizetés bizonylatai (bankszámla kivonat, pénztári kifizetés bizonylata).

Eszközbeszerzés elszámolásához szükséges dokumentumok:
8

9

Az értékhatár 2017. január 1-jétől nem lehet több, mint egymillió forint. [Kbt. 4. § (3) bekezdés.] Csak központi
költségvetési szervekre vonatkozik!
Az árajánlat kérésénél minden esetben figyelembe kell venni a támogatási szerződében foglalt előírásokat. A
támogatási szerződés ugyanis ettől alacsonyabb értékhatárnál is előírhatja az ajánlatok bekérését.
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−
−
−
−
−
−

Számla, illetve az azzal egyenértékű, a költségek felmerülését igazoló bizonylatok,
szállítói szerződés, vagy megrendelő lap,
az eszköz átvételét igazoló ideiglenes, illetve végleges átvételi igazolás, szállítólevél, eredeti számlán az átvételt igazoló aláírás,
gyári szám, illetve egyéb az eszköz azonosítására alkalmas azonosító,
közbeszerzési eljárás dokumentumai,
a kifizetés bizonylatai (bankszámla kivonat, pénztári kifizetés bizonylata).

4.4.4. Szolgáltatások igénybevételének költségei
Közbeszerzési értékhatár alatt az egy szolgáltatótól, egy költségvetési sorra vonatkozó
1.000.000,- Ft-ot elérő 10 szolgáltatások esetén legalább három árajánlatot be kell kérni. 11
A három árajánlat közül az összességében legkedvezőbb ajánlat alapján kell a szállítót kiválasztani.
Az eszközbeszerzéshez hasonlóan ezen a soron elszámolt költségeknek is szorosan kapcsolódniuk kell támogatott célokhoz. A kedvezményezett csak azokat a szolgáltatási költségeket számolhatja el, amelyeket a Szerződő Hatóság az általa kiadott útmutatókban engedélyez.
Szolgáltatások igénybevételének dokumentálása
− közbeszerzési eljárás dokumentumai,
− számla, vagy egyéb, gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok,
− szerződés, megbízási szerződés vagy megrendelő,
− teljesítést igazoló dokumentum,
− ha a szolgáltatás eredményeként, pl. tanulmány stb. kerül átadásra a végtermékből
egy „köteles” példány nyomtatott vagy elektronikus formában,
− a kifizetés bizonylatai (bankszámla kivonat, pénztári kifizetés bizonylata).
4.4.5. Adminisztratív költségek
Pénzügyi, banki költségek
Ha a támogatási szerződés előírja, hogy a projekt pénzforgalmának lebonyolítására külön
bankszámlát kell nyitni, akkor az ezzel összefüggésben felmerülő többletköltségek közül a
számlanyitás és a számlavezetés díja a projekt adminisztratív költségei között elszámolható kiadásnak minősül. Ha egy számlát több projekt támogatáshoz is használ az intézmény,
a kiadások részarányát a támogatások arányában kell meghatározni.
Jogi és könyvelési költségek

Az értékhatár 2017. január 1-jétől nem lehet több, mint egymillió forint. [Kbt. 4. § (3) bekezdés.] Csak központi költségvetési szervekre vonatkozik!
11
Az árajánlat kérésénél minden esetben figyelembe kell venni a támogatási szerződében foglalt előírásokat. A
támogatási szerződés ugyanis ettől alacsonyabb értékhatárnál is előírhatja az ajánlatok bekérését.
10
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A jogi tanácsadás díjai, a közjegyzői díjak, költségek és a könyvelői szolgáltatások díjai,
amelyek szükségesek a projekt indításához és megvalósításához elszámolhatóak, ha közvetlenül kapcsolhatók a projekthez és szükségesek annak indításához és megvalósításához.
A jogi és könyvelői szolgáltatás harmadik féltől való igénybevételének költsége csak akkor számolható el, ha az intézmény nem rendelkezik megfelelő szakemberekkel a feladat
ellátásához. A szolgáltatót a vonatkozó közbeszerzési szabályok betartásával kell kiválasztani. Közbeszerzési értékhatár alatti megbízás esetén legalább három ajánlatot kell bekérni
a kiválasztáshoz.
Bankgarancia, jogi biztosítékok költsége
Amennyiben a pályázati kiírás bankgarancia, illetve más jogi biztosíték nyújtását írta elő,
akkor az ezzel kapcsolatban felmerült, igazolható költségek elszámolhatóak.
Adminisztratív költségek dokumentálása
−

Közbeszerzési eljárás dokumentumai,

−

számla, vagy egyéb, gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok,

−

szerződés, megbízási szerződés vagy megrendelő,

−

teljesítést igazoló dokumentum,

−

a kifizetés bizonylatai (bankszámla kivonat, pénztári kifizetés bizonylata).

4.4.6. Rezsiköltségek elszámolása, megosztása
A rezsiköltség olyan elszámolható költség, amely nem kapcsolható teljes mértékben egy
adott tevékenységhez vagy folyamathoz. A rezsiköltségek elszámolhatóak, ha a projekt
végrehajtásához feltétlenül szükségesek és ténylegesen felmerültek.
A rezsiköltségek a pályázati kiírásban meghatározott teljes bekerülési értékének %-áig
számolhatók el.
A rezsiköltségek csak tételesen (a megfelelő költségkategóriához elemekre bontva) számolhatók el, feltéve, hogy a projekthez kötődő valóságos költségen alapulnak, és megfelelően igazolt és méltányos módszer szerint, arányosan történik a támogatott tevékenységhez
való hozzárendelésük. A rezsiköltséget az általánosan elfogadott, korrekt és méltányos elszámolási szabályoknak megfelelően kell megosztani. Az alkalmazott módszernek a tényleges költségeket kell alapul vennie, és a szervezetnek megfelelő audit mechanizmusokat
kell alkalmazni annak igazolására, hogy a rezsiköltségek elosztása megfelelő.
Az arányosítás alkalmazható módszere a költség jellegétől függően lehet:
− munkaidő alapú,
− kedvezményezettekre fordított idő alapú,
− tanfolyam időtartamán alapuló,
− az igénybevett terület/tér nagyságán alapuló, vagy
− a tényleges használaton/igénybevételen alapuló.
Rezsiköltségek elszámolhatóságának és megosztásának dokumentálása
− számla, vagy egyéb, gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok,
− arányosítási módszer leírása és számításai,
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−
−
−

szerződés,
teljesítést igazoló dokumentum,
a kifizetés bizonylatai (bankszámla kivonat, pénztári kifizetés bizonylata).

4.4.7. Természetbeni hozzájárulások elszámolása
A természetbeni hozzájárulások nem kötelező hozzájárulások, de ha a projekt költségvetésében tervezettek, akkor ugyanúgy kell dokumentálni az elszámolásukat, mint a kapott
támogatásét. Valamely tevékenységnek alapokból történő társfinanszírozása a tevékenység
befejezésekor nem haladhatja meg a természetbeni juttatások nélkül számított összes támogatható kiadás összegét.
Természetbeni hozzájárulásként a következők számolhatóak el:
−
−

Ingatlanok és eszközök rendelkezésre bocsátása a projektmegvalósítás időszakában.
Ellentételezés nélkül végzett önkéntes munka.

A természetbeni hozzájárulásai akkor számolhatóak el, ha
− Értékük függetlenül megállapítható és ellenőrizhető.
− Ingatlanok, eszközök, felszerelések rendelkezésre bocsátása esetén az elszámolható
értéket a tényleges, igazolt használati idő és az adott helyen, adott időben szokásos
piaci bérleti ár figyelembevételével állapítják meg.
− Ingyenes önkéntes munka esetében a munka elszámolható értékét a ténylegesen ráfordított idő és az elvégzett munka szokásos, napi- / óradíjnak a figyelembe vételével állapítják meg.
A rendelkezésre bocsátott ingatlanra, eszközökre vonatkozóan a következőknek kell teljesülniük:
− A rendelkezésre bocsátott eszköznek rendelkeznie kell a tevékenységhez szükséges
technikai jellemzőkkel, és meg kell felelnie a vonatkozó előírásoknak és szabványoknak,
− A rendelkezésre bocsátott eszköz természetbeni hozzájárulásként elszámolt költsége nem haladhatja meg a szokásos piaci bérleti árat.
4.4.8. Értékcsökkenés elszámolása
Értékcsökkenést elszámolni és azzal kapcsolatban támogatást lehívni, csak a program keretében támogatott tevékenységek végrehajtásához közvetlenül és elengedhetetlenül szükséges épületek, eszközök használatával kapcsolatban lehet. Az értékcsökkenés elszámolására olyan épületek, eszközök vonatkozásában kerülhet sor, amelyek a támogatott projekt
megvalósításának megkezdése előtt már az intézmény (önkormányzat) tulajdonában voltak, illetve beszerzésükre, felújításukra, átalakításukra a projekt megvalósítása során került
sor, de a beszerzés, felújítás, átalakítás bekerülési költsége a vonatkozó értékhatárok miatt,
nem elszámolható költség.
Csak olyan épületek, eszközök használatával kapcsolatban számolható el értékcsökkenés,
amelyek beszerzésének, megépítésének, felújításának és/vagy átalakításának finanszírozásához nem volt Közösségi vagy nemzeti támogatás, társfinanszírozás.
16
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Amennyiben devizában kiállított szállítói számlát nyújt be a kedvezményezett, a számlák
értékét forintban kell megjelölni, a számlán szereplő devizát a gazdasági teljesítés időpontjában érvényes MNB árfolyamon kell átszámítani forintra.
Ha a kedvezményezett, vagy közvetlenül szállítói számlára történő fizetés esetén a szállító
nem forintban kéri a számla ellenértékének a kiegyenlítését, hanem devizában, a számla
értéke a fent megadott árfolyamon átszámított forint értékben kerül kifizetésre.
4.4.11. Költségként el nem számolható tételek
− a pénzügyi-banki műveletek forgalmi díjai, kamat tartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés
költsége, egyéb pénzforgalmi költségek,
− deviza átváltási jutalékok és veszteségek, ha a beszállító nem forintban kéri az ellenértéket,
− jutalékok és osztalék kifizetése,
− visszaigényelhető, vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók,
− bírságok, kötbérek és perköltségek,
− a saját forrás kiegészítéséhez felvett hitel hitelfedezeti biztosítékkal kapcsolatos
költségei, illetve mindennemű, a hitel felvételhez kapcsolódó költség,
− az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött alvállalkozói szerződésekkel
kapcsolatban felmerült költségek, amelyekkel kapcsolatban a szerződés a kifizetést
a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, hacsak az
ilyen költségeket a kedvezményezett nem igazolja a munka vagy a szolgáltatás valóságos értékére való hivatkozással.
5. A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás rendje
A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés utalványozás rendjének részletes szabályait a Gazdálkodási szabályzat tartalmazza.
II.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az Uniós támogatás lebonyolításának szabályzata …………………………….………napján
lép hatályba.
A ……………….. (költségvetési szerv vezetője) kell gondoskodni, hogy az Uniós támogatás
lebonyolításának szabályzatában foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék,
annak tényét a szabályzat 1. számú mellékletében szereplő megismerési nyilatkozaton aláírásukkal igazolják a hatálybalépés napjával egyidejűleg.
Az érintett dolgozók munkaköri leírásában szerepeltetni kell az Uniós támogatás lebonyolításának szabályzatában nevesített felelősségi, hatás és jogköröket, melyek elkészítéséért
……….. (költségvetési szerv vezetője) a felelős.
Kelt,…………………év …..hó…..nap
……………………………………..
jegyző (intézményvezető)
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1. számú melléklet
Megismerési nyilatkozat
Az Uniós támogatások pénzügyi lebonyolításának, elszámolásának szabályzatában foglaltakat
megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles
vagyok betartani.
Név

Beosztás
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Kelt

Aláírás
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