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Tisztelt Kedvezményezett!

Értesítem, hogy a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására című, MFP-KKE/2019
kódszámú pályázati kiírásra, 2020.05.04 19:39:58 időpontban benyújtott, 3080650138 iratazonosító számon nyilvántartott elszámolásának
jogosultsági ellenőrzését a Miniszterelnökség, mint Támogató megbízásából megkezdtem.

Az elszámolásában az alábbi hiányosságo(ka)t találtam:

 - Kérem nyújtsa be a beszerzett eszközök minőségi tanúsítványát vagy megfelelőségi nyilatkozatát.

- Kérem igazolja, hogy történt-e erőgép beszerzése. ( A kérelemben és a támogatói okiratban erőgép beszerzés került feltüntetésre, azonban az
elszámoláshoz beadott dokumentumok alapján nem erőgép beszerzésre került sor. A beszerzett traktorok nem rendelkeznek forgalmi
engedéllyel.)

 - Nem nyújtotta be az ideiglenes használatba adással kapcsolatban az együttműködési megállapodást. Kérem pótolja.

Az arculati kézikönyvben foglaltak alapján:  A Magyar Falu Program emblémáját valamennyi nyertes pályázat esetében a kedvezményezett
honlapján is köteles elhelyezni. Amennyiben az Önkormányzat nem rendelkezik saját honlappal, akkor a közös hivatal honlapján szükséges az
emblémát elhelyezni. Kérjük erre vonatkozó intézkedésüket. A kedvezményezett köteles legalább 2 db különböző helyre Falutáblát kihelyezni, oly
módon, hogy a Falutábla a település közigazgatási határát jelző, a település nevét tartalmazó tábla alattlegyen elhelyezve, a település fő forgalmi
útvonalai mentén, a település központja felé vezető oldalon. Az elszámolásban csak egy falutábláról csatoltak fotót. 

- A tervezettekhez képest más szállítótól, más típusú fűnyíró traktorok kerültek beszerzésre, kérjük ennek részletesebb indoklását.

Nem megfelelő Beszerzés:



2Oldal:

Beszerzés
sorszáma

Szállító adószáma Szállító neve Beszerzés tárgya Indokolás

2 14705492202 EU-Winner Consulting Kft. Tájékoztatás, nyilvánosság
feladatok

ellátása  Projektmenedzs
feladatok ellátása

A Kft. EW2000037 sorszámú számlájához
kapcsolódóan a szerződés nem került
csatolásra (a másik szerződést csatolták
ide is), és a számlán a tevékenység
valamint a hozzátartozó összeg
felcserélésre került. A Támogatói okirat
valamint a teljesítés igazolás szerint a
Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok
ellátása bruttó 19.999,- Ft, a
Projektmenedzsmenr feladatok ellátása
pedig 703.567,- Ft, a számlán azonban
ffodítva szerepel. Kérjük ennek javítását.  

Nem megfelelő Bizonylat:
Beszerzés sorszám Bizonylat sorszáma Bizonylat azonosító Bizonylat típusa Kiállító adószáma Indokolás

3 4 EW1900193 Számla 14705492202 Hiányzik a számla
kifizetését igazoló
dokumentum (üres lap
került
csatolásra). Hiánypótlás
szükséges.

Kérem, hogy a fent jelölt hiányosságokat a jelen levél kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül pótolni szíveskedjék.
Válaszát kérem az elektronikus benyújtást lehetővé tevő felületen keresztül, a "Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése"
menüpontból indítható, "Hiánypótlás (Elszámolás)" tárgyú beadványként benyújtani.

Tájékoztatom, hogy a határidő a központi elektronikus szolgáltató rendszer által visszaigazolt iratkézhezvételt követő naptól veszi kezdetét.
(Amennyiben az irat átvételének visszaigazolása az elküldés napját követő 3 napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek
tekintem.)

A határidő akkor tekinthető megtartottnak, ha a hiánypótlási beadvány határidőn belül elektronikusan benyújtásra kerül.

A hiánypótlási felhívással kapcsolatos további eljárásrendi információk a vonatkozó pályázati kiírásban meghatározott Útmutatóban találhatóak.

Felhívom figyelmét, hogy hiánypótlásra kizárólag egy alkalommal van lehetőség, és ha a hiánypótlási felhívásnak a fenti határidőn belül nem tesz
eleget, úgy az elszámolása az eddig benyújtott dokumentumok alapján kerül elbírálásra.

Köszönöm együttműködését.

Budapest, 2020.05.08

Magyar Államkincstár


