Elszámolási útmutató

Az elszámolási felülethez való hozzáféréshez kérjük, nyissa meg a Pályázati portálthttps://csaladihaz2016.nfsi.hu/ majd a Lakosságnak BELÉPÉS gombra kattintva, az ügyfélkapus
azonosítást követően válassza ki érvényes benyújtott pályázatát.
A képernyő jobb oldalán megnyílik a PÁLYÁZATI ÉLETPÁLYA.
A pályázati életpályát legörgetve a lap aljára, látható a pályázati elszámolás menüpont, az
ELSZÁMOLÁS MEGKEZDÉSE lehetőségre kattintva megjelennek az elszámoláshoz tartozó pontok.

8. pont KIVITELEZŐI SZERZŐDÉSEK: a megtekintés gomb megnyomását követően új ablak nyílik
meg, ahol láthatóak a pályázat benyújtása során feltöltött, a munkanemekhez tartozó kivitelezői
szerződések.
LETÖLTÉS gomb használatával megtekinthető (letölthető) a feltöltött dokumentum.
SZERKESZTÉS gomb használatával módosíthatjuk a Kivitelező megnevezését (pl.: Kivitelező váltás
esetén), módosíthatjuk a szerződés tárgyát, illetve új szerződést tölthetünk fel (Kivitelező váltás
esetén itt van lehetőség a régi szerződés törlésére, valamint az új Kivitelezővel kötött szerződés
feltöltésére). MENTÉS gomb használatával menthetjük a szerződésekkel kapcsolatos
módosításokat.
TÖRLÉS gomb használatával véglegesen törölhetjük a rendszerből a feltöltött szerződést.

SZERZŐDÉS HOZZÁADÁSA gomb használatával új szerződést hozhatunk létre (pl.: meglévő
munkanem esetén itt van lehetőség az új vállalkozói szerződés csatolására, a Kivitelező, valamint
a szerződés tárgyának megnevezésére). Az adatokat a MENTÉS gomb használatával szükséges
rögzíteni.

9. pont SZÁMLÁK: megtekintés lehetőségre kattintva új oldal nyílik meg, ahol már automatikusan
betöltve látjuk a pályázat benyújtásakor feltöltésre került – számlákat. A számla záradékolása a
következők szerint szükséges: Kérjük rávezetni: „ZFR-CSH/2016-xxxxxx sz. pályázat terhére yy Ft

elszámolva”

(pl.: energetikai szakértői költségről kiállított számla). A pályázathoz benyújtott energetikai
számlákat is szükséges záradékkal ellátni. Pályázat beadásakor a költségvetés alátámasztására
szolgált a számla, elszámoláskor pedig a megvalósult szükséges alátámasztani.

SZÁMLA HOZZÁADÁSA gombra kattintva nyílik lehetőségünk a korszerűsítés során keletkezett
eredeti számlák feltöltésére, valamint az azokon feltüntetett adatok rögzítésére az elszámolási
felületen.
Ebben a modulban szükséges az adatlapba beírni a számlán szereplő bruttó teljes anyag- illetve
munkadíjat, a szakértői költséget, valamint a számla teljes bruttó végösszegét.
Abban az esetben, ha az adatlapon kitöltendő sorok valamelyikéhez az adott számlán nem tartozik
releváns adat, kérjük a sorba „0”-át írjon.
Az oldal alján tudjuk feltölteni a számlákat, számlát helyettesítő okiratokat, illetve a kifizetést igazoló
egyéb bizonylatokat
Készpénzfizetés esetén csak a számla feltöltése szükséges, és ezesetben az igazoló bizonylatok
csatolmány helyére is ugyanazt a számlát szükséges feltölteni.
Átutalás esetén bankszámlakivonat, banki igazolás benyújtása szükséges, melyről egyértelműen
beazonosítható az átutalás kedvezményezettje, a feltöltött számla sorszáma és összege.
MENTÉS gombbal rögzítsük a felületen a beírt adatokat, valamint feltöltéseket.
SZÁMLA HOZZÁADÁSA lehetőséget választva újabb számlákat adhatunk az elszámoláshoz, az
azokon szereplő adatok beírásával.

10. pont ELSZÁMOLÁS: szerkesztés lehetőségre kattintva az elszámolás oldalon automatikusan
betöltve láthatóak a Pályázó, valamint a pályázattal érintett épület adatai, alatta pedig a
beruházással érintett korszerűsítésekhez tartozó munkanemek, a benyújtott pályázat, illetve a 4es számú melléklet alapján kalkulált bruttó anyagköltségei és munkadíjai.

A munkanemekhez tartozó modulokban a legördülő menüsorból ki kell választanunk a megfelelő
szerződést és a hozzá tartozó számlát. Kipipálva a „számla teljes összege elszámolható”
lehetőséget, az adott számlán szereplő teljes bruttó anyag- és munkadíjak automatikusan
betöltődnek a cellákba.

A munkanem díja rovatban a felület automatikusan összeadja a beírt összegeket, itt láthatóak a
munkanemek anyag- és munkadíjai összesítve.

Energetikai szakértő modulban szükséges feltölteni a beruházás megvalósítását követő állapotra
vonatkozó, a korszerűsítés befejeztével hitelesített energetikai tanúsítványt.
„Új elszámolási tétel hozzáadásával” kiválaszthatjuk az előzőleg feltöltött számlát.

Lentebb, újabb szakértői költségeket, engedélyezési díjakat adhatunk hozzá szükség szerint.

Az összesítő modulban láthatóak a beírt szakértői költségek összesítve.
Itt látjuk a 4-es számú melléklet alapján kikalkulált támogatási összeget és intenzitást, valamint az
elszámolásban rögzített költségek és számlák alapján összesített igényelhető támogatási összeget.
A Csatolmány rovatba szükséges feltölteni a kivitelezői teljességi nyilatkozatot, mely
dokumentumok a pályázati portálról letölthetőek.
https://csaladihaz2016.nfsi.hu/uploads/kivitelezoi_teljessegi_nyilatkozat.pdf

Az oldalon rögzített adatokat MENTÉS gombbal menthetjük, illetve a beírt adatok ismételt
áttekintése után a MENTÉS ÉS VÉGLEGESÍTÉS gomb használatával beküldhetjük az elszámolást.
Figyelem! Véglegesítés után módosításra már nincs lehetőség.
A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező, üresen nem maradhatnak.
Kérjük, amennyiben az elszámolási felületen a kitöltés során hibaüzenet jelenik meg, azt ne hagyja
figyelmen kívül, ebben az esetben az adatok módosítása szükséges.

