
 

Kedvezményzett neve: Aparhant Község 
Önkormányzata

Projektazonosító: 1924248882
Támogatói okiratban szereplő teljes összköltség: 5,333,327
Támogatás teljes összege: 3,999,992
Utófinanszírozott tevékenységre jutó támogatás összege: 3,999,992

Bevétel (Ft):
Tárgyévben tervezett támogatási előleg összege 1,999,996 Ft                              
Tárgyévben tervezett kifizetési igénylések  összege 1,999,996 Ft                              
Tárgyévben tervezett bevételek összesen: 3,999,992 Ft                              

Kiadás (Ft):
Játszótér létrehozása 4,964,379 Ft                              
Kötelező tájékoztatás - A/3 méretű, D típusú tábla elkészítése 2,136 Ft                                     
Kötelező tájékoztatás 19,620 Ft                                   
Marketing eszközök - pólók 56,174 Ft                                   
Marketing eszközök - sapkák 23,263 Ft                                   
Projektmenedzsment költsége 86,148 Ft                                   
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 42,605 Ft                                   
Pályázat elkészítésének költsége 139,002 Ft                                 
El nem számolható költség 53,928 Ft                                   
Tárgyévben tervezett kiadások összesen: 5,387,255 Ft                              
Év végi egyenleg: 1,387,263 Ft-                              

Elfogadott kifizetési igénylés szerint elszámolt támogatási előleg 
összege**

                                           -   Ft 

* Az okiratban szereplő, utófinanszírozott tevékenységhez kapcsolódó költségkategóriákat kell feltünteni
** A likviditási terv módosításakor kell kitölteni.

kelt: Aparhant 2020.január 31.

törvényes képviselő
kedvezményezett neve

p.h
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Kedvezményzett neve:
Projektazonosító:

Támogatói okiratban szereplő teljes összköltség:

Támogatás teljes összege:

Utófinanszírozott tevékenységre jutó támogatás összege:

Bevételek (Ft)
Tárgyévben tervezett támogatási előleg összege*

Tárgyévben tervezett kifizetési igénylések összege

Tárgyévben tervezett bevételek összesen:

Kiadások (Ft)
1. költségkategória*
2. költségkategória
3. költségkategória
4. költségkategória
5. költségkategória
6. költségkategória
7. költségkategória
Tárgyévben tervezett kiadások összesen:
Év végi egyenleg :

Elfogadott kifizetési igénylés szerint elszámolt támogatási előleg összege

* Amennyiben a likviditási terv Kifizető Ügynökség részére történő benyújtása után 
kiderül, hogy a tervezett kiadások összege várhatóan növekszik, lehetőség van a 
likviditási tervben eredetileg meghatározott támogatási előlegnél 50%-al magasabb 
összegű támogatási előleg igénylésére az adott naptári évben anélkül, hogy módosítani 
kellene a likviditási tervet.

VP projektazonosító

Projekt teljes elszámolható költsége, konzorcium esetén a konzorcium teljes elszámolható összköltsége.

A megítélt támogatás összege, konzorcium esetén a konzorciumra jutó támogatás összege.

A megítélt támogatásból az utófinanszírozású tevékenységre jutó támogatás összege, konzorcium 
esetén a konzorcium utófinanszírozású tevékenységére jutó támogatás összege.

A támogatói okiratban rögzített költségek tárgyévre tervezett összegét kell feltüntetni. A kiadásoknál csak 
az utófinanszírozott tevékenységre jutó költségekkel kell tervezni.

Kérjük a likviditási terv mellékleteként lényegretörő, alátámasztó szöveges indoklás, magyarázat csatolását, melynek terjedelme nem haladja meg a 2 oldalt.

A tervezett kiadások összege.

Az adott naptári évben benyújtott és a Kifizető Ügynökség által elfogadott előleg elszámolás összege. A 
mezőt abban az esetben kell kitölteni, ha kedvezményezett a likviditási tervben az adott naptári évre 
eredetileg meghatározott támogatási előleg összegének 150%-ánál több támogatási előleget kíván 
igényelni és emiatt módosítani szükséges a likviditási tervet.

Kitöltési Útmutató

Az adott évben az utófinanszírozott tevékenységekre igényelni kívánt támogatási előleg összege.

Kifizetés igénylési dokumentáció alapján várhatóan a Támogató részéről tárgyévben kifizetésre kerülő 
támogatás összege (Kedvezményezett folyószámláján megjelent) Kérjük a tervezéskor vegye figyelembe 
a 272/2014. Korm. Rendeletben foglalt kifizetési határidőket.

A tervezett támogatási előleg és kifizetési igénylések összege.

A tárgyévben tervezett bevételek és kiadások különbözete.

Kedvezményezett neve, konzorcium esetén a konzorciumvezető neve



VP projektazonosító

Projekt teljes elszámolható költsége, konzorcium esetén a konzorcium teljes elszámolható összköltsége.

A megítélt támogatás összege, konzorcium esetén a konzorciumra jutó támogatás összege.

A megítélt támogatásból az utófinanszírozású tevékenységre jutó támogatás összege, konzorcium 
esetén a konzorcium utófinanszírozású tevékenységére jutó támogatás összege.

A támogatói okiratban rögzített költségek tárgyévre tervezett összegét kell feltüntetni. A kiadásoknál csak 
az utófinanszírozott tevékenységre jutó költségekkel kell tervezni.

Kérjük a likviditási terv mellékleteként lényegretörő, alátámasztó szöveges indoklás, magyarázat csatolását, melynek terjedelme nem haladja meg a 2 oldalt.

A tervezett kiadások összege.

Az adott naptári évben benyújtott és a Kifizető Ügynökség által elfogadott előleg elszámolás összege. A 
mezőt abban az esetben kell kitölteni, ha kedvezményezett a likviditási tervben az adott naptári évre 
eredetileg meghatározott támogatási előleg összegének 150%-ánál több támogatási előleget kíván 
igényelni és emiatt módosítani szükséges a likviditási tervet.

Kitöltési Útmutató

Az adott évben az utófinanszírozott tevékenységekre igényelni kívánt támogatási előleg összege.

Kifizetés igénylési dokumentáció alapján várhatóan a Támogató részéről tárgyévben kifizetésre kerülő 
támogatás összege (Kedvezményezett folyószámláján megjelent) Kérjük a tervezéskor vegye figyelembe 
a 272/2014. Korm. Rendeletben foglalt kifizetési határidőket.

A tervezett támogatási előleg és kifizetési igénylések összege.

A tárgyévben tervezett bevételek és kiadások különbözete.

Kedvezményezett neve, konzorcium esetén a konzorciumvezető neve



NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATALGINOP-6.1.1-15-2015-0001 azonosítószámú 
"Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" című kiemelt projekt

Likviditási terv

Konzorciumi tag neve:
Projektazonosító:
Támogatói okiratban szereplő, a konzorciumi tagra jutó 
teljes összköltség (Ft):

Támogatás konzorciumi tagra jutó teljes összege (Ft):
Konzorciumi tag utófinanszírozott tevékenységre jutó 
támogatás összege (Ft):

Bevétel (Ft):
Tárgyévben tervezett támogatási előleg összege -  Ft                                            
Tárgyévben tervezett kifizetési igénylések  összege -  Ft                                            
Tárgyévben tervezett bevételek összesen: -  Ft                                            

Kiadás (Ft):
1. költségkategória* -  Ft                                            
2. költségkategória -  Ft                                            
3. költségkategória -  Ft                                            
4. költségkategória -  Ft                                            
5. költségkategória -  Ft                                            
6. költségkategória -  Ft                                            
7. költségkategória -  Ft                                            
Tárgyévben tervezett kiadások összesen: -  Ft                                            
Év végi egyenleg : -  Ft                                            

Elfogadott kifizetési igénylés szerint elszámolt támogatási 
előleg összege**                                               -   Ft 

* Az okiratban szereplő, utófinanszírozott tevékenységhez kapcsolódó költségkategóriákat kell feltünteni
** A likviditási terv módosításakor kell kitölteni.

kelt:

törvényes képviselő
kedvezményezett neve

p.h

……. évi likviditási terv (konzorciumi tagi szintű)
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Konzorciumi tag neve:
Projektazonosító:

Támogatói okiratban szereplő, a konzorciumi tagra jutó teljes összköltség (Ft):

Támogatás konzorciumi tagra jutó teljes összege (Ft):

Konzorciumi tag utófinanszírozott tevékenységre jutó támogatás összege (Ft):

Bevételek (Ft)

Tárgyévben tervezett támogatási előleg összege

Tárgyében tervezett kifizetési igénylések összege

Tárgyében tervezett bevételek összesen:

Kiadások (Ft)
1. költségkategória*
2. költségkategória
3. költségkategória
4. költségkategória
5. költségkategória
6. költségkategória
7. költségkategória
Tárgyévben tervezett kiadások összesen:
Év végi egyenleg :

Elfogadott kifizetési igénylés szerint elszámolt támogatási előleg összege

* Amennyiben a likviditási terv Kifizető Ügynökség részére történő benyújtása után 
kiderül, hogy a tervezett kiadások összege várhatóan növekszik, lehetőség van a 
likviditási tervben eredetileg meghatározott támogatási előlegnél 50%-al magasabb 
összegű támogatási előleg igénylésére az adott naptári évben anélkül, hogy módosítani 
kellene a likviditási tervet.

A megítélt támogatásból a konzorciumi tag  utófinanszírozású tevékenységére jutó támogatás összege.

Az adott naptári évben benyújtott és a Kifizető Ügynökség által elfogadott előleg elszámolás összege. A 
mezőt abban az esetben kell kitölteni, ha kedvezményezett a likviditási tervben az adott naptári évre 
eredetileg meghatározott támogatási előleg összegének 150%-ánál több támogatási előleget kíván 
igényelni és emiatt módosítani szükséges a likviditási tervet.

Az adott évben az utófinanszírozott tevékenységekre igényelni kívánt támogatási előleg összege. 

Kifizetés igénylési dokumentáció alapján várhatóan a Támogató részéről a konzorciumi tag részére 
tárgyévben kifizetésre kerülő támogatás összege (Kedvezményezett folyószámláján megjelent) Kérjük a 
tervezéskor vegye figyelembe a 272/2014. Korm. Rendeletben foglalt kifizetési határidőket.

A tervezett támogatási előleg és kifizetési igénylések összege.

A támogatói okiratban rögzített költségek közül a konzorciumi tagnál tárgyévre tervezett összegét kell 
feltüntetni. A kiadásoknál csak az utófinanszírozott tevékenységre jutó költségekkel kell tervezni.

A tervezett kiadások összege.
A tárgyévben tervezett bevételek és kiadások különbözete.

Kérjük a likviditási terv mellékleteként lényegretörő, alátámasztó szöveges indoklás, magyarázat csatolását, melynek terjedelme nem haladja meg a 2 oldalt.

Kitöltési Útmutató

Konzorciumi tag neve
VP projektazonosító

Projekt teljes elszámolható költségéből a konzorciumi tagra jutó összköltség.

A megítélt támogatás összegből a konzorciumi tagra jutó támogatás összege.



A megítélt támogatásból a konzorciumi tag  utófinanszírozású tevékenységére jutó támogatás összege.

Az adott naptári évben benyújtott és a Kifizető Ügynökség által elfogadott előleg elszámolás összege. A 
mezőt abban az esetben kell kitölteni, ha kedvezményezett a likviditási tervben az adott naptári évre 
eredetileg meghatározott támogatási előleg összegének 150%-ánál több támogatási előleget kíván 
igényelni és emiatt módosítani szükséges a likviditási tervet.

Az adott évben az utófinanszírozott tevékenységekre igényelni kívánt támogatási előleg összege. 

Kifizetés igénylési dokumentáció alapján várhatóan a Támogató részéről a konzorciumi tag részére 
tárgyévben kifizetésre kerülő támogatás összege (Kedvezményezett folyószámláján megjelent) Kérjük a 
tervezéskor vegye figyelembe a 272/2014. Korm. Rendeletben foglalt kifizetési határidőket.

A tervezett támogatási előleg és kifizetési igénylések összege.

A támogatói okiratban rögzített költségek közül a konzorciumi tagnál tárgyévre tervezett összegét kell 
feltüntetni. A kiadásoknál csak az utófinanszírozott tevékenységre jutó költségekkel kell tervezni.

A tervezett kiadások összege.
A tárgyévben tervezett bevételek és kiadások különbözete.

Kérjük a likviditási terv mellékleteként lényegretörő, alátámasztó szöveges indoklás, magyarázat csatolását, melynek terjedelme nem haladja meg a 2 oldalt.

Kitöltési Útmutató

Konzorciumi tag neve
VP projektazonosító

Projekt teljes elszámolható költségéből a konzorciumi tagra jutó összköltség.

A megítélt támogatás összegből a konzorciumi tagra jutó támogatás összege.


	Likviditási terv sablon _projek
	Kitöltési útmutató_projekt
	Likvid. terv konzorciumi tag
	Kitöltési útmutató_konzorcium

