
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 

 

 

amely létrejött egyfelől Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata (1113. 

Budapest, Bocskai út 39-41., képviseli: dr. Hoffmann Tamás polgármester), mint támogatást 

nyújtó, a továbbiakban: Támogató, 

másfelől SASFA Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete, mint pályázó (székhely: 

1112 Budapest, Érdi u. 2.., képviseli: Simó József, cégjegyzékszám: 12854, adószám: 

18263233-1-43), a továbbiakban: Támogatott között az alábbiak szerint: 

 

 

1. 2011. december 7-én kulturális témakörben kiírt pályázati felhívásra, XV/8/40/2012 

iktatószámon beérkezett pályázathoz a Kulturális Bizottság 47/KB/2012./II.16/ sz. 

határozatban szereplő javaslat alapján polgármesteri döntéssel Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata támogatást nyújt Támogatott részére.  

 

 

2. A támogatás kizárólag az alábbi program megvalósítására fordítható: 

SASFA nap szervezésére, a Sas-hegyi természetvédelmi területre Sasfa állítás 

(Sasfa állításának költségei, fa faragás, nyomdai költségek, kamera kazetta 

vásárlás max. 3000,- Ft, nyomtató vásárlása max. 34.000,- Ft) 

Megvalósítás helye: Budapest 

 

 Egyebek: 

 A támogatás összegét Támogatott a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem 

használhatja fel. Ezzel összefüggésben sem fordítható a támogatás összege bármilyen 

adó (ÁFA), illeték, vagy közteher tartozás kiegyenlítésére. Támogatott kijelenti, hogy 

 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, 

valamint TB járulék tartozása) nincs, 

 az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki 

nem egyenlített fizetési kötelezettsége nincs, 

 csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll. 

További feltételek: a Támogatott vállalja, hogy a megjelenő kiadványban/vagy a 

pályázati programmal kapcsolatos anyagain Újbuda Önkormányzatát, mint támogatót 

feltünteti. 

 

 

3. Támogató a 2. pontban rögzített cél megvalósítására bruttó 150.000, Ft, azaz bruttó 

százötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott 

részére. 

 

 

4. A kifizetés pénzátutalással történik a Támogatott 11711003-20002523 számú OTP Bank 

1113 Budapest Bartók B. u. 92-94 sz. alatti fióknál vezetett számlájára, melyet 

Támogató a Támogatott által aláírt szerződés beérkezését követően folyósít. 

 

 

5. Az elszámolás rendje: 

 



5.1  Támogatott működési jellegű támogatás esetén köteles a tényleges megvalósulásról 

rövid szöveges szakmai értékelő anyagot /kiadványokkal, sajtó-, médiafigyelővel/ 

adni. 

 

5.2  Támogatott céljellegű támogatás elszámolása esetén köteles az alábbi 

bizonylatokat benyújtani: 

 számszaki és formai szempontból kifogástalan számlamásolatokat. Elszámoláskor 

a támogatási cél megvalósítása érdekében a szerződéskötési dátumot megelőző 

dátummal kibocsátott számlák is befogadhatók. 

 

 egyéb bizonylatok: rövid szöveges szakmai értékelő anyag 

 

5.3  Az eredeti okmányok megtekintése igény esetén helyszíni ellenőrzés során, illetve 

bekéréssel, egyeztetett időpontban történik. 

 

5.4  Támogatott vállalja, hogy 2012. május 1. napjával megkezdi és 2012. június 30. 

napjával befejezi a megvalósítást, melynek teljes költsége 188.000 Ft. A pályázó az 

elnyert támogatással legkésőbb 2012. július 30-ig a Támogató felé az Oktatási és 

Kulturális Osztályon keresztül elszámol (Támogatási szerződés 4-5. sz. melléklete). 

 

5.5  Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, 

illetve nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának 

mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni. 

 

6.  A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Támogatottat terheli. 

 

A támogatás a mindenkor hatályos Közbeszerzési Törvény és az ÁFA Törvény 

szabályai szerint használható fel. 

 

 

7. Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt 

célt ellenőrizni, ennek során Támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, 

bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és 

módon helyszíni ellenőrzést tartani. 

 

 

8. Felek jogosultak jelen megállapodást 3 (három) hónapos felmondási idővel 

megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes. 

 

 

9. Támogatott szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal 

felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a 

támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított jegybanki alapkamat 

kétszeresének megfelelő kötbérrel növelten) Támogató 11784009-15511001 számú 

számlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. Szerződésszegésnek 

minősül különösen a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő 

felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali, és indokolatlan 

megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási 

kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai 

követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást 

követően - a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. 



Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható az 

Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből. 
 

10. Amennyiben Támogatott - neki fel nem róható okból - nem tudja teljesíteni jelen 

megállapodásban foglalt kötelezettségeit, erről haladéktalanul köteles Támogatót 

értesíteni, és ezzel egyidejűleg a döntéshozóhoz írásban benyújthat program-, illetve 

határidő módosítási kérelmet. Amennyiben erre nem kerül sor, Támogatott 

haladéktalanul köteles a támogatási összeget, illetve maradványát zárolni, és a zárolást 

követő 8 (nyolc) napon belül a támogatás összegét a Támogató 11784009-15511001 

számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni, valamint 60 (hatvan) napon 

belül pénzügyi elszámolást készíteni. A megvalósítást akadályozó, befolyásoló 

körülményekről, tényezőkről a pályázó a Támogatót haladéktalanul írásban értesíti. 

 

 

11.  Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy 

 

- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen 

megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további 

megállapodásokat; 

 

- az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A §-ából fakadó 

kötelezettségének eleget téve Támogató a kettőszázezer forintot elérő összegű, nem 

normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek 

jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, 

összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza 

(www.ujbuda.hu); 

 

- a Ptk. 81. § (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás 

felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy 

nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli; 

 

- kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk. 81. § (4) bekezdése 

alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles 

tájékoztatást adni; 

 

- a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott 

dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági 

engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban 

tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni. 

 

- a támogatott civil szervezetek a Kulturális Bizottság 45/2012/II.16./ sz. 

határozatában foglaltak alapján vállalják, hogy a támogatott programokról emailon 

keresztül értesítik a Kulturális Bizottságot a program előtt két héttel, amennyiben 

kiadvány készítésére kaptak támogatást, kötelesek 1 példányt elszámoláskor a 

Kulturális Bizottság részére eljuttatni. 

 

12. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Budai 

Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

 

13. Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.  

http://www.ujbuda.hu/


 

 

14. A Felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen 

értelmezték, és a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen 

jóváhagyólag aláírták. 

 

 

 

Budapest, 2012. …………………… 

 

 

…………………………….. 

 

…………………………….. 

Simó József Dr. Hoffmann Tamás 

SASFA Sasadi és Farkasréti Öregdiákok 

Egyesülete 
polgármester 

Támogatott Támogató  
 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

 

……………………………….. 



 

Támogatási szerződés 2. számú melléklete  

 

N Y I L A T K O Z A T 
 

1. A nyilatkozattevő adatai:  

 Név: SASFA Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 

 Cím (székhely, lakóhely): 1112 Budapest, Érdi u. 2. 

 Levelezési cím, telefon: …………………………………… 

 Adószám (adóazonosító jel): 18263233-1-43 

 ÁFA visszaigénylésre jogosult: ……………………………………………..igen – nem  

 A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége:………………….. 

 

2.   Az Önkormányzattól, céljellegű támogatásként elnyert összeg: 150.000 Ft 

3. A támogatási cél megnevezése: …………………………………………………………. 

Elszámolási határidő: 2012. július 30. 

Kijelentem, hogy a fent megadott adatok megfelelnek a valóságnak, és az azokban - a 

támogatás elszámolása előtt - bekövetkező változásokról a Polgármesteri Hivatalt 

haladéktalanul tájékoztatom. Kijelentem, hogy lejárt esedékességű, 60 napon túli 

köztartozásom nem áll fenn, és hogy az általam képviselt szervezet nem áll felszámolási 

eljárás alatt. Vállalom, hogy a támogatási összeget a vonatkozó rendeletben foglaltak 

szerint, rendeltetésszerűen használom fel, és az előírások szerint a megjelölt határidőn 

belül elszámolok. Tudomásul veszem, hogy az önkormányzati támogatás közérdekű, 

nyilvánosságra hozható adatnak minősül.  

 

Budapest, ………év …………………………hónap……..nap 

 

…………………………………………………… 

                                                                         (cégszerű) aláírás 

 

  

IGAZOLÁS 
 

A támogatott eddigi elszámolási kötelezettségeinek eleget tett: ……………..………… igen – nem 

A támogatási összeg kifizethető:………………………………………………………..  igen –nem 

 

Keltezés:………………………………………………….. 

 

Javaslattevő aláírása:………………………………………………………… 

 

 



Támogatási szerződés 3. számú melléklete 

NYILATKOZAT 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 

összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról 

 

A Pályázó neve: 

Természetes személy lakcíme: 

Születési helye, ideje: 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 

Cégjegyzékszáma: 

Adószáma: 

Képviselőjének neve: 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 

Képviselőjének neve: 

Nyilvántartásba vételi okirat száma: 

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

  

  

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség (megfelelő kockába tegyen X-t) 

 1. nem áll fenn vagy  □ 
 2. fennáll az ... pont alapján  □ 

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség (megfelelő kockába tegyen X-t) 

 1. nem áll fenn vagy  □ 
 2. fennáll az ... pont alapján  □ 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 

 

______________________________________________________________________________________ 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

Kelt: ……………………………………… 

                      

………………………………………………… 

                 Aláírás/Cégszerű aláírás 

 

 

 

 



 

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés 

szerinti érintettségéről (akkor kell kitölteni, ha a 6. és/vagy 8. §-nál a 2. kockába tette az X-t) 

 

A Pályázó neve: 

Természetes személy lakcíme: 

Születési helye, ideje: 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 

Cégjegyzékszáma: 

Adószáma: 

Képviselőjének neve: 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 

Képviselőjének neve: 

Nyilvántartásba vételi okirat száma: 

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

  

  

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § 

(1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, 

mert 

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre 

irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy 

döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!). 

Indoklás: 

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó): 

________________________________________________________________________________ 

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) 

Indoklás: 
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): 

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, 

országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-

helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi 

államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális 

fejlesztési tanács tagja 

c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó 

esetén!) 

Indoklás: 
- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy 

döntéshozónak. 

- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő. 

(A kívánt rész aláhúzandó!) 

 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 



házastárs, egyenes ágbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és 

nevelőszülő, testvér 

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy 

tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!). 

Indoklás: 
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet 

neve, székhelye beírandó): 

 

________________________________________________________________________________ 

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyenes ágbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és 

nevelőszülő, testvér 

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet 

tekintetében az érintettség fennáll, mert 

vezető tisztségviselője 

az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, 

vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja 

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek 

közeli hozzátartozója 

Indokolás: 
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó): 

 

_______________________________________________________________________________ 

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye 

beírandó): 

 

_______________________________________________________________________________ 

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, 

országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-

helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi 

államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési 

tanács tagja 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyenes ágbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és 

nevelőszülő, testvér 

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A 

nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. 

Kelt: ……………………………… 

 

……………………………………….. 

Aláírás/Cégszerű aláírás 



 

 

Támogatási szerződés 4. számú melléklete 

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA 

1. A támogatott adatai:  

 Név: ……………………………………………………………………………………..  

 Cím (székhely, lakóhely): ………………………………………………………………  

 Levelezési cím, telefon: ………………………………………………………………...  

 Adószám (adóazonosító jel): ……………………………………………………………  

 Bankszámlaszám:………………………………………………….……………………. 

 Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-

e?:……………………………………………………..igen / nem / arányosítással 

 A támogatás összegéből (tevékenységre való tekintettel) Áfa befizetést teljesített? 

………………………………………………………  igen  /  nem 

 A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: ………………………………………..  

 A csatolt számlákat kizárólag a Bp. XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

 K-..................sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel :  

     - igen 

   - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban) 

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: ………………………………............Ft 

3. A támogatási cél megnevezése: …………………………………………………………….. 

4.  Elszámolási határidő: ………………………………………………………………………. 

Sorszám Megnevezés Szállító Számlaszám ÁFA nélküli  

összeg 

ÁFA-val 

növelt 

összeg 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

   Összesen:   

 

 

 

A költségösszesítő pótlapok száma: ………………………..db 

Budapest, ………év……………………..hónap………..nap 

 

 

 

…………………………………………… 

(cégszerű) aláírás 

 



 

IGAZOLÁS 

 

A támogatottat hiánypótlásra szólítottam fel: igen – nem (dátum:  …………………..) 

Javaslattevő aláírása:……………………………. 

 

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom: igen - nem (indokolás: …………………. 

……………………..) 

 

Keltezés:……………………………………….. 

Javaslattevő aláírása:…………………………… 

 

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét igazolom:…………………………………………… 

Keltezés:………………………………………………….. 

Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság aláírása:…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Költségösszesítő pótlap 

 

A támogatott neve: …………………………………………………………………………… 

A pótlap sorszáma: ………………… 

 

Figyelem! Költségösszesítő pótlap alkalmazása esetén a főlapi táblázatnak csak az „összesen” 

rovatait kell kitölteni! 

 

 

Sorszám Megnevezés Szállító Számlaszám ÁFA nélküli  

összeg 

ÁFA-val 

növelt 

összeg 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 



Támogatási szerződés 5. számú melléklete 

 

 
 

 

Segédlet 

a XI. ker. Újbuda Önkormányzata 

költségvetési forrásaiból juttatott 

céljellegű támogatások elszámolásához 
 

 

 

A támogatások felhasználása 
 

 

- A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási szerződésben megjelölt 

céljaira fordíthatja, nem adhatja tovább más szervezet által lebonyolított feladat 

ellátásához. 

- A támogatási összegből kizárólag abban az esetben lehet személyi jellegű kifizetést 

teljesíteni, amennyiben erről a támogatás alapjául szolgáló megállapodás kifejezetten 

rendelkezik (nem számlás kifizetések), a kiadási cél és összeg pontos feltüntetésével. 

- A kapott támogatási összegből reprezentációs célú kiadások nem teljesíthetők (pl. étel, 

ital beszerzése, éttermi szolgáltatás igénybevétele, ajándék utalványok juttatása, stb.), 

ettől egyedi esetben el lehet térni, ha a támogatási szerződésben ez külön meghatározásra 

került, a kiadási cél és összeg pontos megjelölésével. 

- Működési célra kapott támogatásból nagyértékű tárgyi eszköz (50 000 Ft összeg felett) 

nem vásárolható, nem számolható el. Nagyértékű tárgyi eszköz – abban az esetben is, ha 

a támogatás céljának egyébként megfelelne – csak akkor vásárolható és számolható el, 

ha a támogatási szerződés erről – az eszköz megnevezésével – külön rendelkezik.  

 

 

 

A támogatások elszámolása 
 

 

- A kapott támogatások összegével a támogatottnak a támogatási szerződésben rögzített 

határidőig el kell számolnia az Önkormányzat felé. A támogatások elszámolását a 

támogatást előkészítő szervezeti egység vezetőjéhez (Előkészítő) kell jóváhagyásra 

benyújtani. 

 

- Az elszámolást a szerződés mellékletét képező (a http://www.ujbuda.hu/ honlapról is 

letölthető) „TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA” című lapon, ill. csatolt költségösszesítő 

pótlapo(ko)n kell elkészíteni. Az elszámoláshoz minden esetben csatolni kell az 

összesítő lapokon feltüntetett költségeket megalapozó számlák másolatait, valamint a 

támogatási szerződés másolatát. A számlákat jól láthatóan, 1-től kezdődően sorszámmal 

kell ellátni, és a költségösszesítő lapon ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni. Az 



elszámoló lap minden pontját olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott 

betűkkel pontosan kell kitölteni. Az elszámolást benyújtó aláírásával igazolja, hogy az 

elszámolásban foglaltak a valóságnak megfelelnek. Az elszámolás minden egyes lapját 

(elszámoló lap, szöveges beszámoló, számlák másolatai, stb.) az elszámolásra 

kötelezettnek eredeti aláírásával szignálnia kell. 

Az elektronikus feldolgozás biztosítása érdekében az elszámolás minden oldalát 

egyoldalasan, A/4-es álló formátumban kell benyújtani. 

 

- Az elszámoláshoz a támogatott nevére, címére szóló, a hatályos ÁFA Törvényben 

meghatározott formai és tartalmi követelmények szerinti, a támogatási célnak 

megfelelő tartalmú, jól olvasható számlamásolatok csatolandók. Ha a számla 

tartalmából egyértelműen nem állapítható meg a támogatás célja szerinti felhasználás, 

annak indokoltságát a számlán vagy a szöveges beszámolóban fel kell tüntetni. 

 

- Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési dátuma a támogatási szerződés 

aláírásának keltezését követő időpont lehet, kivéve, ha a támogatási szerződés ettől 

eltérően rendelkezik.  

 

- Nem magyar nyelvű számla esetében a számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint 

összeg számítása – melyet a számlán fel kell tüntetni – a felhasználás napján érvényes 

MNB hivatalos devizaárfolyamon történhet, melyet az elszámoláshoz kell csatolni. 

 

- Ha a támogatás ellátottak létszámához kapcsolódik, a felmerülő kiadások – benyújtott 

számlák összegei – arányosítással a támogatott létszámra vetítve számolhatók el. A 

számítás valódiságának igazolására könyvvizsgálói igazolást kell csatolni. Amennyiben 

a támogatott könyvvizsgálatra egyébként nem lenne kötelezett, erről írásban 

nyilatkozatot kell benyújtatnia. 

 

- Az eredeti számlán kérjük igazolni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy 

olvasható ráírással: „Elszámolva a XI. ker Újbuda Önkormányzata K…….sz. 

támogatási szerződése terhére   …….Ft összegben”. 

 

- Amennyiben a támogatott (a támogatási összeg kifizetése előtti nyilatkozata szerint) a 

támogatással kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, csak az elszámoláshoz benyújtott 

számlák ÁFA nélküli összegével (nettó összeggel) számolhat el. Amennyiben a 

támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó – azaz az 

ÁFA összegét is tartalmazó – összegének elszámolására. 

 

- Az elszámolásnak tartalmaznia kell a támogatási cél megvalósulásáról szóló 

szöveges beszámolót is. A szöveges beszámolóban be kell mutatni a megvalósulásnak 

az előzetes költség- és programtervvel való egyezését. 

 

Amennyiben a támogatott a szerződésben foglalt határidőre elszámolási kötelezettségének – 

neki felróható okból – nem tesz eleget, vagy nem a támogatási célnak megfelelően használja 

fel a támogatást, visszafizetési kötelezettsége keletkezik. 

 



Támogatási szerződés 6. sz. melléklete 

 

 

 

……………………………………………. 

 

…………………………………………… 

támogatott neve támogatott címe 

 

 

 

Bankszámla-vezető pénzintézet neve: ……………………………………………………….. 

 

Címe: ………………………………………………………………………………………….... 

 

 

 

FELHATALMAZÓ LEVÉL 

 

 

Felhatalmazzuk bankszámla-vezető pénzintézetünket, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata a 11784009-15511001 számú számlája által benyújtott azonnali 

beszedési megbízást a ………………………………… számú számlánk terhére befogadja és 

teljesítse. 

 

Ez a bejelentésünk visszavonásig érvényes a …………………….………………………..célra 

nyújtott …………………………………. támogatás erejéig. 

 

 

Budapest, …………………………………. 

 

 

 

……………………………………. 

banknál bejelentett cégszerű aláírás 

 

 

PH. 

 

 

Bankszámla-vezető pénzintézet által történő nyilvántartásba vétel igazolása: 

 

 

Budapest, ……………………………….. 

 

 

 

 

……………………………………. 

 


