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Polgármesteri és Jegyzői együttes utasítás

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott
támogatásokkal kapcsolatos feladatokról és eljárásrendről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átvételéről
és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 13/2015. (V.28.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Őr.) és az abban felhívott jogszabályokban előírtakra
tekintettel a támogatások nyújtása során a vonatkozó jogszabályokban és az Ör-ben, továbbá
jelen utasításban foglaltak szerint kell eljárni.
Államháztartáson kívülre forrás biztosítható:
I.
civil és köznevelési pályázat útján
II.
egyedi támogatási kérelemre
III.
költségvetési rendelet közvetlen végrehajtásaként
IV.
közalapítványok Kuratóriumi döntéseinek végrehajtásaként
Értelmező rendelkezések:
-Kiemelt adatszolgáltató: Jegyző
-Pályázat kezelője: a kiemelt adatszolgáltató által kijelölt személy, aki a pályázatok
lebonyolításával kapcsolatos teljes eljárást - a pályázat kiírására vonatkozó előterjesztés
elkészítésétől a támogatási szerződés alapján történő elszámolás befejezéséig, a pályázati
adatszolgáltatási tevékenységet is beleértve - teljes körűen ellátja.
I.) Pályázati úton történő támogatás nyújtása :
1.1. Pálvázat kiírása:

A pályázat kiírásáról - a pályázat kezelője által elkészített előterjesztés alapján - civil pályázat
esetében a Képviselő-testület, köznevelési pályázat esetében a Kulturális, Oktatási és Sport
Bizottság dönt.
A pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatalát követően pályázati kiírást kell közzétenni a
Várnegyed című lapban, valamint az önkormányzat hivatalos honlapján, a www.budavar.hu
internetes oldalon.
A pályázati kiírásnak az önkormányzat hivatalos honlapján történő közzététele esetén
gondoskodni kell arról, hogy a pályázati kiírás legalább 30 napon keresztül folyamatosan
hozzáférhető legyen.
1.2. Pálvázati kiírás tartalma:

A pályázati kiírásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
1. a pályázat címét és célját,

2. a támogató megnevezését,
3. a pályázat benyújtására jogosult és - szükség szerint - a pályázatból kizárt természetes és
jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek
meghatározását,
4. a pályázat tartalmi és formai követelményeit, nem elektronikus kapcsolattartás esetén a
benyújtandó pályázatok példányszámát,
5. a támogató rendelkezésére álló forrás megnevezését és összegét,
6. a költségvetési támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek körét,
7. szükség szerint az elnyerhető költségvetési támogatás mértékének alsó és felső határát,
8. több részletben történő folyósítás lehetőségét,
9. a maximális támogatási intenzitás mértékét,
10. a szükséges saját forrás mértékét,
11. a pályázat benyújtásának határidejét, helyét és módját, az esetleges pályázati díj összegét
és megfizetésének módját,
12. a pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit,
13. a támogatási döntés elleni jogorvoslatra, kifogás benyújtásának lehetőségére vonatkozó
tájékoztatást, a jogorvoslat benyújtásának határidejét és módját,
14. a pályázatok elbírálásának határidejét, főbb szempontjait, a pályázat eredményéről
történő értesítés módját és határidejét,
15. a költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket, ideértve a támogatási
szerződés feltételeit, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elvárt
biztosítékait, valamint az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló
kötelezettségre történő utalást is,
16. tájékoztatást arra nézve, hogy a pályázók hol kaphatnak felvilágosítást a pályázattal
kapcsolatban,
17. arra történő utalást, hogy a költségvetési támogatás visszatérítendő vagy nem
visszatérítendő,
18. a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási
kötelezettségre, valamint nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatást,
19. a támogató által indokoltnak tartott egyéb információkat.
1.3.A pályázati eljárásba történő bejelentkezés, közzététel:

A pályázati kiírás közzétételét követően a pályázat kezelője 2 munkanapon belül „iratminta az
adatot szolgáltatók adatainak regisztráció céljából történő megküldéséhez" elnevezésű
nyomtatványom tájékoztatja a www.kozpenzpalvazat.gov.hu honlap üzemeltetőjét a
pályázatokat befogadó szerv adatairól és a pályázati adatszolgáltató személyéről. A pályázat
kezelője a feltöltéshez szükséges jelszót e-mailben fogadja az üzemeltetőtől.

1.4. Pályázat tegyedi támogatási kérelem} benyújtására jogosultak:

1.
2.
3.
4.
5.

a kerületben működő

helyi nemzetiségi önkormányzatok
nonprofit gazdálkodó szervezetek (gazdasági társaságok)
közhasznú szervezetek (a közalapítványok kivételével)
bejegyzett kerületi civil szervezetek
egyházi közösségek

A külföldi jogi személyek magyarországi számlaszámmal kell, hogy rendelkezzenek, vagy
pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük. A pénzügyi lebonyolító magyarországi székhellyel
rendelkező, önállóan gazdálkodó jogi személy.
1.5. Nem jogosultak pályázat fegyedi támogatási kérelem) benyújtására akik;

1. a korábban kapott támogatással nem, vagy nem a támogatási szerződésben foglaltaknak
megfelelően számoltak el.
2. Azok a külföldi jogi személyek, akik magyarországi számlaszámmal nem rendelkeznek és
pénzügyi lebonyolítót sem jelölnek meg.
1.5. Nem részesülhetnek támogatásban és nem jelölhetők meg pénzügyi lebonyolítóként
sem, akik:

1. csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy egyéb megszüntetésre irányuló eljárás alatt
állnak,
2. a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő
adatot szolgáltattak vagy ilyen nyilatkozatot tettek,
3. az önkormányzattal korábban kötött támogatási szerződésben foglalt kötelezettségüket
nem teljesítették,
4. az igényelt támogatást más pályázaton már elnyerték, vagy a támogatási összeg már
rendelkezésükre áll
5. a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges mellékleteket nem csatolták.
I.7.A pályázat benyújtásának helve, ideje, média:

Pályázat benyújtására személyesen, a Polgármesteri Hivatal székhelyén (Budapest, I. kerület
Kapisztrán tér 1. földszinti ügyfélszolgálati iroda) vagy postai úton -1250 Budapest, Pf.:35.
postafiók címre címezve - van lehetőség a pályázati kiírásban megjelölt határidőig.
Pályázat benyújtására elektronikus úton is lehetőség van a pályázatnak - a pályázati kiírásban
feltüntetett - elektronikus címre történő megküldésével.
A pályázat benyújtásának határideje - a pályázat személyes benyújtása esetén - a benyújtási
határidő utolsó napján a Polgármesteri Hivatal munkarendje szerinti munkaidő végén jár le.
Határidőben benyújtottnak minősül a pályázat, ha azt a határidő utolsó napjáig ajánlott
küldeményként postára adták. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidő

az azt követő legközelebbi munkanapon jár le. Kétség esetén a pályázónak kell bizonyítania,
hogy a pályázatot határidőben postára adta.
A pályázatot - az elektronikus úton történő benyújtás kivételével - két elkülönített
példányban, de egy borítékban kell benyújtani.
1.8. A pályázat {egyedi támogatási kérelem) tartalma és mellékletei:

A benyújtott pályázatnak - lehetőség szerint a pályázati adatlapon - tartalmaznia kell:
1. a pályázó azonosító adatait, így különösen cégnevét (nevét), székhelyét (címét),
2. a pályázó bemutatkozását, kitérve eddigi tevékenységére, különösképpen annak kerületi
vonatkozásaira
3. a pályázó - külföldi pályázó esetén magyarországi - adóazonosító számát,
A.szükség szerint a pályázó képviselőjének és kapcsolattartójának nevét,
5. a pályázó elérhetőségének megjelölését,
6. ha a pályázati kiírás ekként rendelkezik, a működési célú költségvetési támogatások
kivételével - a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok,
beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati kiírásban
megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet, szükség
szerint költség-haszon elemzést, megvalósíthatósági tanulmányt,
7. az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a
levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét,
8. a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését,
9. a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül
9.1. az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési
támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összeget, és
9.2. az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől,
ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói
joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás
összegét,
10. ha az meghatározásra került - a pályázati díj megfizetéséről szóló igazoló szelvény vagy
számlakivonat másolatát, és
11. a pályázati kiírásban előírt egyéb adatokat.
1.9. A benyújtott pályázathoz a pályázónak az alábbi mellékleteket kell csatolnia:

1. összeférhetetlenségi és érintettség! nyilatkozat
2. Áfa-nyilatkozat.
1.10. A beérkezett pályázatok (egyedi támogatási kérelmek) megvizsgálása, hiánypótlás
kiküldése:

A pályázat kezelője a beérkezett pályázatokat soron kívül megvizsgálja. Amennyiben a
beérkezett pályázat valamilyen kötelezően előírt adatot nem tartalmaz, vagy a pályázó a

szükséges mellékleteket nem csatolta, a pályázat kezelője tájékoztatja a pályázót, hogy
pályázata jelenleg érvénytelennek minősül és a hiányok pótlására hívja fel, azzal a
figyelmeztetéssel, hogy amennyiben a hiánypótlásnak a megadott határidőn belül nem tesz
eleget, úgy a befogadó szerv a pályázatot visszautasítja, annak elbírálására nem kerülhet sor.
A beérkezett és befogadott pályázatról a pályázót - az általa megadott elektronikus levélcímre
- elektronikus úton értesíteni kell.
I.11.A beérkezett pályázatok (egyedi támogatási kérelmek) befogadása, kezelése:

Valamennyi beérkezett pályázatot a DMS iktatóprogramban iktatni kell, majd fel kell vinni a
pályázati nyilvántartásba. A pályázati nyilvántartás egy excel- tábla formájában tartalmazza a
beérkezett pályázatok releváns adatait annak érdekében, hogy utóbb minden pályázattal
kapcsolatos lényeges adat visszakereshető legyen.
Olyan pályázati nyilvántartást kell vezetni, amelyből teljes körűen megállapítható:
1. a támogatott szervezet neve
2. a támogatás összege
3. a támogatás célja
4. a pályázó korábbi elszámolási kötelezettségének teljesítése
A pályázat kezelője „excel sablon a regisztrált adatszolgáltatók részére: a pályázatokkal és az
egyedi

támogatási

kérelmekkel

kapcsolatos

adatok

közzététel

céljából

történő

elnevezésű nyomtatványom 5 munkanapon belül tájékoztatja a
www.kozpenzpalvazat.flov.hu honlap üzemeltetőjét a beérkezett és befogadott (és az
esetlegesen kizárt) pályázatok nyomtatványon szereplő adatairól.
megküldéséhez"

>.12.Érvénves, érvénytelen pályázatok:

Érvénytelen a pályázat, ha
1. azt a pályázati kiírás alapján pályázni nem jogosult pályázó nyújtotta be;
2. nem a támogatandó célokra nyújtották be;
3. határidőn túl került benyújtásra;
4. a pályázat nem tartalmazza azt, amit jelen utasítás szerint tartalmaznia kell;
5. a kötelező mellékletek nem kerültek hiánytalanul csatolásra.
Amennyiben a benyújtott pályázattal kapcsolatban érvénytelenségi ok nem merül fel, úgy az
érvényesnek minősül.
I.13.A pályázatok előzetes véleményezése, döntésre történő előkészítés, értesítés a
döntésről:

A beérkezett és befogadott pályázatokat - a civil pályázatok esetében - a Képviselő-testület
által létrehozott munkacsoport előzetesen véleményezi, majd azokat a pályázat kezelője
döntésre előkészíti a pályázatok elbírálására jogosult szerv részére.
A pályázatok elbírálására jogosult szervet az előterjesztésben arról is tájékoztatni kell, hogy a
pályázó az esetleges korábban már kapott támogatásaival elszámolt-e.
A pályázatok elbírálásáról civil pályázat esetében a Képviselő-testület, köznevelési pályázat
esetében a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság dönt.
A pályázat kezelője a pályázatok elbírálásáról és a meghozott döntésről valamennyi pályázót
15 napon belül írásban értesít. Az értesítést ajánlott postai küldeményként kell megküldeni a
pályázó által megadott pályázati levelezési címre. A pályázók értesítése - az általuk megadott
elektronikus levélcímre - elektronikus úton is történhet.
A pályázatokat elbíráló szerv döntésével szemben kifogásnak van helye az 1.15. pontban
foglaltak szerint.
A pályázat kezelője „excel sablon a regisztrált adatszolgáltatók részére: a pályázatokkal és az
egyedi

támogatási

kérelmekkel

kapcsolatos

adatok

közzététel

céljából

történő

elnevezésű nyomtatványom 5 munkanapon belül tájékoztatja a
www.kozpenzpalvazat.gov.hu honlap üzemeltetőjét a nyertes/nem nyertes pályázatok
nyomtatványon szereplő adatairól.
A tájékoztatás és közzététel a korábban feltöltött adatok aktualizálásával teljesíthető.
megküldéséhez"

l.l^Szerződéskötés, folyósítás, elszámolás:

A nyertes pályázókkal az önkormányzat jelen utasítás melléklete szerinti támogatási
szerződést köt.
A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a korábban már csatolt mellékleteken
túlmenően rendelkezésre álljon a nyertes pályázó banki felhatalmazó nyilatkozata és
átláthatósági nyilatkozata is.
A támogatási szerződés megkötését követően gondoskodni kell az elnyert támogatás
összegének támogatott számlájára történő átutalásáról.
A támogatást a támogatási szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell
folyósítani.
A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározott időpontig, illetve
teljesítésigazolás alapján a támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat
terhére, banki utalás útján közvetlenül a támogatott bankszámlájára történik.
Amennyiben a program összköltsége a tervezetthez képest a szerződéskötés után csökken, a
folyósítandó támogatási összeget ennek megfelelő arányban csökkenteni kell.

A támogatási jogviszony alapján a Támogatottak az elnyert támogatás összegét elszámolási
kötelezettséggel kapják. Az elszámolásra az elszámolási lapon kerül sor a pénzügyi
elszámoláshoz nyújtott tájékoztatóban leírtaknak megfelelően. Az elszámolás a támogatási
szerződés aláírását követő év 2. hónapjának végéig teljesítendő.
A pályázat kezelője „excel sablon a regisztrált adatszolgáltatók részére: a pályázatokkal és az
egyedi

támogatási

kérelmekkel

kapcsolatos

adatok

közzététel

céljából

történő

elnevezésű nyomtatványom 5 munkanapon belül tájékoztatja a
www.kozpenzpalvazat.gov.hu honlap üzemeltetőjét az elszámolt/nem elszámolt pályázatok
nyomtatványon szereplő adatairól.
A tájékoztatás és közzététel a korábban feltöltött adatok aktualizálásával teljesíthető.
megküldéséhez”

1.15. Kifogás benyújtásának lehetősége;

Pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a pályázó - a tudomásszerzéstől
számított 10 napon belül - a támogatónál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a
támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a támogatás
folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásjogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a
támogatási szerződésbe ütközik.
Ha a támogató a kifogásban foglaltakkal egyetért, megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet
megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.
A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más
jogorvoslat igénybevételének nincs helye.
1.15. Pálvázati íratok őrzése;

A pályázati iratokat az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló
78/2012. (XII.28.) BM rendelet alapján 15 évig kell megőrizni.
i.l7.Honlapon történő közzététel;

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól 2011. évi CXII. tv. 1.
melléklet III. Gazdálkodási adatok 3. pontjában rögzített támogatási adatokat - a döntés
meghozatalát követő hatvanadik napig - közzé kell tenni az önkormányzat Internetes
honlapján és a közzétett adatok hozzáférhetőségét a közzétételtől számított öt évig biztosítani
kell.
Az egy kedvezményezettnek adott támogatási összegeket az adott költségvetési évben egybe
kell számítani.
Közzéteendő adatok:
1. a támogatás kedvezményezettjének neve
2. a támogatás célja
3. a támogatás összege

4.a támogatott program megvalósításának helye.
A támogatás adatait nem kell közzétenni, ha a támogatás visszavonására kerül sor, vagy a
támogatásról a kedvezményezett lemond.
I.18.A támogatási jogviszony tartalma:

Az önkormányzat, mint Támogató és a nyertes pályázó, mint Támogatott között létrejött
támogatási jogviszony tartalmát jelen utasítás melléklete szerinti támogatási szerződés
határozza meg, mely összhangban kell, hogy legyen:
1. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. (a
továbbiakban: Knyt.),
2. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv.
végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet),
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.),
4. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.) és az
5. Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átvételéről és az államháztartáson kívülre
nyújtott támogatásokról szóló 13/2015. (V.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.)
rendelkezéseivel.

il.) Egyedi támogatási kérelemre történő támogatás nyújtása:

Egyedi támogatási kérelemre történő támogatásnyújtás esetén a pályázati úton történő
támogatásnyújtás szabályai megfelelően irányadóak, azzal, hogy egyedi támogatási kérelmek
esetében pályázat kiírására és pályázati kiírás közzétételére nem kerül sor, egyedi támogatási
kérelem bármikor benyújtható, az egyedi támogatási kérelmek elbírálásáról pedig a
Polgármester dönt.

Ili.) Költségvetési rendelet közvetlen végrehajtásaként történő támogatás nyújtása:

A költségvetésből közvetlen támogatásban részesülő szervezetekkel a támogatási szerződés
közvetlenül megköthető.

IV). Közalapítványok Kuratóriumi döntéseinek végrehajtásaként történő támogatás
nyújtása:

A Közalapítványok Kuratóriumi döntéseinek végrehajtásaként a támogatásban részesülő
szervezetekkel a támogatási szerződés közvetlenül megköthető.

Hatálybalépés:

Jelen utasítás 2018. november 6-án lép hatályba, az utasítás hatálybalépésével egyidejűleg
1/2012. számú Jegyzői utasítás és az 5/2015. számú Jegyzői utasítás hatályát veszti.

....^4......|L
Dr. Nagy Gábor Ta

Melléklet: támogatási szerződés

satuig

Budapest, 2018. november 5.

BDV/

,/2018

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött
egyrészről:
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest,
Kapisztrán tér 1., adószáma: 15735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-00379543-00100000,
képviseli: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester; a továbbiakban: Támogató),

másrészről: a(z) ....................... (székhely: ................. , adószám: ..................; nyilvántartási szám:
................. ; bankszámlaszáma: ...................... , képviselő neve: .....................; a továbbiakban:
Támogatott)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. ) Támogató a jelen szerződésben rögzített - alább részletezett feltételekkel - vissza nem
térítendő feladatalapú és működési támogatást nyújt a Támogatott részére:

„............. ’’céljára
2. ) Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat ........... évi költségvetéséről szóló
..........önkormányzati rendelet......... számú mellékletben rögzített ............... ra biztosított céltartalék
terhére, valamint a Képviselő-testület által ............. Kt. sz. határozattal meghirdetett pályázati
felhívásra benyújtott pályázatok megvalósítására a................ Kt. sz. határozat alapján, a Költségvetés
terhére, a...................kormányzati funkció számon

..............................,-Ft azaz,.................... forint támogatást biztosít,
melyet a Támogatott......................... számú
számlaszámúra átutal.
3. ) Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást.
A támogatás jelen szerződés aláírásától......................... napjáig használható fel.

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja
4. ) A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban: Áht.) 50. § (1) a.) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek, valamint az Áht. 50. § (1) c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről
jelen szerződés 1. számú mellékletében nyilatkozatot tesz.
5. )
Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási
Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan
Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési
megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés 2. számú melléklete.
6. )
Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd
, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre került.
7. ) Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének, a
program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.

8. ) A támogatást a jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell folyósítani.
A támogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve teljesítésigazolás alapján
a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül
a Támogatott bankszámlájára történik.
9. )
A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében
lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel az alább felsorolt
törvények előírásaira:
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra történő
feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával) -, hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése
érdekében történt.
10. )
A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval és
pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási szerződésben foglaltak
megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.
11. )
Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „ Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához’’'’ című, jelen szerződés 5. számú
melléklete tartalmazza.
12. )
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a
szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles
írásban Támogatónak bejelenteni.

A szerződés megszegésének következményei, szankciók
13. ) Támogatott a 2.) pontban megjelölt támogatást kizárólag az 1.) pontban rögzített cél
megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.
14. ) Támogató egyoldalú, írásban előteij esztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult,
ha
a) Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy
b) Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok
bármelyikét visszavonja.
Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni.
Elállás esetén Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a
Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.
15. ) Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére, a
jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől
számított 8 banki napon belül.

16. )
A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított
céljellegű támogatást nem ezen támogatási szerződésben meghatározott feladat megvalósítására
használja fel, úgy a Támogató a jelen támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az
esetben Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell számolnia, a fel nem használt összeget
pedig a felmondás hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a Támogató
részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított késedelmi kamattal
növelten.
17. )
A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 14.) pontban rögzített elállása, valamint a
16.) pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a 2. számú mellékletként becsatolt banki
inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás igényléséből.
18. ) A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint
......................... napjáig köteles a csatolt Elszámolási lap (4. számú melléklet) felhasználásával
tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok másolatának egyidejű csatolásával),
valamint szöveges beszámolót készíteni. Az elszámolást ellenőrzés céljából - átvételi elismervény
ellenében - a Támogató részére át kell adni személyesen a Polgármesteri Hivatal/Szervezési
Csoportnál vagy postai úton megküldeni a Budapest I. kerületi Budavári Önkormányzat címére.
19. )
A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés „Tájékoztató a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához"
című, jelen szerződéshez csatolt (5. számú mellékletben) foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz
csatolandó még a kitöltött és aláírt ÁFA-NyilatkoZat is (3. számú melléklet).
A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy csak a Támogatási szerződés kelte és.................
közötti időszakban keletkezett, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli
bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.
20. ) Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét
elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott
rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás visszafizetésére
a jelen szerződés 16.) pontjában foglaltak szerinti kamattal megemelt mértékben 8 napon belül.
Amennyiben a visszafizetés nem történik meg 8 napon belül, Támogató érvényesíti a jelen szerződés
17). pontjában rögzített inkasszó jogát.

Egyéb rendelkezések
21.) A pályázati adatlap és annak mellékletei, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott
nyilatkozatok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
22. ) Támogatott vállalja, hogy az 1.) pontban rögzített cél megvalósítása során annak
propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint támogatót feltünteti.
23. )
Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés
aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a
polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.
24. ) Támogatott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a pályázat benyújtásának pénzügyi
évében, valamint a megelőző két pénzügyi évben az európai versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.(111.22.)
Korm. rendelet fogalmai szerinti csekély összegű („de minimis”) támogatást részére nem ítéltek meg,
továbbá nincs folyamatban ilyen támogatás iránti kérelem elbírálása.

Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá
azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit tekintik
irányadónak.
Budapest, 2018.
a Támogató képviseletében:

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

a Támogatott képviseletében:

(szervezet vezetőjének neve)
(titulus)

Pénzüsvi ellenieevzés:

gazdasági irodavezető

Mellékletek:
1. Átláthatósági nyilatkozat
2. Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz
3. Áfa-nyilatkozat
4. Elszámolási lap
5. Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához
Erről értesülnek:
1./ Támogatott szervezet
2./ Gazdasági Iroda (költségvetés)
3./ Gazdasági Iroda (utalás)
4./ Jegyzői Referatúra
5.1 Irattár

1. számú melléklet

Nyilatkozat
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való megfelelésről

Alulírott.............. . minta(z) ......................... (székhely: ................ , adószám: .................. )
cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel tudomásul veszem, hogy a Budapest
I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1továbbiakban: Önkormányzat) az Áht. 50.§ (1) bekezdése értelmében - nem biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi
személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül az
Nvt. 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek*.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a(z) ......................... (a
továbbiakban: szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1)
bekezdésének 1. ba) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen nyilatkozatom
visszavonásig érvényes.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az
Önkormányzatot legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan
tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali
hatállyal - illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon felmondani, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet Alapító (létesítő) okirata, illetve külön
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet
képviseletére.
Budapest, 2018.

(szervezet vezetőjének neve)
(titulus)
* 1. átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az
egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy
együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi
állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára
bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi
társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont
szerinti feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek
25%-ot meghaladó részesedéssel, cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban
van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

2. számú melléklet
FELHATALMAZÓ LEVÉL
azonnali beszedési megbízás alkalmazására
az......................... ügyiratszámú támogatási szerződéshez

(számlavezető neve)

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt
feltételekkel:
Támogatás megnevezése:
Támogatás ügyiratszáma:
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással érintett fizetési számláinak
pénzforgalmi jelzőszáma:
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett számlájának pénzforgalmi
jelzőszáma:

A felhatalmazás időtartama: 201

Raiffeisen Bank Zrt.
12010154-00379543-00100000

__naptól - 201

__napig

A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.

Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártáig érvényes, az időtartam
lejártával a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.
Budapest, 201

(szervezet neve)
(szervezet vezetőjének neve)
(titulus)

(számlavezető bank)

3. számú melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott.........................., a(z).................................... (adószám:.............................) képviselőjeként
1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk

ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*,
az ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*.

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű
köztartozása nincsen.
*

a megfelelő aláhúzandó!

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez
teszem, más célra nem használható fel.
A nyilatkozat az ügyirat melléklete.

Budapest, 201

(szervezet vezetőjének neve)
(titulus)

4. számú melléklet

Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól kapott támogatáshoz
201... év
Sorszám

Számla
száma

Szolgáltatás, áru
megnevezése

Számla
bruttó
értéke (Ft)

Számla
nettó
értéke (Ft)

ÁFA
tartalom
(Ft)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Elszámolt összesen:
db számla

Összesen:
bruttó Ft

Összesen:
nettó Ft

ÁFA tartalom
összesen

NYILATKOZAT
Alulírott.......................... , a(z)................................... törvényes képviselője kijelentem, hogy a Budapest
I. kerület Budavári Önkormányzattól ..........................................” céljára kapott,

Ft összegű támogatás
elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott
pénzeszköz elszámolására nem használom fel.

Budapest, 201
cégszerű aláírás, pecsét

5. számú melléklet
TÁJÉKOZTATÓ
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához

Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást.
A támogatás felhasználását ellenőrizni kell. A támogatás folyósításához a Támogatottal a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat 13/2015. (V.28.) önkormányzati rendelet által meghatározott
támogatási szerződést kell kötni.
A támogatási szerződés öt példányban készül.
Kapják:
1. pl.: Támogatott szervezet
2. pl.: Gazdasági Iroda (költségvetés)
3. pl.: Gazdasági Iroda (utalás)
4. pl.: Jegyzői Referatúra
5. pl.: Irattár
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek, a szerződés ezekkel együtt
érvényes, melyet a Támogatott szervezetet megillető 1 példány támogatási szerződés
postázásakor/átadásakor mindig csatolni kell.
1.
2.
3.
4.
5.

Átláthatósági nyilatkozat
Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz
Áfa-nyilatkozat
Elszámolási lap
Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi
elszámolásához

I. Az elszámolás módja
A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben
meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a
támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.

Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes
számlák, teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban
fogadhatóak el.
Az elszámolás kötelező mellékletei:
1. a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges beszámoló.
2. a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lan.
3. a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e
tájékoztatóban előírt mellékleteivel
4. Nyilatkozatok

1. A szöveges beszámoló
A pályázati cél tényleges megvalósulásáról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai
beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket:
a. az esemény helyét, idejét
b. a részletes programot
c. a rendezvény, esemény részletes leírását
d. fotódokumentációját
e. költségvetési terv megvalósulását
f. önrész felhasználását
g. más forrás felhasználását
h. médiavisszhangját (amennyiben volt)
i. látogatói és közreműködői létszámát
A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél
valóban megvalósult.

2. Az Elszámolási lap kitöltése
2.1. Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány (4. sz. melléklet),
melynek oszlopaiban fel kell tüntetni a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt
áru/szolgáltatás megnevezését, a számla bruttó értékét, illetve a számla nettó értékét és áfa
tartalmát.
A csatolt számlamásolatokat sorszámozni kell. A csatolt számlák számát a „db számla” rovatba
be kell írni. A „számla bruttó értéke (Ft)”, és a „számla nettó értéke (Ft)”, valamint „az áfa
tartalmát” oszlopokat összesíteni kell, és a végösszeget be kell írni az „összesen: bruttó Ft” és
az „összesen: nettó Ft” cellákba.
2.2. Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat” rovatait ki kell tölteni a pályázat adataival,
fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a támogatás
összegét, és az elszámolás dátumát. Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés
aláírására jogosult - vagyis a Támogatott szervezet képviseletére jogosult - személy írhatja alá.
Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet bélyegzőjével is ellátni.
3. Nyilatkozatok
3.1. A Támogatott szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre jogosult,
vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti
figyelembe az elszámolásában.
3.2. Önrész esetén a támogatott szervezetnek nyilatkoznia kell az önrész felhasználásáról,
továbbá a szakmai beszámolóban nyilatkoznia kell arról is, hogy a támogatott program
megvalósításához más forrást felhasznált-e. Ezt az összeghányadot azonban elszámolási
kötelezettség nem terheli.
II. Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
1. Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
A számla eredeti példányára (nem a hátoldalára!) kérjük felvezetni az alábbi szöveget:

„Felhasználva a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi
.................................................................................számú támogatási szerződés terhére.”

Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező
másolat”, továbbá kéijük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával,
a támogatott szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden
egyes számla esetében így kell eljárni.
Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók
el, amelyek a támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása
kapcsán merültek fel. A számla kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói
szerződés keltezésénél, és nem léphet túl a szerződésben megjelölt elszámolási határidőn.
A számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt tartalmi és formai követelményeknek.
A számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki kell derülnie az átutalás
vagy kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre, átutalásra vár.

2. Kifizetést igazoló bizonylatok:
2.1. Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a
támogatott szervezet bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni vagyis kötelezően csatolandó az elszámoláshoz.
A bankszámlakivonatok igazolják a számlák, bérek, adók, stb. átutalásának
megtörténtét is.
2.2. Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.
3. Elszámolható költségek:
3.1.Személyi jellegű kiadások
a) bérköltségek
b) megbízási díjak
c) tiszteletdíjak
Az elszámoláshoz benyújtandó dokumentumok:
- szerződés hiteles másolata
- az 1. pont szerint záradékolt bérjegyzék hiteles másolata
-a 2. pont szerinti kifizetést igazoló dokumentum hiteles másolata

3.2 .Dologi kiadások
a) a támogatási cél megvalósulásához kapcsolódó dologi kiadások például: bérleti
díjak, üzemeltetési költségek, reklám és propaganda költségek, anyagköltségek,
csoportos étkezési költségek, szállásköltségek, szállítási költségek, kis értékű
(100 eFt alatti) tárgyi eszköz költségek
Az elszámoláshoz csatolandó dokumentumok:
szerződés vagy megrendelő hiteles másolata
az 1. pont szerint záradékolt számla hiteles másolata
a 2. pont szerinti kifizetést igazoló dokumentum hiteles másolata
3.3. Utazási költség: amennyiben az utazáshoz
a) a támogatott szervezet járművét használták, szükséges csatolni hitelesített
másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat.
b) ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy
kéijük csatolni a kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az
elszámolást is, szintén hitelesített másolat formájában.
c) Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített
másolatát.

4. Eszközbeszerzés:
4.1. Amennyiben - a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi
eszközök beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a százezer forint
értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás
megrendelésének írásos és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó
dokumentumát, illetve használatra átadás esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv
hitelesített másolatát.
4.2. Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru
beszerzés írásos dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az
értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.
5. Egyéb formai követelmények:
5.1. Csoportos programok (kirándulás, táborozás, éttermi program, stb.) esetében kéijük
becsatolni a program résztvevőinek névsorát, mivel bizonyos juttatások az Szjatörvény 69-70. - 71. §-a értelmében adóköteles jövedelemnek, reprezentációnak
minősülhetnek.
5.2. Pályázati pénzből megvalósult bármely kulturális kiadvány (naptár, könyv,
emlékfüzet, stb.) 1 db eredeti példányát kérjük mellékelni az elszámoláshoz.
5.3. A pályázati támogatásból nyújtott karitatív tevékenység (pl. rászorulók részére
karácsonyi élelmiszercsomag összeállítása és kiosztása, karácsonyi beigli vásárlása és
kiosztása) esetén kéijük becsatolni a karitatív támogatásban részesítettek névsorát.
5.4. Támogatás főfoglalkozás munkabéreire, ezek járulékaira, valamint az
egyszerűsített foglalkoztatás céljaira létrehozott munkaviszonyban kifizetett
munkabérre és közterheire, valamint visszaigényelhető ÁFA-ra nem igényelhető és
nem számolható el.
III. A támogatás meghiúsulása
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott
haladéktalanul köteles jelezni.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra
jogosult, ha:
• a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,
• a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.
Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott (Pályázó) köteles
visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.

IV. Az elszámolási határidő módosítása
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási
szerződésben rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az
elszámolási határidő előtt 20 munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő
módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.

V. A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése
Az elszámolás során kimutatott maradványt - felhasználásra nem került támogatás összegét - a
Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató
bankszámlájára. A kisösszegű - 1.000,- Ft alatti - maradványt nem kell visszafizetni.

VI. A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése
A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a saját
forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték növekedésből
adódó különbözetre újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell
kezdeményezni a Támogató felé.
Elutasítás esetén a különbözeiét az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott köteles
visszautalni a Támogató bankszámlájára.

VII. Devizás tételek elszámolása
Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért
devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUF alapú bankszámlával, vagy a számlavezető
bankja nem tudja jóváírni számára a HUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a
számlavezető bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket
átvállalja, emiatt Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját
számlavezető bankjában levont - a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki
költségekkel és a támogatott cél megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A
támogatás juttatásának napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza
árfolyam-változások hatásával nem kell elszámolni.
A HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont
szerinti hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő
nyelven kiállított számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a
Támogatottnak hiteles fordítást kell benyújtania az elszámoláskor.
Budapest, 201... hónap

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

