
PÁLYÁZATI KIIRAS  
Velence Város Önkormányzata pályázatot hirdet 

civil szervezetek támogatására 

Velence Város Önkormányzata pályázatot ír ki civil szervezet részére a 2015. évi költségvetés 
elkülönített keret terhére. 

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letöltheti a www.velence.hu 
oldalon, vagy papír alapon a Polgármesteri Hivatal ( 2481.Velence, Tópart u. 26. ) Pénzügyi 
osztályon. 
 
A pályázat célja 
            a) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése, 
            b) gyermekek utaztatása, 
            c) közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése, 
            d) kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása, 
            e) természeti és épített környezet védelme, megóvása, 
            f) közrend- és vagyonvédelem erősítése, 
            g) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok, 
            h) önkéntes programok szervezése és lebonyolítása, 
            i) civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása, 
            j) kiadványok készítése 
 k)egyházak működésé és egyházi ingatlanok felújítás 
 l)sport, szabadidő sport tervékenység 

 
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Velence Város Önkormányzata által erre a pályázati 
célra kiadott pályázati Adatlapon nyújtható be. A pályázati dokumentációt a pályázati 
kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden 
kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok becsatolásával kell benyújtani. Ha a 
határidő utolsó napja munkaszüneti-, ünnep-vagy szabadnapra esik, a határidő csak az azt 
követi legközelebbi munkanapon jár le. 

A pályázatban papír alapon kell benyújtani az alábbi dokumentumokat: 
A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell: 

a) a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági 
nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, 
a nyilvántartott tagok számát, 

            b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát, 
            c) a pályázat nevét, 

d) az igényelt támogatás célját, megjelölve a pályázati cél megvalósításának kezdő és 
befejező időpontját. 

 
A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 

a) a civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló 
okirat száma; 

b) a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a 
szervezet vezetője által hitelesített másolat; 



c) nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy 
hiányáról; 

d) közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén; 
e) nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett 

köztartozása nincs; 
f) nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott 

eljárás ellene nincs folyamatban; 
g) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok 

követelményeinek; 
h) A szervezet tárgyévi költségvetését csatolni kell; 
i) A pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolást a mérlegbeszámoló 

bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan kell 
dokumentálni. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem 
áll rendelkezésre, a pályázó köteles tárgyév május 31-ig pótlólag becsatolni, mely a 
támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül 
meghatározásra. 

          
A papíralapú pályázatot és mellékleteit 1 eredeti példányban, zárt borítékban vagy csomagban 
kell benyújtani. A borítékra rá kell írni „Velence Civil Szervezetek Támogatása 2015." 

Fontos! Postán benyújtott pályázatok és dokumentumok esetén az elbíráláskor a postai 
Bélyegző dátumát vesszük figyelembe! 

Beadási határidő: 2015. március 30. 

A beadás helye: 
A papíralapú pályázatot az alábbi postacímre kell beküldeni: 

Polgármesteri Hivatal 2481. 
Velence, Tópart u. 26. 

vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján 16.00 óráig az alábbi címen: 

Polgármesteri Hivatal 
2481. Velence, Tópart u. 26. 

Pénzügyi osztály 

A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke 
 
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt 2015. január 1. és 2015. december 31. 
közé eső időszakban elszámolt működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez 
kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. A 
pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók 
el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az 
elszámolás részletes szabályai a 4/2015 (II.27) számú az államháztartáson kívüli forrás 
átvételéről és átadásáról szóló rendelet 7.§-a szerint. 

 

 

 



 Egyéb feltételek: 

Egy szervezet jelen pályázati felhívásra több tevékenységre külön-külön pályázatot kell 
benyújtania. 
 

A formai bírálat szempontjai: 
A papíralapú pályázat esetén: 

a) postára adás - vagy személyes benyújtás dátuma, 
b) a pályázati adatlap formátuma, kitöltöttsége, megfelelősége, 
c) a mellékletek formátuma, példányszáma, megfelelősége, 
d) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága 
e) a hivatal pénzügyi osztályának igazolása az előző pályázatról való elszámolás 
helyességéről 

 
A pályázatok elbírálása 

A beérkezett pályázatok elbírálása az 4/2015 (II.27) önkormányzati rendelet 5§ szerint. 

 
Az elbírálás határideje 
2015. április 30. 
 

Pályázók döntést követő kiértesítése 

A civil szervezet pénzügyi támogatásáról a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a 
pályázatok beérkezési határidejét követő 30 napon belül javaslatot tesz a Képviselő-
testületnek, majd a döntéséről 8 munkanapon belül az érintettet írásban értesíti. 

 Szerződéskötés 

A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt, amely tartalmazza: 
a) a támogatás felhasználásának célját és határidejét, 
b) a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését, 
c) a támogatás elszámolásának módját és határidejét, 
d) az elszámolás önkormányzat általi ellenőrzésének módját és határidejét, 
e) a   kedvezményezett   nyilatkozatát   a   támogatás   felhasználásával   kapcsolatos 

beszámolási kötelezettség tudomásulvételéről, 
f) a kedvezményezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a támogatás 

rendeltetésszerű  felhasználásának  a  Polgármesteri  Hivatal   által   ellenőrzéssel 
megbízott személyek és szervezetek általi ellenőrzéséhez. 

A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 
90 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés. 

A támogatás folyósítása 

A támogatási szerződés aláírását követően az önkormányzat a támogatás összegét a 
támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerint átutalással fizeti ki. 

 



A támogatás elszámolása és ellenőrzése 
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a 
gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni. A beszámoló 
elfogadásáról vagy elutasításáról a Bíráló dönt. 
Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegéről, a támogatási szerződésben 
meghatározott határidőig nem, vagy nem a meghatározott módon tesz eleget, úgy a már a 
következő időszakra szóló kiírt és eredményesen elbírált pályázat tekintetében jogvesztést 
von maga után. 
Az elszámolásnál az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló  2011. évi CLXXV törvény 73. §-nak (1) bekezdésének is 
eleget kell tenni. 
 
 
Velence Város Önkormányzata 
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PÁLYÁZATI ADATLAP 
a Velence Város Önkormányzat pályázati alapjából történő pénzbeli támogatás 

igényléséhez 
2015. ÉVRE VONATKOZÓAN 

 
1. A pályázó adatai: 
A pályázó neve:           
A pályázó címe:           
A pályázó adószáma:           
A pályázat megvalósításáért felelős személyek adatai: 
 
Név:              
Cím:             
Telefonszám:            
E-mail cím:            
 
2. A pályázati témakör:  
 
                                  
            
            
            
             
 
3. A pályázat előzménye: 
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4. A pályázatban megvalósítandó cél: 
Figyelem: Egy pályázati űrlapon csak egy pályázati célra nyújthat be igényt! 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 
5. A pályázat megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet: 
Saját forrás:         
Egyéb forrás:         
Pályázott összeg:        
 
6. A pályázott összeg részletezése és ütemezése: (költségvetés) 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 
7. Számlatulajdonos adatai: 
Név:             
Helység, utca, házszám:          
Telefon/fax:            
A számlavezető pénzforgalmi jelzőszáma:       



7 

 

             
 
8. A pályázathoz csatolandó: 

a) a civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló 
okirat száma; 

b) a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a 
szervezet vezetője által hitelesített másolat; 

c) nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy 
hiányáról; 

d) közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén; 
e) nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett 

köztartozása nincs; 
f) nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott 

eljárás ellene nincs folyamatban; 
g) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok 

követelményeinek; 
h) A szervezet tárgyévi költségvetését csatolni kell; 
i) A pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolást a mérlegbeszámoló 

bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan kell 
dokumentálni. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem 
áll rendelkezésre, a pályázó köteles tárgyév május 31-ig pótlólag becsatolni, mely a 
támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül 
meghatározásra. 

 
 
 

A pályázó kijelenti, hogy az adatlapon leírtak megfelelnek a valóságnak. 
 
 

A pályázat kelte:      
 
 

    P.H.    A pályázó aláírása 
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1. 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 
1. nem áll fenn vagy 
2. fennáll az ____ pont alapján 
 

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 
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 
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2. KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM 

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

8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről 
 
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:  
           
 ____ 
 
Kijelenten, 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 2007. évi CLXXXI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetője és 
helyettesei.  
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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, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 
neveltgyermek, az örökbefogadó-, és mostoha- és a nevelőszülő, valamint a 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 álla (a szervezet neve, székhelye beírandó): 
            
             
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): 
             
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 
házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 
neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha és a nevelőszülő, valamint a testvér.  

 
e. A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház, vagy 

szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert 
o vezető tisztségviselője 
o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, 
o vagy egyesület 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 

 
Indoklás: 
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 2007. évi CLXXXI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetője és 
helyettesei.  
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A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 
házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 
neveltgyermek, az örökbefogadó-, és mostoha- és a nevelőszülő, valamint a 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 megfelelnek.  
 
 
Kelt:  
 
 
         Aláírás/Cégszerű aláírás 
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Kivonat a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvényből  

 
6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi 

személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető 
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyház 
vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 

f) az az egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon 
szervezeti egysége, 

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn 
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai 
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, 

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették. 
(2) Az (1) bekezdés e) pontját nem kell alkalmazni a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 

törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökségre, ha a támogatás célja a fejlesztési támogatások 
elosztása intézményrendszere működésének támogatása, továbbá olyan támogatás, amelynek előkészítésében, 
lebonyolításában a regionális fejlesztési ügynökség nem vesz részt, illetve a támogatással kapcsolatos döntésre 
befolyással nem rendelkezik. 

(3) A Nemzeti Kulturális Alap bizottsága és kollégiumai által elbírált pályázatok tekintetében az (1) 
bekezdés e) pontja nem akadálya annak, hogy olyan egyesület, alapítvány, gazdasági társaság, egyház vagy 
szakszervezet pályázzon, amelyben a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy 
döntéshozó személy, vagy ennek közeli hozzátartozója vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, 
szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti 
szervének tagja. 

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti pályázatról a döntést a Nemzeti Kulturális Alap kollégiuma vagy a Nemzeti 
Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: NKA tv.) 2. §-ának (6) bekezdése szerint a 
bizottság hozná, a 6. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott valamely körülmény fennállása az érintett 
kollégiumi vagy bizottsági tag NKA tv. 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségét alapozza 
meg. 

(5) Az (1) bekezdés e) pontja alkalmazásában nem minősül alapítványnak a külön törvény alapján 
létrehozott, a párt működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző 
alapítvány. 

8. § (1) Ha a pályázó 
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre 

irányuló jogviszonyban áll, 
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá 

tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője 
vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt 
következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő 
közzétételét. 

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet. 
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Útmutató 

A támogatott számára nyújtott önkormányzati támogatásról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló 

elkészítéséhez 

 

A költségvetésből nyújtott támogatásokról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló követelményei: 

 

1. A szerződésben rögzített cél szerinti felhasználást szakmai beszámolóval kell igazolni, melynek összhangban 

kell lennie, a támogatási igény benyújtásakor beadott dokumentumokkal (adatlap, programleírás, részletes 

költségvetés). 
 

 

2. A szakmai beszámoló tartalmi követelményei: 

a) rövid szöveges beszámoló, mely tartalmazza a támogatott cél 

- pontos leírását, időpontját, helyszínét, 

- résztvevők számát, 

- az együttműködő szervezetek listáját. 

b) hiteles dokumentációt (fényképek, jelenléti ívek, plakátok, újságcikkek, stb.) 
 

 

3. A pénzügyi beszámoló tartalma, elkészítésének követelményei: 

a) a támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti bizonylatok hitelesített másolata (számla, számviteli 

bizonylat). A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „ 

………………………………. Ft Velence Város Önkormányzattal kötött ……………. számú 

támogatási szerződés terhére elszámolva.”, majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal. Ezt 

követően kell a hitelesített másolatot elkészíteni. 

b) kizárólag a támogatott nevére és címére kiállított számla nyújtható be, 

c) teljesítést igazoló bizonylatok (bankkivonat, kiadási pénztárbizonylat, teljesítést igazoló jegyzőkönyv, stb.) 

hitelesített másolata 

    d) kitöltött bizonylatösszesítő formanyomtatvány csatolása 
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Bizonylatösszesítő 

Bizonylat 
sorszáma 

Bizonylat 
kiállításának kelte 

Bizonylat 
kiállítója 

Bizonylat tartalma Bizonylat bruttó 
végösszege 

     
     
     
     
     
     
     
     
 

Kelt ……………………., 20….év …………….. hó …. nap 

 

       ………………………………….. 

      a szervezet képviselője 

 

 

 
 


