
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete 

az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről 
 
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. A rendelet célja 
1. § E rendelet célja, hogy az Önkormányzat meghatározza az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
szabályaival összhangban az önkormányzati támogatások eseteit, a támogatás 
felhasználását és az arra vonatkozó elszámolás szabályait. 

2. A rendelet hatálya 
2. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed az államháztartás körébe nem tartozó 
jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint 
természetes személyekre (a továbbiakban együtt: Kedvezményezett).  
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívüli forrás 
átvételére és – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az önkormányzat által 
államháztartáson kívülre nyújtott támogatásra.  
(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati 
rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a 
szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, az 
ösztöndíjakra, valamint közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott 
pénzeszközökre. 

3. Értelmező rendelkezések 
3. § E rendelet alkalmazásában: 

a) államháztartáson kívüli forrás: a természetes személyek és az államháztartás 
körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek (a továbbiakban együtt: szervezet) részére átadott, illetve tőlük 
kapott pénzeszköz, ingó, valamint ingatlan.  

b) támogatás: az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, 
valamint az államháztartás egyéb alrendszeréből az önkormányzaton keresztül 
bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre vagy 
fejlesztésre adandó pénzbeli támogatás.  

c) támogató: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata (8111 Seregélyes, 
Széchenyi u.5.) 

4. A támogatás formája 
4. § (1) A támogatás formája lehet természetbeni vagy pénzbeli 



(2) A természetbeni támogatás lehet közfeladat ellátása céljából a közfeladat 
ellátásához szükséges mértékben az ingyenes vagy kedvezményes gépjármű 
használat, helyiséghasználat, illetve más, a működést segítő ingyenes vagy 
kedvezményes szolgáltatás biztosítása. 
(3) Visszatérítendő vagy vissza nem térítendő pénzbeli támogatás elszámolási 
kötelezettséggel nyújtható. 

5. Az államháztartáson kívülre történő forrás átadásának szabályai 
5. § (1) Az államháztartáson kívülre történő forrás átadása tekintetében a képviselő-
testület pályázatot ír ki. 
(2) A pályázati felhívásnak az Áht, valamint az annak végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban:Ávr) 66.§-ában 
meghatározottakat kell tartalmaznia. 
(3) A pályázati felhívást közzé kell tenni a helyben szokásos módon, valamint az 
Önkormányzat honlapján. 
(4) A pályázati kiírásban a pályázat benyújtásának határidejét úgy kell meghatározni, 
hogy arra a pályázati kiírás közzétételétől számítva legalább harminc nap álljon 
rendelkezésre. E rendelkezéstől a támogató, ha a pályázat céljára tekintettel indokolt, 
kivételesen eltérhet, a pályázat benyújtásának határidejét ez esetben úgy kell 
meghatározni, hogy az ne legyen aránytalanul rövid és biztosítsa a pályázatról való 
értesülés lehetőségét és a pályázat megfelelő elkészítéséhez objektíven szükséges 
időt. 
(5) Támogatásban részesülhet: 

a) aki a pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot nyújt be, 
vagy 

b) aki támogatás iránt egyedi kérelmet nyújt be, vagy 
c) akinek a javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének 

előirányzatában címzetten támogatás kerül megállapításra. 
6. § (1) A pályázatot e rendelet 1. melléklete szerinti adatlapon kell benyújtani. 
(2) A pályázat benyújtásakor csatolni szükséges az Ávr. 75.§ (2) és (3) 
bekezdésében előírt nyilatkozatokat, dokumentumokat. 
(3) A hiányos pályázatot benyújtó pályázó egy alkalommal, 8 napos határidő 
kitűzésével hiánypótlásra szólítható fel. 
(4) A beérkezett pályázatokat a pályázatot kiíró bírálja el.  
(5) Az elbírálásnál előnyt jelent: 

a) ha a rendezvény, program együttműködésben, civil összefogásban kerül 
megvalósításra, vagy 

b) ha olyan vállalt feladatról van szó, mely Seregélyes vagy térségének széles 
köreit szólítja meg, vagy 

c) ha a civil szervezet, kiszervezett kulturális tevékenységként tehermentesíti a 
település kulturális feladataira szánt költségvetési összeget, vagy 



d) az olyan program, rendezvény, mely Seregélyes hírnevét, ismertségét növeli, 
vagy 

e) ha tradicionális rendezvényről van szó, vagy hagyományteremtő céllal került 
megrendezésre.  

7. § Nem részesíthető tárgyévben támogatásban az a pályázó, amely az Ávr.-ben 
megfogalmazott feltételeknek nem felel meg. 
8. § Kettő évig nem részesíthető támogatásban a Kedvezményezett, ha a 
támogatótól kapott előző támogatásról a támogatási szerződésben meghatározott 
határidőig nem számol el. 
9. § (1) Támogatás juttatása esetén e rendelet 2. melléklete szerinti támogatási 
szerződést kell kötni a Kedvezményezettel. 
(2) A támogatási szerződést a polgármester írja alá. 
(3) A támogatás csak a döntésben és az alapján kötött támogatási szerződésben és 
megjelölt célra használható fel. 
(4) A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha a 
döntéshozó ahhoz hozzájárul és a támogatási szerződést a felek ennek megfelelően 
módosítják. 
(5) A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról a cél megvalósulását követő 30 
napon belül, vagy a tárgyév december 31. napjáig köteles elszámolni. 
(6) A támogatás felhasználásáról a Kedvezményezettnek beszámolót kell készítenie e 
rendelet 3. melléklete szerint. Az ellenőrzés tényét a mellékleten dokumentálni kell. 
(7) Amennyiben a Kedvezményezett a támogatás összegét vagy annak egy részét a 
támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem használta fel, a fel nem 
használt részt az elszámolást követő 15 napon belül vissza kell fizetni. 
(8) Amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy a 
Kedvezményezett nem a támogatási szerződésben foglalt céloknak megfelelően 
használta fel a kapott támogatást vagy annak egy részét, a Kedvezményezett köteles 
a jegyző felszólításától számított 15 napon belül az Önkormányzat részére 
visszafizetni a kifizetett támogatás nem megfelelően felhasznált részét. 
(9) A támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, melyre 
vonatkozóan az Önkormányzatot az irányadó jogszabályokban előírt nyilvántartási és 
közzétételi kötelezettség terheli. 
(10) Támogatás iránt benyújtott egyedi kérelmekre, és az önkormányzat mindenkori 
költségvetési rendeletének előirányzatában meghatározott címzett támogatásra 
vonatkozóan is a pályázati kiírás szerinti dokumentációt kell csatolni. 

6. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok 
10. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről: 

a) 1 millió Ft érték alatt a polgármester, 
b) 1 millió Ft értékhatár felett a képviselő-testület dönt. 



(2) A polgármester az államháztartáson kívüli forrás átvételről a döntést követő 
képviselő-testületi ülésen beszámol és egyidejűleg javaslatot tesz a költségvetési 
rendelet módosítására. 
 

7. Záró rendelkezések 
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
12. § Hatályát veszti az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről szóló 
3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelet 
 
 
 
 Horváth Sándor              Horváth Károly  
           polgármester jegyző 
 
 
A rendeletet kihirdettem. 
Seregélyes, 2018. február 28. 
  Horváth Károly 
   jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1. melléklet a 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez     
                                                                                                                         A pályázat iktatószáma: 

 
 

 

 

 
 

1.  A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

      A pályázó neve:  
 

A pályázó címe: 
 
 
 

 

A pályázó szervezet 
vezetőjének neve: 

 
 

telefonszáma: 

Értesítési címe: 
 
 

e-mail címe: 

A szervezet 
tevékenységi köre: 

 
 

 

A szervezet 
adószáma: 

 
 

 

A bírósági 
nyilvántartásba 
vétel 

száma: időpontja: 

Számlavezető bank 
Neve: Számlaszám: 

   
 

2.  PÁLYÁZATI PROGRAM 

A PÁLYÁZATI PROGRAM LEÍRÁSA 

A pályázati program 
célja:  

A program kb. hány főt 
érint, hány főnek szól:  

A pályázati program 
kezdési és befejezési 
időpontja: 

 

A pályázathoz csatolni kell a részletes pályázati programtervet, melyben szerepeltetni kell a 
tervezett programok, programelemek megnevezését és időpontját, a bevont közreműködők 

körét, a program célcsoportját, annak létszámát, azt, hogy a nagyközönség számára nyílt-e a 
program. 

 

A pályázati téma címszerű leírása:  

PÁ LYÁ ZATI ADA TLA P 

 



Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázatban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Hozzájárulok, hogy a megadott személyes adatokat az önkormányzat a 
nyilvántartásában megőrizze, azokat a pályázattal összefüggő célra felhasználja az 
adatvédelmi törvényvonatkozó rendelkezései szerint. Tudomásul veszem, hogy a 
pályázat eredményét az önkormányzat hivatalos lapjában, illetve a honlapján 
közzéteszi. 

 
Kelt: ………………………………………………….. 

 

           ….……………………………………………………………… 
                                   aláírás 

 

 

Pályázathoz csatolandó nyilatkozatok, dokumentumok: 

1. Pályázati adatlap 1. melléklete szerinti nyilatkozatok 

2. Pályázati adatlap 2. melléklete szerinti átláthatósági nyilatkozat 

3. Pályázati adatlap 3. melléklete szerinti nyilatkozat az összeférhetetlenség, illetve az érintettség 
fennállásáról, vagy hiányáról és amennyiben releváns, azaz, ha az érintettség fennáll, a közzétételi 
kérelem az érintettségről. A pályázó a pályázat benyújtásakor - vagy ha az érintettség a pályázat 
benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, az ettől számított 8 munkanapon belül - 
kezdeményezheti érintettségének közzétételét.  

4. Pályázati adatlap 4. melléklete szerinti nyilatkozat, ha az érintettség fennáll, a közzétételi kérelem az 
érintettségről. A pályázó a pályázat benyújtásakor - vagy ha az érintettség a pályázat benyújtása után, 
de a támogatási döntés előtt következik be, az ettől számított 8 munkanapon belül - kezdeményezheti 
érintettségének közzétételét 

Dokumentumok: 
5. a pályázó nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, vagy 

ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját vagy az aláírás minta 
közjegyző által hitesített másolatát (amennyiben a korábbi- 3 éven belüli- pályázathoz beadott okirathoz 
képest változás nem történt, akkor elegendő a pályázó nyilatkozata)   

6. a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának -30 
napnál nem régebbi- eredeti példányát (amennyiben a korábbi- 3 éven belüli-  pályázathoz beadott 
okirathoz képest változás nem történt, akkor elegendő a pályázó nyilatkozata)  

7. civil szervezet esetén annak igazolása, hogy beszámolójukat, valamint közhasznú szervezet esetén a 
közhasznúsági jelentést a bíróság részére benyújtották, letétbe helyezték  

8. köztartozás mentességről szóló állami és az önkormányzati adóhatóság igazolása     

 

 

 

 

 

 



Pályázati adatlap 1. melléklete  

             NYILATKOZATOK 
   Nyilatkozattevő:  

Neve:  ...............................................................................................................................  

Székhelye:...........................................................................................................................  

Adószáma: ..........................................................................................................................  

Képviseletében eljáró személy:..............................................................................................  

   Nyilatkozom, hogy    (megfelelő aláhúzandó!) 

1. a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és 
hitelesek 

                  igen/nem 

2. az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor és hol nyújtott be 

                   nem 

                   igen:………………………………………………………………………… 

3. nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel 
elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás 
nincs folyamatban 

                                igen/nem 

4. a saját forrás rendelkezésre áll 

                                igen/nem/nem releváns 

5. nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás 
céljának megvalósulását meghiúsíthatja 

                                igen/nem 

6. – a biztosítékmentesség kivételével – a támogató által előírt biztosítékokat rendelkezésre bocsátja 
legkésőbb az Ávr. 85. § (3) bekezdésében meghatározott időpontig 

                   igen/nem/ nem releváns 

7. a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik 

                   igen/nem 
 

8. ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához szükséges 
hatósági engedélyekkel rendelkezik 

                   igen/nem/ nem releváns 



9. megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)  48/B. §-ában és 50. §-ában 
meghatározott követelményeknek, kivéve, ha erről a Kormány az Áht. 50. § (2) bekezdése szerint 
egyedi határozatban döntött, 

                   igen/nem 
 

10. a felhasznált támogatásról a támogatási szerződésben meghatározott időpontig 
számlamásolatokkal alátámasztott, tételes elszámolást készítünk.   
 
                  igen/nem 

11. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.évi CLXXXI. törvény, valamint 
annak végrehajtására kiadott 67/2008. (III. 29.) Kormányrendelet rendelkezéseit a pályázó magára 
nézve kötelezőnek tartja, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást megkapta, egyúttal nyilatkozik arra 
nézve, hogy amennyiben a tájékoztatás és az abban foglalt figyelmeztetés ellenére a pályázó 
megsérti 2007.évi CLXXXI. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott 67/2008.(III.29.) 
Kormányrendelet rendelkezéseit úgy annak jogkövetkezményeit köteles maga viselni.  

                  igen/nem/nem releváns 

12. Tudomásul veszi a formai hibás pályázat benyújtásával járó következményeket   

                  igen/nem/nem releváns 

13. A pályázó szervezet képviseletében hozzájárulok, hogy a Kedvezményezett szervezet neve, illetve 
a támogatások összege döntés után – a pályázók értesítése mellett – a helyi közszolgálati feladatokat 
ellátó médiában és az önkormányzati hirdetőtáblán, valamint a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelően a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon nyilvánosságra kerüljön.  

                  igen/nem/nem releváns 

14. Nyilatkozom, hogy a szervezet előző évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését letétbe 
helyeztem. 

                  igen/nem/nem releváns 

15. Kedvezményezettségem esetén, végérvényes és visszavonhatatlan hozzájárulásom adom 
ahhoz, hogy amennyiben a kapott támogatással a támogatási szerződésben meghatározottak 
szerinti határidőben és tartalommal nem számolok el, a támogató a kedvezményezetti 
bankszámlámra, a támogatás összegéig azonnali beszedési követelést érvényesítsen. 

 

Kelt: ………………………………………………….. 

 

           ….……………………………………………………………… 
                                  pályázó aláírása 

 
 
 
 



Pályázati adatlap 2. melléklete - törvény erejénél fogva átlátható szerv részére 
 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. a) pontjában meghatározott 

ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET RÉSZÉRE 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 50.§ (1) bekezdés c) pontjában előírt 

kötelezettség teljesítéséhez. 
 

Alulírott 
 

Név: ...............................................................................................................................  

születéskori név:..................................................................................................................  

anyja neve: .........................................................................................................................  

születési helye, ideje: ...........................................................................................................  

mint az 
pályázó/kérelmező szervezet neve:........................................................................................  

székhelye:...........................................................................................................................  

adószáma: ..........................................................................................................................  

cégjegyzékszáma/nyilvántartásba vételi száma:......................................................................  

törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az 
általam képviselt szervezet az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjában  írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. 
§ (1) bek. 1. a.) pontja alapján jogállása az alábbi1: 

- állam 
- költségvetési szerv 
- köztestület 
- helyi önkormányzat 
- nemzetiségi önkormányzat 
- társulás 
- egyházi jogi személy 
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a…………. helyi önkormányzat külön-

külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik 
- nemzetközi szervezet 
- külföldi állam 
- külföldi helyhatóság 
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv 
- Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam:…………….. szabályozott 

piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság 
 

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy  
   - a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött szerződést a Önkormányzat 

felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.  

                                                
1 A megfelelő válasz aláhúzandó. 



- az Önkormányzat az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából az Áht. 55. §-ban 
foglaltak szerint jogosult az általam képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 
55. §-ban meghatározott adatokat kezelni. 

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító okirata, illetve külön jogszabály szerinti 
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.  
Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll 
be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől 
számított 8 napon belül megküldöm az Önkormányzat részére, vagy amennyiben az általam képviselt 
szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. 
 
 
Kelt: ………………………………………………….. 

 

           ….……………………………………………………………… 
                                     cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pályázati adatlap 2. melléklete - civil szervezetek részére 
 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. c) pontjában 

meghatározott 
CIVIL SZERVEZET 2 RÉSZÉRE 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 50.§ (1)  bekezdés c) pontjában előírt 
kötelezettség teljesítéséhez 

 
Alulírott 
 

Név: ...............................................................................................................................  

születéskori név:..................................................................................................................  

anyja neve: .........................................................................................................................  

születési helye, ideje: ...........................................................................................................  

mint az 
szervezet neve: ...................................................................................................................  

székhelye:...........................................................................................................................  

adószáma: ..........................................................................................................................  

törvényszéki nyilvántartásba vételi száma: .............................................................................  

 
törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az 
általam képviselt szervezet  a Nvtv. 3. § (1) bek. 1. c.) pontja alapján átlátható szervezetnek 
minősül, és megfelel a következő együttes feltételeknek: 
a) az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői megismerhetők, amelyről részletesen a jelen 

nyilatkozat 1. mellékletében nyilatkozom; 
b) az általam képviselt szervezet, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben 

nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, melyről jelen nyilatkozat 2. mellékletében 
nyilatkozom; 

c) az általa képviselt szervezet székhelye: 
 - az Európai Unió tagállamában, 
 - az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, 
 - a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, 

 - …………………. országban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezménye van. 

 
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy  

   - a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött szerződést a Önkormányzat 
felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.  

                                                
2 Civil szervezet: a 2011. évi CLXXV. tv. 2. § 6. pontja szerinti szervezet.  
 



- az Önkormányzat az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből eredő 
követelés elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam képviselt szervezet 
átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni. 

 
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító okirata, illetve külön jogszabály szerinti 
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.  
Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll 
be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől 
számított 8 napon belül megküldöm az Önkormányzat részére, vagy amennyiben az általam képviselt 
szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.  
 
 

Kelt: ………………………………………………….. 

 

           ….……………………………………………………………… 
                                     cégszerű aláírás 



Pályázati adatlap 3. melléklete     

NYILATKOZAT 

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

Természetes személy pályázó neve:............................................................................................... 

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 

 

 



Pályázati adatlap 4. melléklete     

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: ......................................................................................... 

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 közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 
 házastárs, egyeneságbeli 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, egyeneságbeli 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  

o vezető tisztségviselője 
o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, 
o 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, egyeneságbeli 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 

 
 
 



2. melléklet a 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez 
 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely,  létrejött egyrészről 
amely létrejött egyrészről,  Seregélyes Nagyközség Önkormányzata - székhelye: 8111 
Seregélyes, Széchenyi u. 5., adószáma: 15727495-2-07, KSH azonosító száma: 15727495-
8411-321-07, törzskönyvi azonosító száma (PIR): 727497, képviseletében eljáró 
………………………. - polgármester mint támogató (a továbbiakban: Támogató) 
másrészről,  

- megnevezése:…………………………………………………………………………… 
- székhelye:  ……………………………………………………………………………. 
- telephelye: . …………………………………………………………………………… 
- nyilvántartásba vételi okirat száma: ………………………………………………… 
- nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ……………………………………………… 
- törvényes képviselőjének neve: ……………………………………………………… 
- törvényes képviselőjének címe: ……………………………………………………… 
- adószám:………………………………………………………………………………… 
- bankszámlaszám:……………………………………………………………………… 

képviseletében eljáró………………………, mint Kedvezményezett (a továbbiakban: 
Kedvezményezett) között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 
 
1. A támogatás összege, célja 
1.1. Támogató,………….- Forint, ……………………… azaz forint egyszeri pénzügyi vissza nem 

térítendő / visszatérítendő támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt a 
Kedvezményezett részére.  

1.2. A Támogatás célja: {cél megjelölése} 
1.3. Támogató a pénzügyi támogatást Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 20…. évi 

költségvetéséről szóló ……./20….(…..) önkormányzati rendelet ………… terhére, 
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ……./20….(……..) 
határozata alapján nyújtja. 

1.4.  A megvalósítás  
a) kezdési időpontja: …………………………………………………………………., 

 b) befejezési időpontja: ………………………………………………………………. 
 
2. A támogatás átutalása és a felhasználás módja 
2.1. Támogató köteles: 

a) Jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően a támogatást átutalni a 
Kedvezményezett bankszámlájára a jelen szerződés mindkét fél általi aláírásától 
számított 30 napon belül;  



b) Ellenőrizni, hogy a Kedvezményezett jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit 
megfelelően teljesíti. 

2.2. Kedvezményezett köteles:  
a) A támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott cél megvalósításával 

közvetlenül kapcsolatos kiadásokra, a szerződést követő december hónap 31. napjáig 
felhasználni. 

a) A támogatás felhasználása során Támogatóval együttműködni és Támogatót a 
támogatás, annak felhasználására kikötött határidőben történő felhasználását 
akadályozó bármely okról azonnal értesíteni; 

b) Biztosítani, hogy Támogató a szerződésben rögzített cél megvalósítását és a 
Kedvezményezett egyéb szerződéses kötelezettségeinek teljesítését, akár a 
megvalósítás befejezése előtt, akár a befejezést követően, akár személyesen, akár 
megbízottai révén, ellenőrizhesse. A támogatási összeg mértékéig a Kedvezményezett 
köteles betekintést biztosítani nyilvántartásaiba, könyveibe, továbbá a jelen szerződés 
teljesítésével összefüggésben teljes körű adatszolgáltatásra köteles. Kedvezményezett 
köteles gondoskodni a támogatásból beszerzett eszközök hozzáférhetőségéről, 
helyszíni megtekintésének lehetőségéről. Kedvezményezett ezen túl is köteles minden, 
az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget az ellenőrzésre jogosult 
részére megadni; 

c) A támogatási összeget elkülönítetten kezelni, és a felhasználást dokumentáló 
számlákat, bizonylatokat, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre 
jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni, és nyilvántartani; 

d) A támogatási összeg felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb az adott év 
december 31. napjáig szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni Támogató részére.  

e) A beszámolónak a következőket kell tartalmaznia: 
- szakmai beszámolót: szakmai értékelést a támogatás céljának 

megvalósulásáról, 
- pénzügyi beszámolót a jelen szerződés 3. pontjában meghatározott elszámolási 

szabályoknak megfelelően elkészítve: összesítő lapon a felmerült költségek 
tételes felsorolását (szerződések, számlák és egyéb bizonylatok alapján 
összesítve), a pénzügyi bizonylatokat, 

- teljességi nyilatkozatot a Kedvezményezett képviselőjének cégszerű aláírásával 
ellátva, amelyben a Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége tudatában 
kijelenti, hogy minden adatot a Támogató rendelkezésére bocsátott, az 
alapbizonylatok a Kedvezményezett elszámolási nyilvántartásában 
megtalálhatóak, és azok a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerültek 
kiállításra, elfogadásra és ellenőrzésre. 

f) A Kedvezményezett köteles feltűntetni a támogatás tényét és a Támogatót minden 
olyan esetben, amikor a támogatás révén megvalósult tevékenység nyilvánosságot 
kap. 

g) A Kedvezményezett minden – támogatással kapcsolatos - levelezésén köteles 
feltüntetni a támogatási szerződés számát. 

 
3. A támogatás elszámolása 
3.1. Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról a nevére kiállított számlákkal (bérjellegű 

kiadások esetén megbízási szerződéssel, számfejtési bizonylattal) számol el, melyből 



csak a ténylegesen felmerült, igazolható, a támogatás céljának megfelelő költségek 
vehetők figyelembe. Teljesítési igazolást is csatolni kell a kifizetésekhez. 

3.2. Átutalással teljesített kiadások esetén a kapcsolódó bankszámla-kivonat, készpénzben 
teljesített kiadások esetén pedig a kapcsolódó pénztárbizonylat csatolása is szükséges a 
pénzügyi teljesítés igazolása céljából. 

3.3. A támogatás elszámolása minden esetben forintban történik, külföldi bizonylatok hiteles 
fordításáról a Kedvezményezett gondoskodik, valamint csatolja a valutabeváltásról szóló 
bizonylatot is. 

3.4. Kedvezményezettnek az eredeti bizonylatokra minden esetben rá kell vezetnie a 
következő szöveget. „A …………iktatószámú önkormányzati támogatási szerződés 
terhére ………..Ft került  elszámolásra”. Az e szöveggel ellátott eredeti bizonylatokról a 
Kedvezményezett másolatot készít, ezt követően a másolaton feltünteti, hogy az az 
eredetivel mindenben megegyezik. A hitelesített másolatot a szervezet képviselője 
dátumozza, aláírásával és pecsétjével látja el és azok az összesítő lap kíséretében a 
pénzügyi beszámoló részét kell képezzék. 

3.5. A beszámoló benyújtását követő 30 napon belül Támogató írásban nyilatkozik a 
beszámoló befogadásáról.  Amennyiben a beszámoló hiányos vagy egyéb okból nem 
alkalmas a támogatás szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére, úgy Támogató 
határidő tűzésével Kedvezményezettet hiánypótlásra hívja fel. 

3.6. A beszámoló benyújtását követő 60 napon belül Támogató írásban nyilatkozik a 
beszámoló elfogadásáról. Amennyiben a beszámoló hiányos vagy egyéb okból nem 
alkalmas a támogatás szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére, úgy Támogató 
határidő tűzésével Kedvezményezettet hiánypótlásra hívja fel. 

3.7. Amennyiben Kedvezményezett a beszámoló benyújtására vagy a hiánypótlásra 
vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, és ezáltal lehetetlenné teszi annak 
megállapítását, hogy a támogatást rendeltetés-, illetve szerződésszerűen használta-e fel, 
Támogató a jegybanki alapkamattal növelten kötelezheti Kedvezményezettet a 
támogatás visszafizetésére. 

4. A szerződés megszűnése, szerződésszegés 
4.1. A szerződés a szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg. A megszűnés nem érinti a 

szerződés teljesítésével kapcsolatos esetleges későbbi igények érvényesítését. 
4.2.Támogató a szerződéstől való elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult, ha 

Kedvezményezett a támogatásra irányuló pályázatában hitelt érdemlően 
bebizonyosodott, hogy annak szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló, 
valótlan, hamis adatot szolgáltatott, vagy súlyosan megszegi jelen szerződésből, illetőleg 
a vonatkozó jogszabályi előírásokból eredő kötelezettségeit, így különösen, ha: 

a) a támogatást Kedvezményezett a szerződést követő december hónap 31. napjáig nem 
használja fel; 

b) a támogatást Kedvezményezett nem a jelen szerződésben meghatározott célra 
használja fel vagy nem a jelen szerződésben, illetőleg a pályázatában részletesen 
meghatározott feladatokat valósítja meg; 

c) Kedvezményezett a támogatás maradványösszegének visszafizetésére vonatkozó 
kötelezettségének határidőre nem tesz eleget; 

d) Kedvezményezett késedelembe esik bármely, jelen szerződés teljesítésével összefüggő 
lényeges körülményben bekövetkezett változás bejelentésével; 



e) Kedvezményezett póthatáridőre sem tesz maradéktalanul eleget beszámolási 
kötelezettségének, a 2.2. d) pont valamint a 3.7.  pont alapján; 

f) a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától 
számított három hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a 
kedvezményezett a költségvetési támogatás igénybevételét neki felróható okból nem 
kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki; 

g) a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr) 76.§ (1) bekezdésében 
meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően 
következik be, vagy jut a Támogató tudomására; 

h) a Kedvezményezett tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, 
vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet 
szenved; 

i) a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a támogatási szerződésben foglalt 
kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és 
ennek következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet 
ellenőrizni; 

j) a Kedvezményezett az Ávr 75. § (2) bekezdés alapján adott nyilatkozatok bármelyikét 
visszavonja; 

4.3. Amennyiben Támogató a szerződéstől eláll, vagy a szerződést felmondja, 
Kedvezményezett köteles a támogatás teljes összegét, illetőleg annak az általa nem 
teljesített kötelezettségekkel arányos részét az erről szóló értesítés kézhezvételétől 
számított 8 napon belül egy összegben átutalással visszafizetni Támogató 
bankszámlájára. A visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési lehetőséget 
Támogató nem biztosít. 

4.4. Kedvezményezett végérvényes és visszavonhatatlan hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy amennyiben a kapott támogatással e szerződésben 
meghatározottak szerinti határidőben és tartalommal nem számol el, a 
támogató a kedvezményezett bankszámlájára, a támogatás összegéig 
azonnali beszedési követelést érvényesíthet. 

5. Záró rendelkezések 
5.1. Jelen szerződés mindkét fél cégszerű aláírásának napján lép hatályba. 
5.2. Felek a szerződés teljesítése érdekében messzemenően együttműködnek, esetleges 

vitáikat közvetlen tárgyalás útján rendezik. Felek a szerződést elolvasták, megértették, 
majd – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írták alá.  

5.3.  Jelen szerződés automatikusan megszűnik a Kedvezményezett beszámolójának a 
Támogató általi elfogadásával. 

5.4. Jelen Szerződés módosítására írásban, csak a Felek egyező akaratával kerülhet sor; a 
módosításra mindkét fél jogosult. A Felek egyezően rögzítik, hogy a támogatási 
szerződés módosítása nem terjedhet ki a támogatási összeg emelésére. 

5.5. Jelen Szerződéshez kapcsolódó jogviták esetére a Székesfehérvári Járásbíróság 
illetékességét kötik ki. 

5.6. A Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy támogatással és 
a támogatási szerződéssel összefüggésben általa átadott adatokat a Támogató az 
adatvédelmi szabályok betartása mellett kezelje.  

5.7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 



szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az 
államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a közpénzekből 
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról 
67/2008.(III.29.) Korm. rendelet és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak. 

 
Seregélyes 20.. (év) ……………………..hó ……. nap 

 
 

                                        
            ……………………………………… ……………………………………… 

  polgármester 
 mint Támogató  Kedvezményezett 
            (aláírás,bélyegző) (aláírás,bélyegző)      
 
 

 

            ………………………………………  ………………..……………………… 
  Jegyző gazdasági vezető 
 jogi ellenjegyző pénzügyi ellenjegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   3. melléklet a 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez 

 

Kedvezményezett neve/székhelye: ........................................................................................... 

Támogatás célja: .................................................................................................................... 

Támogatás összege: ............................................................................................................Ft 

ELSZÁMOLÓ LAP 

Számla/ Bizonylat  Kifizetés  

 

Sorsz. Kiállítója  Kelte Száma 

Jogcíme 

(termék, 
szolgáltatás 

megnevezése) 

összege 

Elszámolni kívánt 
önkormányzati 

támogatás  

       

       

       

       

       

       

       

       



       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

A Kedvezményezett téma/ program elszámolni kívánt teljes költségei összesen:   

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a 
támogatásnak a hivatkozott számú támogatási szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazolom. Igazolom továbbá, hogy az itt elszámolt 
tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük/szerepeltettük, valamint a fenti összegek visszaigényelhető ÁFÁ-t nem tartalmaznak.  

Kelt: ………………………………………………….. 

                           ….……………………………………………………………… 
                                        Kedvezményezett  (cégszerű) aláírása  



Ellenőrzési záradék 

1. Az ellenőrzés során megállapítottam, hogy fenti Kedvezményezett a támogatási célnak megfelelően használta fel a támogatási összeget, az erről 
szóló elszámolást határidőre benyújtotta. A fentiek alapján a Kedvezményezettnek visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett.   
   

Kelt: ………………………………………………….. 

P. H. 

 ___________________________ 
 Ellenőrző aláírása  
 

2. Az ellenőrzés során megállapítottam, hogy fenti Kedvezményezett 

 - a támogatási összeg……….…….,-Ft összegű részét céltól eltérően használta fel. 

 - az elszámolást nem nyújtotta be határidőre. 

 - egyéb:………………………………………………… 

 

A fentiek és a támogatási szerződés alapján megállapítottam, hogy a Kedvezményezettnek ………..,-Ft, azaz ……………………………….. Ft összegű 
visszafizetési kötelezettsége keletkezett. 

Kelt: ………………………………………………….. 

P. H. 

 ___________________________ 
 Ellenőrző aláírása  
 


