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Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. május 28-i ülésére 
 

 

 

 

 

 

Előterjesztés címe és tárgya:  

 

Csabdi Sportegyesület támogatása 

 

 

 

A tárgykört rendező jogszabály: 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), 

 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény  

 

 

Előterjesztő:   Huszárovics Antal polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

2012. október 1. napján Együttműködési megállapodást kötött Csabdi Község 

Önkormányzata, valamint a Csabdi Sportegyesület. A megállapodás 4./ a. pontjában 

önkormányzatunk vállalta, hogy „a vele együttműködő Egyesületnek a közös feladataik 

megvalósításához költségvetési helyzete függvényében évente anyagi támogatást nyújt. A 

támogatás összegét az Önkormányzat az éves költségvetésének elfogadásakor határozza 

meg”.  

 

Az Önkormányzat költségvetésébe 400.000,- forint támogatást tervezett be az Egyesület 

részére, melyet elsősorban a közüzemi díjak fedezésére köteles fordítani.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a csatolt előterjesztést megvitatni és elfogadni 

szíveskedjenek! 

Csabdi, 2015. május 21. 

Huszárovics Antal 

polgármester  

 

 

Határozati javaslat: 

 

Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2015. (V.28.) határozata 

Csabdi Sportegyesület támogatásáról 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csabdi Sportegyesület 

részére 400.000,- forint támogatást nyújt, amelyet az egyesület elsősorban közüzemi díjak 

fedezésére köteles fordítani.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a Csabdi Sportegyesülettel az előterjesztés mellékletét képező 

támogatási szerződés aláírására.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: május 31. 
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS       Iktatószáma:..………/2015. 

 

amely létrejött egyrészről  

Csabdi Község Önkormányzata  

székhelye: 2064 Csabdi, Szabadság utca 44. 

törzskönyvi azonosító száma: 727640 

adószám: 15727646-1-07 

bankszámlaszám: 11736020-15727646 

 

képviseletében eljáró: Huszárovics Antal polgármester, mint támogató (a továbbiakban: 

Támogató) 

 

másrészről 

Csabdi Sportegyesület 

jogi személy székhelye: 2064 Csabdi, Szabadság utca 63. 

nyilvántartásba vételi okirat száma: 0700/Pk. 60265/1989 

nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék 

törvényes képviselőjének neve: Vindics János elnök 

törvényes képviselőjének címe: ………………………………………………………. 

adószám: 18492312-1-07 

bankszámlaszám: 10102914-46184300-01000007 

 

képviseletében eljáró Vindics János, mint támogatást igénybe vevő, (továbbiakban: 

Támogatott),  

 

továbbiakban együttesen felek között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

 

 

I. Támogatás összege, célja, a támogatott tevékenység, támogatás módja 

 

1. Támogató 400.000.- Forint, azaz négyszázezer forint egyszeri pénzügyi vissza nem 

térítendő támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt a Támogatott részére.  

 

A támogatás két részletben kerül kifizetésre. Az első részlet esedékessége 2015. június 30. 

napja, a másik részlet esedékessége pedig 2015. október 31. napja.  

 

2. A Támogatás célja: a 2064 Csabdi, 288 hrsz. alatt található labdarúgó pálya és 

öltöző közüzemi költségeinek támogatása 

 

3. Támogatott tevékenység: a létesítmény működésének feltételei biztosítása 

 

4. Támogató a pénzügyi támogatást Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi    

költségvetéséről szóló 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelet terhére, Csabdi Község 

Önkormányzata képviselő – testületének Csabdi Sportegyesület támogatásáról szóló 

…./2015. (V. 28.) önkormányzati határozata alapján nyújtja. 

 

5. A megvalósítás  

a) kezdési időpontja: 2015.május 29. 

b) befejezési időpontja: 2015. december 31. 
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6. Támogatott – jelen támogatási szerződés aláírásával – vállalja, hogy a támogatást 

kizárólag a jelen szerződésben meghatározott cél megvalósításával közvetlenül 

kapcsolatos kiadásokra, a Csabdi 288. hrsz-ú labdarúgó pálya és öltöző közüzemi 

költségeire 2015. december hó 31. napjáig használja fel. 

 

7. Támogató és Támogatott – jelen támogatási szerződés aláírásával – kölcsönösen 

megállapodnak abban, hogy a Támogató az 1. pontban meghatározott Támogatást az 

alábbiak szerint nyújtja Támogatott részére: a fenti összeg két részletben történő 

hiánytalan átutalásáról Támogató gondoskodik. Az első részlet (200.000,- forint) 2015. 

június 30. napjáig esedékes, a második részlet (200.000,- forint) 2015. október 31. 

napjáig esedékes a Támogatott Budapest Bank Nyrt. Bicskei Fióknál vezetett 10102914-

46184300-01000007 számú bankszámlájára.  

 

II. Beszámolási, nyilvántartási kötelezettség  

 

8. Támogatott vállalja, hogy a támogatási összeget és a felhasználást dokumentáló 

számlákat, bizonylatokat, egyéb okiratokat elkülönítetten kezeli, a támogatási összeg 

felhasználásáról számvitelileg elkülönített nyilvántartást vezet. 

 

9. Támogatott a támogatott tevékenység megvalósítása során a támogatás és a saját forrás 

terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy 

szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban 

kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli 

alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a 

támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe. 

 

10. Támogatott vállalja, hogy a támogatási összeg felhasználását követő 30 napon belül, de 

legkésőbb 2016. január hó 31. napjáig szakmai és pénzügyi beszámolót készít 

Támogató részére. A beszámolónak a következőket kell tartalmaznia: 

 szakmai beszámolót: szakmai értékelést a támogatás céljának 

megvalósulásáról, 

 pénzügyi beszámolót a jelen szerződés 3. fejezetében 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 Támogatott képviselőjének cégszerű aláírásával 

ellátva, amelyben a Támogatott büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, 

hogy minden adatot a Támogató rendelkezésére bocsátott, az alapbizonylatok a 

Támogatott elszámolási nyilvántartásában megtalálhatóak, és azok a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően kerültek kiállításra, elfogadásra és ellenőrzésre. 

 

 

III. A támogatás elszámolása 

 

11. Támogatott 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, a támogatott 

tevékenység időtartama alatt felmerült  költségek vehetők figyelembe. Teljesítési 

igazolást is csatolni kell a kifizetésekhez. 

 

12. Átutalással teljesített kiadások esetén a kapcsolódó bankszámla-kivonat, készpénzben 

teljesített kiadások esetén pedig a kapcsolódó pénztárbizonylat csatolása is szükséges a 

pénzügyi teljesítés igazolása céljából. 
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13. A támogatás elszámolása minden esetben forintban történik, külföldi bizonylatok hiteles 

fordításáról a Támogatott gondoskodik, valamint csatolja a valutabeváltásról szóló 

bizonylatot is. 

 

14. Támogatottnak 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 támogatott 

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. 

 

15. A beszámoló benyújtását követő 30 napon belül Támogató írásban nyilatkozik a 

beszámoló elfogadásáról.   

 

16. Amennyiben a beszámoló hiányos vagy egyéb okból nem alkalmas a támogatás 

szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére, úgy Támogató határidő tűzésével 

Támogatottat hiánypótlásra hívja fel. 

 

17. Amennyiben Támogatott 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 Támogatottat a támogatás visszafizetésére. 

 

 

IV. A szerződés megszűnése, szerződésszegés 

 

18. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű 

felhasználása esetén a Támogató a költségvetési támogatást visszavonhatja, a támogatási 

szerződéstől elállhat, azt felmondhatja vagy kezdeményezheti annak módosítását. 

 

19. A Támogató jogosult a támogatási szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal 

felmondani, ha Támogatott súlyosan megszegi jelen szerződésből, illetőleg a vonatkozó 

jogszabályi előírásokból eredő kötelezettségeit vagy az alábbiakban foglalt feltételek 

közül legalább egy bekövetkezik: 

 

a) a támogatást Támogatott 2015. december hó 31. napjáig nem használja fel; 

b) a támogatást Támogatott nem a jelen szerződésben meghatározott célra használja fel 

vagy nem a jelen szerződésben, kérelmében részletesen meghatározott feladatokat 

valósítja meg; 

c) Támogatott a támogatás maradványösszegének visszafizetésére vonatkozó 

kötelezettségének határidőre nem tesz eleget; 

d) Támogatott késedelembe esik bármely, jelen szerződés teljesítésével összefüggő 

lényeges körülményben bekövetkezett változás bejelentésével; 

e) Támogatott póthatáridőre sem tesz maradéktalanul eleget beszámolási 

kötelezettségének; 

f) a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától 

számított hat hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a 
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kedvezményezett a költségvetési támogatás igénybevételét neki felróható okból nem 

kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki; 

g)  hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott a támogatási döntést érdemben 

befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor, 

h) az Ávr. 81. §-ában meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés 

meghozatalát követően következik be, vagy jut a Támogató tudomására; 

i) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a 

támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved; 

j) a Támogatott 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; 

k) a Támogatott az Ávr. 75. § (2) és (3) bekezdés alapján adott nyilatkozatok bármelyikét 

visszavonja; 

l) a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, 

és a kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke csökkenésének 

megfelelő további biztosíték nyújtásáról a támogató által megszabott ésszerű határidőn 

belül nem intézkedik, vagy 

m) Támogatott a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem 

rendelkezik. 

 

 

V.  A támogatás jogosulatlan igénybevétele, a szerződéstől történő elállás, annak 

felmondása esetén alkalmazandó jogkövetkezmények 

 

20. Támogatott vállalja, hogy a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, 

jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási 

szerződéstől történő elállás, annak felmondása esetén a jogosulatlanul igénybe vett 

költségvetési támogatás összegét ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt 

mértékben Támogató részére visszafizeti az erről szóló értesítés kézhezvételétől 

számított 8 napon belül egy összegben átutalással Támogató bankszámlájára.  

 

21. Forintban meghatározott pénztartozás esetén az ügyleti kamat mértéke a jegybanki 

alapkamat kétszerese. 

 

22. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes 

jegybanki alapkamat. Az ügyleti kamat számításakor a visszaköveteléssel, a késedelmi 

kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes 

jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. 

 

 

VI. Ellenőrzés módja 

 

23. Támogató a támogatás felhasználását saját maga, illetve képviselője útján ellenőrizheti.  

 

24. Támogatott biztosítja annak feltételeit, hogy Támogató ellenőrzési jogosultságát 

érvényesíteni tudja a szerződésben rögzített cél megvalósítása és a Támogatott egyéb 

szerződéses kötelezettségeinek teljesítése vonatkozásában a támogatási szerződés 

megkötését megelőzően, a támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység 

befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig.  

 

25. Támogatott vállalja, hogy az ellenőrzés során az ellenőrzést végzővel együttműködik, 

ellenőrzési munkáját a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló 

okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés 
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vizsgálatát a helyszínen is segíti, azaz gondoskodik a támogatásból beszerzett eszközök 

hozzáférhetőségéről, helyszíni megtekintésének lehetőségéről. 

 

26. A támogatási összeg mértékéig a Támogatott betekintést biztosít nyilvántartásaiba, 

könyveibe, továbbá a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben teljes körű 

adatszolgáltatásra köteles. Támogatott ezen túl is köteles minden, az ellenőrzéshez 

szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget az ellenőrzésre jogosult részére megadni. 

 

 

VII. Támogatott nyilatkozatai 

 

27. Támogatott - jelen támogatási szerződés aláírásával - kijelenti, hogy  

a) a szerződés aláírásakor az illetékes adó- és vámhatóságok, és az illetékes illetékhivatal 

felé nincs lejárt köztartozása (vagy arra az illetékes hatóságtól fizetési könnyítést, 

részletfizetés, fizetési halasztást kapott), továbbá az illetékes környezetvédelmi, 

természetvédelmi és vízügyi hatósággal szemben, határozatban előírt díj-, illetve 

bírságfizetési kötelezettsége nincs,  

b) az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt tartozása nincs,  

c) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős 

végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 

meghatározott eljárás nincs folyamatban,  

d) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, a 

valóságnak megfelelnek, hitelesek, 

e) amennyiben szükséges, a saját forrás rendelkezésre áll, 

f) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési 

támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja, 

g) megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek, 

h) valamint nyilatkozom, hogy a kérelem tárgyában támogatási igényt korábban vagy 

egyidejűleg 

nem nyújtottam be benyújtottam
*
, 

amennyiben benyújtott, az alábbi helyen és időpontban: 

………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………, 

i) nem tartozik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénztv.) 6. §-ában foglalt korlátozás alá és 

az e törvény szerinti érintettség és összeférhetetlenség nem áll fenn, 

j) amennyiben a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak 

megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik,  

k) adólevonási joggal  

rendelkezem  nem rendelkezem
*
 és 

l) hozzájárul ahhoz, hogy Támogató az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjában 

meghatározott feltétel ellenőrzése céljából a költségvetési támogatás folyósításától 

számított öt évig kezelje az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat. 

 

 

VIII. Egyéb rendelkezések 

 

28. Támogatott – jelen támogatási szerződés aláírásával - kötelezettséget vállal arra, hogy   

a) jelen támogatási szerződés alapján nyújtott támogatási összeg erejéig elszámolt 

költségeket más támogató felé nem számolja el,  

b) a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a költségvetési támogatás felhasználását 

alátámasztó bizonylatokat az ellenőrzési lehetőség fennállásáig megőrzi és 
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d) teljesíti az Ávr. 97. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét nyolc napon 

belül. 

 

29. Támogató, ha az Ávr. 97. § (1) bekezdése szerinti bejelentés útján vagy egyébként 

tudomást szerez az abban meghatározott körülmények bekövetkezéséről, a 

tudomásszerzést követően 30 napon belül megteszi az általa nyilvántartott adatok 

megváltoztatására, a költségvetési támogatás feltételeinek módosítására, annak 

visszavonására, az attól történő elállásra, annak módosítására, felmondására, továbbá a 

jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésére vagy más eljárás lefolytatására 

irányuló intézkedéseket. 

 

30. A feleket a támogatás igazolásával és egyéb információk, tények megosztásával 

kapcsolatosan folytonos és kölcsönös együttműködés, kapcsolattartás terheli. 

 

31. A Támogatott jelen Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy támogatással és a 

támogatási szerződéssel összefüggésben általa átadott adatokat a Támogató az 

adatvédelmi szabályok betartása mellett kezelje.  

 

32. A Támogató által a Támogatottnak megküldött értesítéseire, felszólításaira, továbbá a 

Támogató és Támogatott egymás irányába történő nyilatkozataik megtételére 

rendelkezésre álló határidők számítására az Ávr. 102/C § (2)-(10) bekezdést kell 

alkalmazni. 

 

33. E szerződés alkalmazásában Támogató kapcsolattartója: Huszárovics Antal polgármester. 

 

34. Jelen szerződés mindkét fél cégszerű aláírásának napján lép hatályba. 

 

35. 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.  

 

36. Jelen szerződés automatikusan megszűnik a Támogatott beszámolójának a Támogató 

általi elfogadásával. A megszűnés nem érinti a szerződés teljesítésével kapcsolatos 

esetleges későbbi igények érvényesítését. 

 

37. Jelen Szerződés módosítására írásban, csak a Felek egyező akaratával kerülhet sor; a 

módosításra mindkét fél jogosult.  

 

38. Jelen Szerződéshez kapcsolódó jogviták esetére a Bicskei Járásbíróság illetékességét 

kötik ki. 

 

39. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, 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. 
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40. Jelen szerződés 9 számozott oldalt tartalmaz, három egymással mindenben egyező 

példányban készült, melyből egy eredeti példányt a Támogatott, két eredeti példányt a 

Támogató birtokol. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a támogatási igény 

benyújtásának napjától számított 30 napnál nem régebbi a Támogatott nevében 

aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd 

által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája és a Támogatott 

létesítő okirata vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló 

okirata. 

 

Csabdi, 2015. május 21. 

 

 

______________________________                        ______________________________   

     Csabdi Község Önkormányzata                                         Csabdi Sportegyesület 

     Huszárovics Antal polgármester                                          Vindics János elnök 

                     Támogató                                                                   Támogatott 

 

 

Jogilag ellenjegyezte:  Pénzügyileg  ellenjegyezte: 

                    Dr. Sisa András      Magyar Judit 

                                         jegyző  pénzügyi előadó 
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Teljeségi nyilatkozat 

 

Nyilatkozatot benyújtó egyesület/alapítvány (továbbiakban: Kérelmező) 

- megnevezése: 

……………………………………………………………………………….….. 

- székhelye:    

……………………………………………………………………………………... 

- telephelye: . 

……………………………………………………………………………………… 

- nyilvántartásba vételi okirat száma: ……………………………………………………. 

- nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: …………………………………………….. 

- törvényes képviselőjének neve: 

…………………………………………………………… 

- törvényes képviselőjének címe: 

…………………………………………………………… 

- adószám:………………………………………………………………… 

 

 

Alulírott……………………….,……………………………..a………………………………

…………………………………………………….., (egyesület/szervezet) törvényes 

képviselője kijelentem, hogy Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületétől/z/ 

…/2015. (V.28.) számú határozat alapján kapott – a ……………. számú támogatási 

szerződésben rögzített - ……….……………………. forint összegű támogatással kapcsolatos 

valamennyi adatot a Támogató rendelkezésére bocsátottam, az alapbizonylatok az elszámolási 

nyilvántartásban megtalálhatók, és azok a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerültek 

kiállításra, elfogadásra és ellenőrzésre. 

 

Kelt: 

 

 

      

 ………………………………………………… 

 Név (képviselő olvasható neve, aláírása) 

 

 

 

………………………………………………       

Kérelmező szervezet neve, bélyegzője  
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Elszámolási lap 

      

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 …/2015. (V.28.) számú határozata, ………………..iktatószámú szerződés  alapján kapott 

támogatáshoz: 

      

Sorszám Számlaszám Számla kelte 
Szolgáltatás, árú 

megnevezése 

Számla 

bruttó értéke 

Megjegyzés 

kp/átutalás/ 

teljesítés 

igazolás száma 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Kelt:      

 ……………………………………………… 

 Név (képviselő olvasható neve, aláírása) 

 

    

……………………………………………………

         Kérelmező szervezet neve, bélyegzője  
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