
Az előterjesztés  melléklete

Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás 
felhasználásáról

Támogatott szervezet neve:

Elszámolást készítő személy 
neve:

Elszámolást készítő személy 
telefonszáma:

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

A számlát  vagy pénzügyi  bizonylatot  a  Támogatott,  azaz  a szerződő fél  szervezet  nevére kell 
kiállítani. 

Amennyiben az elfogadott költségvetés tételei vagy a bizonylat(ok) tartalma miatt  nem lehet teljes 
összegében  elszámolni  egyes  pénzügyi  bizonylato(ka)t,  akkor  a  bizonylat(ok)on  jeleznie  kell  az 
elszámolandó összeg értékét (Pl.: bérleti díjra csak 20.000,- Ft-ot hagyott jóvá a bizottság/közgyűlés, 
de a bizonylat vagy a bizonylatok összege 40.000,- Ft. Ebben az esetben rá kell írni a bizonylat(ok)ra, 
hogy „ Az XY számú szerződésre elszámolva 20.000,-Ft)

A támogatási összeg erejéig elszámolt számlák csak formailag megfelelően és hiánytalanul kitöltötten 
fogadhatók  el.  Kérjük,  a  számla  átvételekor  ellenőrizze,  hogy  a  számla  alakilag  és  tartalmilag 
megfelel-e a Számviteli törvényben és az ÁFA törvényben leírtaknak, azaz: szállító neve, címe, 
adószáma, vevő neve, címe megjelölt-e, olvasható-e, kitöltött-e a mennyiség-, egységár rovatokat 
és a fizetés módját (készpénzes vagy átutalásos), szerepel-e a SZJ/TEÁOR szám, összességében 
olvasható-e. 
Program támogatás esetén, a számla tartalmának kapcsolódnia kell a programhoz, bizonyítania kell a 
program megvalósítását, a szerződésre hivatkozó számlák mögött szerepeljen a szerződés.  Kizárólag 
2008. január 1. és december 31. közötti számlákat/pénzügyi bizonylatokat áll módunkban elfogadni. 

A  számlákat  és  a  pénzügyi  bizonylatokat  záradékolni  kell! (Záradékolás  szó  jelentése:  a 
számla/pénzügyi  bizonylat  eredeti  példányára  rá  kell  vezetni  a  fent  leírt  módon  a  támogatási 
szerződés számát, majd a számlát/pénzügyi bizonylatot le kell fénymásolni, s rá kell írni (a képviselő 
cégszerű aláírásával igazoltan), hogy a másolat az eredetivel megegyezik).

Amennyiben a támogatást a Támogatottal munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban  álló  személy  bérének  illetve  díjának,  valamint  azok  közterheinek  kifizetésére 
használták fel, az alábbi dokumentum másolatát, valamint a tényleges kifizetést igazoló dokumentum 
másolatát kérjük csatolni. Elfogadható dokumentumok: 

 munkaszerződés záradékolt másolata
  megbízási szerződés záradékolt másolata
 részletes MÁK  lista a kifizetett összegekről vagy bérfizetési jegyzék

Kizárólag  a  szerződésben  foglalt  költségtípusok  szerinti  számlák/pénzügyi  bizonylatok 
fogadhatók el. Amennyiben a felhasználás tárgyát vagy határidejét szeretné megváltoztatni, 
szándékát és módosítási kérelmét tárgyév utolsó napjáig nyújtsa be SZMJV Polgármesteri 
Hivatala  Egészségügyi  és  Szociális  Osztályán.  Utólagos  kérelmet  nem  áll  módunkban 
elfogadni. Felhívjuk figyelmüket az alábbira:
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 a számla  /  pénzügyi  bizonylat  alakilag és tartalmilag  megfelelő legyen  (pl.  szállító  neve, 
címe, adószáma; vevő neve, címe megjelölve, olvasható,  kitöltöttek a mennyiség-, egységár 
rovatok, helyes SZJ fel van tüntetve stb.);

 a számlák dátumai a projekt megvalósításához kapcsolódjanak;
 amennyiben a számla szerződésre hivatkozik, úgy kérjük, csatolja a szerződést is;
 üzemanyagszámlát  elszámolni  nem  lehet,  kizárólag  útnyilvántartást  vagy  kiküldetési 

rendelvényt fogadunk el!

A Kedvezményezett cégszerű aláírása:

Dátum: ……………………………….           p.h.  

…………………..…………………
          cégszerű aláírás
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1. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

Szállító neve Számla/biz
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MINDÖSSZESEN:
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2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ (a benyújtott számlák tartalmi indoklása):

Kelt: Szolnok, ……………………………………………….

……………………………………
aláírás

(a szervezet képviselője)

Az elszámolást ellenőrző személy tölti ki:
1. A pénzügyi ellenőrzés megállapításai:

2. A szakmai beszámoló megállapításai:

A pénzügyi és szakmai beszámoló rendben, elszámolás lezárva
Szolnok, 200……………………… ……………………………………
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Ikt.sz.: 

S Z E R Z Ő D É S MINTA

amely  létrejött  egyrészről  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  nevében  eljáró  Szalay 
Ferenc polgármester (Szolnok, Kossuth tér 9.), mint támogató, másrészről:
neve: 
címe: 
képviselője: 
közhasznú minősítése: 
adóhatóságának bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma: 
adóigazgatási azonosító száma: 
telefonszáma, fax száma: 
mint támogatott között a 2008. évi költségvetés …………. feladatok terhére ………….- Ft., - azaz 
…………. forint – támogatási összeg felhasználására.

1./ Támogatott a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 
…………. számú határozata értelmében jelen szerződés alapján 

………….- Ft, azaz ………….forint önkormányzati támogatásban részesül.
A támogatást – a benyújtott írásbeli kérelem alapján – ………….céljára kell felhasználni. 

2./  A  támogatott  kötelezi  magát  arra,  hogy  a  rendelkezésre  bocsátott  összeget  kizárólag  a 
szerződésben  megjelölt  cél  megvalósítása  érdekében  használja  fel,  amennyiben  annak  feltételei 
fennállnak a közbeszerzési tv. rendelkezéseinek alkalmazásával, a támogatás pénzügyi elkülönítésével. 
Tudomásul  veszi  továbbá,  hogy  a  támogatás  felhasználásáról  számlamásolatokkal  /  az  összeg 
kifizetését  igazoló  egyéb  hiteles  bizonylattal,  valamint  szakmai  beszámolóval  a  Szolnoki 
Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális Osztályán  2009. január 15-ig kell elszámolnia. Az 
elszámolás  módja:  a  szerződéshez  mellékelt  űrlapon  benyújtott  pénzügyi  és  szakmai  beszámoló 
valamint az elszámolási útmutatóban meghatározottan a szerződő fél nevére szóló számlák olvasható 
fénymásolata.  Elégtelen  vagy  hiányos  elszámolást  felszólítás  követ.  A mindenkor  hatályos  az 
államháztartásról  szóló  törvény értelmében  a  támogatások  jogszabálysértő  vagy  nem 
rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

3./  A  támogatott tudomásul  veszi,  hogy  amennyiben  az  előírt  számadási  kötelezettségének 
határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig az önkormányzat a további támogatást 
felfüggeszti.  A  támogatás  jogszabálysértő  vagy  nem  rendeltetésszerű  felhasználása  esetén  a 
támogatottat – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – visszafizetési kötelezettség terheli. 
Jelen szerződés aláírásával támogatott a fentiekre kötelezi magát. 

4./ A támogatott lehetővé teszi a támogatás felhasználásának helyszíni ellenőrzését.

S z o l n o k, 

______________________________                             ______________________________
       támogatást nyert aláírása                                               Szalay Ferenc

              polgármester
Szolnok Megyei Jogú Város

            Önkormányzata
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