Támogatási szerződés melléklete
Pénzügyi és szakmai beszámoló és elszámolási útmutató
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Civil és kábítószerügyi feladatok – Városi Idősügyi szervezetek támogatása
Hivatalba érkező egyedi kérelmek
előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról
Támogatott szervezet
neve:
Elszámolás összege:
Támogatási szerződés
iktatószáma:
Elszámolást készítő
személy neve,
telefonszáma:
1. SZAKMAI BESZÁMOLÓ
(a benyújtott számlák tartalmi indoklása):

A támogatás felhasználása:

Kelt: Szolnok,

………………………………
aláírás

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ
Kedvezményezett neve:
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:
Támogatási azonosító:
Lemondott, visszafizetett támogatás összege Ft-ban:
Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat
sorszám

Főkönyvi
számlaszám Kiadásnem Számla
megjelölése
típusa

Számla
Számla
Számla
Nettó
ÁFA
sorszáma, teljesítésének kifizetésének összege összege
azonosítója
dátuma
dátuma
(Ft)
(Ft)

Önerő
Támogatás
terhére
Bruttó
terhére
Termék
elszámolni Szállító
összege elszámolni
szolgáltatás
kívánt
neve
(Ft)
kívánt
megnevezése
összeg
összeg (Ft)
(Ft)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
ÖSSZESEN:
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):

0

0

0

0

0

KITÖLTÉSI SEGÉDLET
Támogatási azonosító: a Támogatási szerződés azonosítója, iktatószáma
Sorszám: A számlaösszesítőn és az eredeti bizonylatokon hivatkozásként szerepeltetett egyértelmű azonosításra szolgáló egyszerű sorszám.
Kiadásnem: Költség kategóriák megjelölése
Számla típusa: készpénzfizetési, vagy átutalásos
Számla sorszáma, azonosítója: Termék vásárlását, vagy szolgáltatás teljesítését igazoló számla esetén a számla sorszáma. Belső saját előállítású bizonylat esetén az egyértelmű
beazonosíthatóságot biztosító hivatkozás. Kiküldetési költség esetén a kiküldetési rendelvény száma, illetve hivatkozás az útnyilvántartásra, menetlevélre.
Bruttó összeg: a kiadást igazoló bizonylat összege, a kiadást igazoló bizonylat teljes összege forintban
Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg: a kiadást igazoló bizonylat terhére elszámolt összeg forintban
Önerő terhére elszámolni kívánt összeg: a kiadást igazoló bizonylat terhére elszámolt összeg forintban
Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatás felhasználása a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt. A támogatás terhére
elszámolt valamennyi felmerült költséget igazoló bizonylatok, kapcsolódó dokumentumok szabályosan rendelkezésre állnak, a vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelően
könyvelésre kerültek. A csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig megőrzöm.
P.H.

Kedvezményezett cégszerű aláírása
Aláíró(k) neve nyomtatott betűvel ……………………………………

