
Támogatási szerződés 3. melléklete

Támogatás elszámolása
Kérjük, hogy az elkészített anyagot NE tűzzét</fűzzékőssze, NE legyen két oldalas!

1. A Támogatott adatai:

, Név: Budapesti Városvédő Eryesület

, Cím (székhely, lakóhely): 1126 Budapest, Szoboszlai a.2-4.

, Levelezési cím, telefon; 1126 Budapest, Szoboszlai a.2-4.i 3019-642-179

, Adószélm {aőőazonosító jel): 19729224-1-43

, Bankszélmlaszátm: OTP Bank Nyrt. 11705008-20a92737

, Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?

igen lnincs / arányosítással (a megfelelő rész alahúzandő!)

, A támogatás összegéből az adőhatőság felé Áfabefizetést teljesített?

igen l nem (amegfelelő részaláhinandő!)

, A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: Jeney Attila, 3019-642-79

, A csatolt szátmlíi<at h,lzárólag a Budapest XI. Kerüiet Ú3Uuaa Önkormanyzata |-
67 4 l 2 l 2ü2l sz. támo gat ási szer ző őésének elszámolás é*tgz hasznrálta fel :

- igg! - nem (számlákon bontva, igazolvamilyen arányban)

2. Az, Önko rmán y zattől támogatásként elnyert összeg : 300,000.- Ft

3. A támogatási cél megnevezése: Ráday Mihály emlékszám megielentetése

4. Elszámolási határidőz202l. december 30.

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

300,000.- forint

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: 0 forint

A költségösszesítő pótlapok száma: 0 db

Budapest, 2a21. december 30.

(cégszeni) aléfuás



A keretezett részt az töltí ki!

IGAZOLASOK

1. Szakmai igazolás

A ámo gatás cél szerinti felhasználását i gazo lom.

Dátum: Aláírás:

A támogatás cél szerinti felhasználásátaz alábbiak miatt nem igazolom:

Dátum:

2.Pénzűgi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét ...

Dátum:

Dátum:

. .. ...)- Ft összegben igazolom.

Aláírás:

Aláírás (ügyintéző)

Aláírás (vezető)

Az elszámalás pénzügyi megfelelőségét az alábbiakmiatt nem igazolom:

Dátum: Aláírás (ügyintéző):

Dátum: ..... Alákás (vezető)
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A Támogatott neve: Budapesti Yárosvédő Egyesület

A pótlap sorszáma: -

Sor-
szám

Megnevezés Számla-
szám

Ára
nélküli
összeg
(F0

ÁPA-vat
növelt

összeg (Ft)

Támogatás
terhére

elszámolt
összeg (Ft)

1 Budapest
[\Iagazin
Ráday Mihály
emlékszám

21l1673 316,510.- 332,336.- 300,000.-

összesen: 316,5,10.- 332,336.- 300,000.-
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költséeösszesítő lap

Szállító

Pharma
Press
Nyomdaipari
Kft.



Szöveges szakmai beszámoló
fényképpel ellátva

A beszámolót külön dokumentumban mellékeltrik,
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