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Tisztelt Elnök Úr!

Az Budapesti Városvédő Egyesület mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett) az ,,A Budapesti
VÓrosvédő Egyesület működési és programköltségeinek túmogatósa 2079" tárgyú, 746/2019 iktatószámú támogatási
szerződés elszámolásával kapcsolatosan küldött hiánypótlási dokumentációját kézhez vettük, ismételt felülvizsgálatát
elvégeztük.

A benyújtott dokumentációban az alább felsorolt hiányosságokat tapasztaltuk:

7. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hiánypótlásban csatolt elkülönített nyilvántartás alapján szabálytalan a
2019. és a 2O20.-éVek könyvelése, a kettós könywitel szabályai szerint a felmerült költségeket elsődlegesen
az 5. számlaosztályban szükséges könyvelni a Szt. 160. §-nak megfelelően. Kérjük pótolni szíveskedjenek a

szabályos főkönyvi kivonatot, a vonatkozó rendelkezések alapján a javítás a tárgyévi könyvelésben
elvégezhető.

2. Kérjük a számlaösszesítő 7-2I. sorszámú soraiban a teljesítés dátumát a számlák tényleges számviteli
teljesítésnek (számlán szereplő elszámolási időszak utolsó napja) teljesítés dátuma alapján felülvizsgálni és
javíta ni szíveskedjenek.

3. Kérjük a számlaösszesítő SEASA 4535784 sorszámú számláját a szolgáltatási kiadások közé átsorolni
szíveskedjenek.

4. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hiánypótlásban beküldött számlaösszesítő 16-2!. sorszámú soraiban az
Áfa összegek eltérnek a számlákon szereplő összegektől. Kérjük felülvizsgálni a számlák nettó, áfa és bruttó
összegeit és a számlaösszesítőben azokat javítani szíveskedjenek.

5. FelhÍvjuk szíves figyelmüket, hogy a hiánypótlásban beküldött számlaösszesítő alapján az SEASA 4535784
sorszámú számlából magasabb összeget kívánnak a támogatásterhére elszámolni, mint korábban, azonban
ehhez a számlán szereplő záradékban az összeget javítani szükséges. Kérjük a számlát, a javított záradékkal
hitelesítve részünkre megküldeni szíveskedjenek. (Tájékoztatásul: egy bizonylat szabályos javítása során a

bizonylaton szereplő hibás adatot egy vonallal kell áthúzni úgy, hogy az eredeti hibás adat. is felismerhető
maradjon, majd a helyes adatot a dokumentumra - a javítás dátumával és a javítást végző személy szignójával
együtt - felvezetni.)

6. Kérjük szíveskedjenek megküldeni a módosított számlaösszesítőt a Támogatási szerződés 22. a) pont alapján
a Kedvezményezett képviseletére jogosult személy által aláírt papír alapú példányban, illetve szerkeszthető
formátumban is (excel).
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Kérem, hogy jelen hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 15 napon belül a felmerülő hibákat javítani, illetve a
hiányosságokat pótolni szíveskedjenek.

A hiánypótlás postai úton Társaságunk címére, 1111 Budapest Budaíoki út 59. címen nyújtható be.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a megadott határidőn belül a hiánypótlási felhívásnak nem tesznek eleget, úgy a
támogatási szerződés erre vonatkozó pontjai alapján a Támogató jogosult a támogatás visszavonásáról rendelkezni és
a Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatást kamattal növelten köteles visszafizetni.

Szíves együttműködésüket ezúton is megköszönve,

Budapest, 2022. 1,1,. t7

Tisztelettel:

?dÁ/(b,
/íőosztálwezető
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