Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által
államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívüli forrás átvételére, és – a
(2) bekezdésben meghatározott kivétellel – Dunaföldvár Város Önkormányzata (továbbiakban:
Önkormányzat) által államháztartáson kívülre nyújtott pénzbeli támogatásra.
(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak
részére megállapított pénzbeli támogatásokra, továbbá a külön önkormányzati rendeletben
szabályozott támogatásokra, és a pályázati programok alapján megítélt támogatásokra.
2. § Az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési
előirányzatait, amelyek terhére felhalmozási, vagy működési célú támogatás nyújtható.
3. § (1) Önkormányzati támogatás pályázat, vagy kérelem alapján nyújtható A kérelemre történő
támogatás nyújtása esetén elsősorban az Önkormányzat érdekében végzett tevékenység
támogatására kell törekedni.
(2) Önkormányzati támogatásban az részesülhet
a) aki, vagy amely szervezet a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot, vagy írásbeli
kérelmet nyújt be, és valamennyi szükséges mellékletet csatol, vagy
b) akinek javára az Önkormányzat Képviselő-testülete a mindenkori költségvetési rendeleti
előirányzatában felhalmozási vagy működési célú támogatást állapít meg.
(3) Nem részesülhet támogatásban az a kérelmező, akivel szemben a mindenkor hatályos
vonatkozó jogszabályi előírásokban foglalt kizáró feltételek bármelyike is fennáll.
(4) Az Önkormányzat Képviselő-testületének bizottságai (a továbbiakban: Bizottságok) az
önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében megállapított előirányzat mértékéig az
abban meghatározott feltételekkel, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározott átruházott hatáskörben, amennyiben jogszabály másként nem
rendelkezik – alapítványi forrás átadása kivételével – döntenek a hatáskörükbe utalt
előirányzatok terhére történő támogatásról.
(5) Alapítványi forrás átadásáról az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
(6) Az Önkormányzat politikai tevékenységet, politikai pártokat nem támogat, veszélyhelyzetet
kivéve politikai pártoktól nem vesz át pénzt.
4. § (1) A pályázatot a kiíróhoz, a kérelmet a polgármesternek címezve a Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.
(2) A támogatási kérelmet kizárólag írásban, a rendelet 1. melléklete szerinti támogatási kérelem
űrlap kitöltésével, a 2. mellékletben foglalt nyilatkozatokkal együtt lehet benyújtani.
(3) Gazdálkodó szervezet, és civil szervezet az átláthatósági nyilatkozatot az 3. melléklet alapján
köteles a kérelemmel együtt benyújtani.
(4) Nem adható támogatás a rendelet előírásainak nem megfelelően előterjesztett kérelmekre,
valamint a mulasztástól számított egy éven belül annak a támogatást kérőnek, aki a korábban
megkötött támogatási szerződésben meghatározott feltételeket az abban megjelölt határidőre
nem teljesítette, továbbá annak a támogatást kérőnek, aki a visszafizetésre vonatkozó
felszólítástól számított 30 napon belül a támogatást nem fizette vissza, vagy akinek esetében a
30 napon belül támogatás visszafizettetésére irányuló beszedési megbízás nem vezetett
eredményre.
5. § (1) A támogatottal a rendelet 4. melléklete szerinti szerződést kell megkötni, amelyben a
pályázatban, vagy a döntéshozó által meghatározottak szerint a támogatás célját, vissza nem
térítendő támogatás esetén az elszámolás határidejét és formáját, visszatérítendő támogatásnál a
visszafizetés ütemezését rögzíteni kell.

(2) A támogatási szerződés aláírásának feltétele, hogy a támogatásban részesülő valamennyi –
jelen rendelet megfelelő melléklete szerinti – nyilatkozatot, igazolást, dokumentumot
benyújtson a Hivatalba. Aláírt támogatási megállapodás nélkül támogatás nem fizethető ki.
(3) Az elszámolás a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történik a Hivatal
közreműködésével a 5. melléklet szerinti nyomtatványon.
(4) Amennyiben az elszámolás során a támogatási céltól eltérő felhasználás állapítható meg, vagy
az valószínűsíthető, akkor a Hivatal köteles azt a helyszínen ellenőrizni, és bizonyított
eltérésnél a támogatás visszafizettetéséről intézkedni.
(5) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat az 6. melléklet szerint kell
nyilvántartani.
6. § (1) A támogatási szerződés módosítására a felhasználás célja, vagy az elszámolási határidő
vonatkozásában egy alkalommal kerülhet sor a támogatott elszámolási határidő lejárta előtt
benyújtott írásbeli kérelmére, vagy hivatalból.
(2) Az (1) bekezdés szerinti módosításról – a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel –
feltéve, hogy ezt a pályázati kiírás lehetővé teszi, az elbíráló dönt.
(3) Az alapítványi forrás átadása esetén a támogatási szerződés, egyéb támogatott szervezetek
esetén a támogatás céljának működési és felhalmozási célok közötti módosításáról az
Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
7. § (1) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
(2) Átvételre felajánlott ingó- vagy ingatlanvagyon esetében a képviselő-testületi döntés
meghozatalához be kell mutatni annak forgalmi értékét, a vagyon működtetésével,
fenntartásával kapcsolatos költségeket, és egyéb esetleges kötelezettségeket legalább három
évre vonatkozóan, továbbá javaslatot kell tenni a hasznosítás mikéntjére és a vagyontárgy
besorolására.
(3) A forgalmi érték meghatározásához ingatlan esetében ingatlanforgalmi szakértői véleményt,
ingó dolog esetében tárgyszakértői véleményt kell beszerezni.
8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően
a) benyújtott támogatási kérelmekre,
b) kiírt pályázatokra,
c) kezdeményezett támogatási szerződés módosítására,
d) felajánlott államháztartáson kívüli forrás átvételére
kell alkalmazni.
Dunaföldvár, 2013. december 17.

Horváth Zsolt
polgármester

Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző

Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Dunaföldvár, 2013. december 31.
Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző

1. melléklet a 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI/KÉRELEM/ADATLAP

Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!
1. PÁLYÁZÓ ADATAI
Pályázó megnevezése:
Irányítószáma:

Település:

Utca, házszám:

Adószám:
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _

Telefonszám/ok/:

E-mail:

Szervezet vezetője:
2. A TÁMOG ATÁS ÁTUTALÁSÁHOZ SZÜKSÉG ES BANKI ADATOK
Számlatulajdonos szervezet megnevezése:
Település:

Utca, házszám:

Szervezet TB azonosítószáma:

Adószám:
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _
A bank SWIFT kódja (külföldi székhelyű bank
esetén):

Számlavezető bank megnevezése:

Számlaszám:
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _

3. A PROGRAM CÍME:
Kérjük, hogy rövid (max. 80 karakter), ugyanakkor a más pályázatoktól való megkülönböztethetőség
érdekében egyedi és a pályázati célt jól kifejező címet válasszanak.

4. A PROGRAM RÖVID LEÍRÁSA (max. 3000 karakter):
Kérjük, röviden írják le és foglalják össze a szervezet tevékenységi köreit, feladatát, jövő
évi terveit, programját. Térjenek ki az egyéni jellemzőkre, a közösségre, valamint a
településre és a térségre gyakorolt hatásokra is.

5. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK LEÍRÁSA
(RENDEZVÉNYEK, LÁTOGATOTTSÁG, STB.) (max. 1200 karakter):

6. A SZERVEZET TAGJAINAK ÉLETKOR SZERINTI ÖSSZETÉTELE:
Életkor
(év)

Teljes jogú tag
(fő)

0-10
11-20
21-30
31MINDÖSSZESEN:

Pártoló tag
(fő)

Összesen
(fő)

7. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET 20... ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZESÍTÉSE
ÖSSZESEN
A szervezet 20... évi bevételei
(ezer Ft-ban)
(tételesen felsorolva pl.: tagdíjak, önkormányzati támogatás, pályázatok,
szponzorok, stb.)
1

Önkormányzattól kapott támogatás
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

B MINDÖSSZESEN:
A szervezet 20... évi kiadásai
(tételesen felsorolva pl.: felszerelések, intézményfenntartás, bérek, stb.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

K MINDÖSSZESEN:
Bevétel-Kiadás (B-K)

ÖSSZESEN
(ezer Ft-ban)

8. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET 20... ÉVI VÁRHATÓ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZESÍTÉSE
ÖSSZE-SEN

A szervezet 20... évi várható bevételei

(ezer Ft-ban)

(tételesen felsorolva pl.: tagdíjak, önkormányzati támogatás, pályázatok, szponzorok, stb.)
Jan. Febr. Márc Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szep Okt. Nov. Dec.
Önkormányzattól igényelt támogatás

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

B (bevételek)
A szervezet 20... évi várható kiadásai
(tételesen felsorolva pl.: felszerelések, intézményfenntartás, bérek, stb.)

1

Jan.

Febr. Márc Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug. Szep Okt.

ÖSSZE-SEN
(ezer Ft-ban)

Nov. Dec.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

K (kiadások)
Bevétel-Kiadás (B-K)

(ezer Ft)

Tervezett összköltség 20...
évre

Önkormányzattól igényelt
támogatás

Saját vagy egyéb forrás
Ft

Ft

Ft

100 %

%

%

9. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK EGYÉB KÖZÖLNIVALÓI A SZERVEZETRŐL (max.
250 karakter):

A pályázó szervezet hivatalos képviselőjeként nyilatkozom, hogy a
pályázatban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak.

Dunaföldvár, 20.…………………..

……………………………………………
pályázó / szervezet hivatalos képviselőjének aláírása

2. melléklet a 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT
2007. évi CLXXXI. Törvény, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról:
14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6.§-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat
csatolása nélkül a pályázat érvénytelen.

Érintettség, összeférhetetlenség ténye nem áll fenn.
Pályázó megnevezése:
Székhelye:

A nyilvántartásba vételi okirat száma:

Adószám:

A nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

_ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _
Telefonszám/ok/:
Szervezet vezetője:

A pályázó/szervezet hivatalos képviselőjeként nyilatkozom, hogy a
felhasznált támogatásról a támogatási szerződésben meghatározott
időpontig számlamásolatokkal alátámasztott, tételes elszámolást készítünk.

Dunaföldvár, 20.……………………
………………………………………………………
pályázó /szervezet hivatalos képviselőjének aláírása

A pályázó/szervezet hivatalos képviselőjeként nyilatkozom, hogy a
pályázónak/szervezetnek nincsenek adó és adók módjára behajtható
köztartozásai.

Dunaföldvár, 20.…………….
……………………………………………
Pályázó/szervezet hivatalos képviselőjének aláírása

3. melléklet a 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelethez
NYILATKOZAT
nemzeti vagyon hasznosítására, vagy tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerződés
megkötéséhez a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1.b) pontja
szerinti gazdálkodó szervezetek részére
1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:
Szervezet neve:
Székhelye:
Adóilletősége (ha az nem
Magyarország):
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Statisztikai számjele:
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k)
neve:
Cégjegyzés módja:

ÖNÁLLÓ

EGYÜTTES

(A 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány másolatát a nyilatkozattételi jogosultság
ellenőrzése céljából kérjük csatolni!)

2.) Alulírott (alulírottak) az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője
(képviselői) nyilatkozom (nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) jegyzett gazdálkodó
szervezet megfelel a következő feltételeknek, ennek alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1.b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül:
a.) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges
tulajdonosa megismerhető;
b.) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
c.) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet tekintetében az a-b) pont szerinti feltételek fennállnak, továbbá ezen gazdálkodó
szervezet az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagállamában
vagy
olyan
államban
rendelkezik
adóilletőséggel,
amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.
3.) Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen
nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem (vesszük),
hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 3 § (2) bekezdésében foglaltak alapján
a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

Kelt: ________________________
____________________________
aláírás

______________________________
aláírás

TÁJÉKOZTATÁS
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (10) bekezdése alapján a nemzeti
vagyon (állami és önkormányzati vagyon) hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes
személlyel, vagy átlátható szervezettel köthető. Ugyanezen törvény 13.§ (2) bekezdése alapján
nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére
lehet.
A törvény a 3.§ (1) bekezdés 1.b) és 1.c) pontja határozza meg az átlátható gazdálkodó, és civil
szervezetre vonatkozó kritériumokat a következőképpen:
1. átlátható szervezet:
„b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
ba) – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint
meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van;”
A törvény 3.§ (2) bekezdés alapján az (1) bekezdés 1. pont b) alpont ba)-bd) alpontjában, valamint c)
alpont ca) és cb) alpontjában foglaltakról cégszerűen aláírt okiratban kell nyilatkozni. A valótlan
nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

4. melléklet a 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelethez

MEGÁLLAPODÁS
Dunaföldvár Város Önkormányzata költségvetéséből nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy
működési célú támogatás nyújtásáról, és folyósításáról .
1. Dunaföldvár Város Önkormányzata/polgármestere ………………….Ft, azaz
………………………………………………………………………………...Ft. összegű
eseti/működési/fejlesztési* célú céljellegű támogatást nyújt a támogatás igénybe
vevő………………………………………………………………….(……………………
………település) …………………….utca …………..………….hsz. magánszemély,
egyesület, egyház, civil szervezet, gazdasági társaság részére.*
2. A támogatást igénybe vevő képviselője, elérhetősége:
…………………………………………………………………
3. A támogatásról rendelkező határozat, rendelet számai:
………………………………………………………………….
4. A támogatást az alábbi cél megvalósítására kell felhasználni:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
5. Az önkormányzat a fenti támogatási összeget ellenszolgáltatás nélkül, egy összegben/
2 részletben/havi részletekben1 bocsátja a támogatott rendelkezésére
a támogatott
…………………………………………………………………………………………………..
pénzintézeténél vezetett …………………………………………………………….számú
számlájára történő utalással.
6. A támogatott kötelezi magát, hogy a fenti összegű támogatást kizárólag a
megállapodásban meghatározott cél megvalósítására fordítja.
7. A támogatott a fenti összeg felhasználásáról a tárgyév december 31-ig, gazdasági
társaság a tárgyévet követő év február 28-ig elszámol a csatolt elszámoló lap
kitöltésével, a Polgármesteri Hivatal Titkárságára történő leadásával.
A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:
− a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok
− a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás 11 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya
− építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint
szerződéses melléklet
− egyéb feltételek (pl. építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat, műszaki
átadási jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén
teljesítésigazolás)
1

Megfelelő rész aláhúzandó

- Az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló.

8. A támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást a támogatott részére történő
átutalás napjától a PTK szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni,
amennyiben a támogatott szervezet nem tud megfelelően elszámolni a támogatás
felhasználásáról.
A fel nem használt támogatást a támogatottak az Önkormányzat számlájára –
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet, 7020 Dunaföldvár, Béke tér 11.
Bankszámlaszáma: 70600133-11111379-00000000 - vissza kell fizetni.
9. A támogatás céljának megfelelő felhasználást az önkormányzat jogosult a helyszínen
ellenőrizni.
10. A megállapodásban foglaltakat mindkét fél megismerte és elfogadja.
Dunaföldvár, ……………………………………

…………………………………
támogatott

* a megfelelő rész aláhúzandó

……………………………………
Dunaföldvár Önkormányzata nevében
Horváth Zsolt polgármester

5. melléklet a 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelethez

ELSZÁMOLÓ LAP
Dunaföldvár Város Önkormányzata által nyújtott
támogatás felhasználásáról
Támogatást nyújtó megnevezése:

(a megfelelő rész aláhúzandó, kitöltendő)

Képviselő-testület * / Polgármester * /

egyéb: ……...................………………..*.

Támogatást igénybevevő
neve, címe: …………………………………………….……..…………………………………
képviselője, elérhetősége: ………………………….………………………...…………………
A támogatásról rendelkező határozat száma: ……………….……………………………….….
A támogatás célja: ………………………………………………………………………………
Mellékletek száma: …………….…………db.
Sorszám

A bizonylat
kiállítója

kelte

A kifizetés
száma

jogcíme

összege

Összesen:
Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli
jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a támogatási megállapodásban /
szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Az elszámolásban feltüntetett és
csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányainak érvénytelenítése* megtörtént. Igazoljuk
továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük / szerepeltettük.
Dunaföldvár…. .. … év ………………….. hó ……. nap
ph.

……………………………………………..…
a Támogatott cégszerű aláírása

* Érvénytelenítésként az eredeti számlán szükséges feltüntetni a támogatót, a határozatszámot, a
támogatás jogcímét.

Záradék:
A pénzügyi beszámolót

ELFOGADOM *

/

NEM FOGADOM EL*

Megjegyzés: …………………………………………………………………………………….
A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: …………………………………………………………….

6. melléklet a 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata által nyújtott támogatások nyilvántartása
/vezeti minden iroda, amely támogatási kérelmet fogad be/
………….. év
………………………………………
iroda megnevezése
Sorszám

Támogatott neve és címe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Összesen:

Döntéshozó

Támogatott képviselője

Támogatás
összege Ft
(eredeti
előirányzat)

Év közben
nyújtott
támogatás
(pl. KT
tiszteletdíj)

Átutalás ideje

Elszámolás
határideje

Elszámolás
időpontja

Évi összes
támogatás

