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Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere
Előterjesztés

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére
a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2018. évi támogatásának elszámolásáról

I. Tartalmi összefoglaló
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. május 2-án megkötött
szerződés keretében (az előterjesztés 2. melléklete) bruttó 1 OOO OOO Ft összegű támogatást
nyújtott a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány (székhelye: 1102 Budapest, Szent László
tér 29, a továbbiakban: Közalapítvány) 2018. évi működési költségeihez. A Közalapítvány a
2018. évi támogatásról szóló elszámolását határidőben benyújtotta. A támogatás
felhasználásáról szóló szakmai beszámoló az előterjesztés 3. melléklete, a pénzügyi táblázatot
az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza.
A támogatási összeg tételes elszámolásának ellenőrzését a Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálya végezte a támogatási
szerződésben meghatározottak szerint. Ennek megfelelően az ellenőrzés kiterjedt a támogatási
összeg rendeltetésszerű felhasználásának és a kötelezettségteljesítés formai szabályosságának
vizsgálatára (hitelesítés módja, másolatok beazonosíthatósága, számviteli megfelelőség).
A pályázati elszámolás teljes anyaga a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályán megtekinthető.
A támogatás elszámolásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011 .
(IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3. pont 3.4. alpontja alapján a Kerületfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság hatásköre.
II. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. melléklete szerinti határozatot.
Budapest, 2019. június

Dr. z bó Krisztián
jegyzo

} f .,,

1. melléklet az előterjesztéshez
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának
.. ./2019. (VI. 26.) határozata
a Kőbánya

Tűzvédelméért

Közalapítvány 2018. évi támogatásának elszámolásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány
részére 2018. évben nyújtott 1 OOO OOO összegű támogatásról szóló elszámolást elfogadja.
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......&. ..........melléklet az elöterJ'r<5fÁi5tSRAÁTVÉVE:
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

2018 ÁPR 26.

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
(szék.helye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, bank.számlaszáma: OTP
Bank Nyrt. 11784009-15510000, képviseletében D. Kovács Róbert Antal polgármester
megbízásából Kálmánné Szabó Judit , osztályvezető) mint támogató (a továbbiakban:
Önkormányzat),
másrészről

a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány (székhelye: 1102 Budapest, Szent
László tér 29, képviseli: Marksteinné Molnár Julianna kuratóriumi elnök, nyilvántartási
száma: 01-01-0005944, adószáma: 18153550-1-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt.
11710002-20082989) mint Támogatott (a továbbiakban: Támogatott), a továbbiakban
együttesen: Szerződő Felek között az alulírott napon, helyen és feltételekkel:
Felek megállapítják, hogy a Támogatott Budapest Főváros X. kerület
közigazgatási területén működő közalapítvány, amely önkéntes tűzoltás , mentés, katasztrófaelhárításvédelmében nyújt szolgáltatásokat a kőbányai lakosok részére.

1. A

Szerződő

2. Az Önkormányzat támogatást nyújt a Támogatott alaptevékenysége ellátásához és
müködéséhez. A támogatás mértéke 1 OOO OOO Ft, azaz egymillió forint, amelynek fedezete a
Budapest Fővár?s X. ~erület. Kőbányai Önk?rmányzat ~Oil ~-·: ·-~yj:J~?M~~~~,i1~s(~1~ő}~~9:'RTa. kIT'
·.5/2018. (II. 23.) onkormanyzat1 rendelet 9. melleklet 27. sorabflá' n1A4r-Yl~~,;~\'é/~l;l~c,·:i::,t r ··; 'i'.' '/. ; .·r
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4. A támogatás a Támogatott alaptevékenysége k.eretében \ kizárólag a!O'fflá~M~l<z 8~erint
használható fel :
·---·--- -·-----

a)
b)

200 OOO Ft müköd_ési' költségekre,
800 OOO Ft programmal kapcsolatos költségekre.
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5. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Támogatdtt--·a----2017~-=·evt'°'i~1(Ü(ödé;ó~l~~.t'.'~---·'···
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az
üzleti év utolsó napjával készített beszámolót a bíróságnál letétbe helyezze, és a letétbe
helyezést igazolja.

6. A támogatás folyósítására az 5. pontban foglalt feltétel teljesítést
kerül sor a Támogatott megadott bankszámlájára.

követő

30 napon belül

7. A Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználásáról 2019. január 15-éig tételesen
elszámolni és beszámolót készíteni az Önkormányzat részére.
8. A pénzügyi elszámoláshoz az Önkormányzat által meghatározott és elektronikusan
rendelkezésre bocsátott számlaösszesítőt kell használni, valamint csatolni kell a számviteli,
pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumok hitelesített másolatait (számla, szerződés, egyéb
számviteli, illetve pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok) az 1. mellékletben meghatározott
módon. A Támogatott törvényes képviselője az elszámolás föösszesítőjén aláírásával igazolja,
hogy a támogatást a jelen szerződésben meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai
valósak és üzleti könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli szabályok
szerint.
9.

A támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámolóban ismertetni kell a támogatás
rendeltetésszerű felhasználását,
a támogatásból megvalósított feladatokat, valamint
tájékoztatást kell . adni a Támogatott egyéb, nem a támogatásból finanszírozott szakmai
tevékenységéről.

10. Az Önkormányzat a kifizetett összeg felhasználását jogosult ellenőrizni, az ellenőrzést a
Támogatott köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az ellenőr rendelkezésére
bocsátásával.

11. A Támogatott a támogatás felhasználásáról köteles elkülönített számviteli nyilvántartást
vezetni, továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználást
alátámasztó dokumentumokat, számvityli bizonylatokat az Önkormányzat által történő
jóváhagyástól számított tíz évig megőrizni.

12. A Támogatott a jelen

szerződésben

rögzített adataiban, illetve nyilatkozataiban, valamint
a dokumentumok őrzési helyében bekövetkezett változást nyolc napon belül köteles írásban
bejelenteni az Önkormányzat részére.
13. Kapcsolattartásra jogosult az Önkormányzat részéről a Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály civil és nemzetiségi
referense. Ellenőrzésre jogosult az Önkormányzat részéről a Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály, valamint a Belső
Ellenőrzési Osztály.
Kapcsolattartó a Támogatott részéről Marksteinné Molnár Julianna elnök.
14. A Támogatott képviselője kijelenti, hogy

··i

a) a Támogatottnak nem áll fe1rn tartozása az Önkormányzattal, önkormányzati
költségvetési szervvel és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági
társasággal szemben,
b) a Támogatott megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
e) a Támogatott a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés
1. pontja szerinti átlátható szervezet,
d) a Támogatott nem álJ jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt,
ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló,
jógszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 6. §-ában foglalt kizáró körülmények a Támogatottal szemben nem állnak
fenn,
f) a Támogatottnak nincs lejárt köztartozása, valamint
g) a Támogatott a támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik.

15. A 14. pont a-f) alpontjában foglalt körülmények nyilatkozat szerinti fennállása a
támogatás nyújtásának feltétele.
16. A Támogatott köteles egy összegben visszafizetni a támogatásnak
a) a fel nem használt,
b) a nem támogatási célra felhasznált, valamint
e) a nem szabályszerüen elszámolt
részét annak a jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű ügyleti kamatával
együtt az elszámolásra rendelkezésre álló határidő elteltét követő 15 napon belül. A határidő
elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki
alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni kell.
17. A 16. pont e) alpontja alapján kell eljárni, ha az Önkormányzat a 7. pontban
meghatározott elszámolást, illetve beszámolót részben vagy egészben nem fogadja el. Erről az
Önkormányzat 15 napon belül értesíti a Támogatottat, a visszafizetési határidő további 15
nap.
18. Az Önkormányzat jogosult a jelen szerződéstől írásban azonnali hatállyal elállni, ha a
Támogatott vonatkozásában az alábbiak közül bármelyik feltétel bekövetkezik:
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a) a 14. pont a-f) alpontjában foglalt körülményeiben bekövetkezett változás miatt a
támogatásra nem lett volna jogosult,
b) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul,
c) szerződésszegést követ el, és akadályozza a támogatás felhasználásának ellenőrzését,
vagy elmulasztja a 12. pontban foglalt bejelentési kötelezettségét, illetve a 7. pontban
foglalt elszámolási és beszámolási kötelezettségét.

19. Elállás esetén a támogatás teljes ö;szegét vissza kell fizetni az erről szóló értesítés
közlését követő 15 napon belül a jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékü
ügyleti kamattal együtt. A határidő elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári félév
első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékü késedelmi kamatot is fizetni
kell.
20. A jelen szerződést a Szerződő Felek közös megegyezéssel írásban, a jelen szerződés 7.
pontjában meghatározott határidőt megelőzően módosíthatják. A szerződés módosítása nem
irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására. A jelen szerződésben
nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
vonatkozó rendelkezései az irányadók.

21. A jelen szerződés három oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét
képezi az 1. melléklet.
,.22. A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
i11indenben egyezőt jóváhagyólag aláhják.

Budapest, 2018. április „

"

.Budapest, 2018. április,,

"

2018 MÁJ
Kőbánya
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2013
Habináné Musicz Erika
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jogtanácsos
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1. melléklet a támogatási szerződéshez

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja
1. A Támogatott az eredeti számlára k~zírással rávezeti, vagy az erre a célra elkészített
lenyomatával feltünteti - még megküldés előtt - az alábbi tartalmú szöveget:

bélyegző

„A kifizetést a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedeztem, amely a
Budapest Főváros X. kerület Kő bányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet alapján került folyósításra."
Ezt

követően

a Támogatott törvényes
bélyegzőlenyomatával ellátja.

képviselőjének

aláírásával és a Támogatott

2. Az 1. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti számlákról a
Támogatott fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő szöveget vezeti rá:
,,A számla az eredetivel mindenben
Ezt

követően

megegyező

a Támogatott törvényes
bélyegzőlenyomatával ellátja.

hiteles másolat."

képviselőjének

aláírásával és a Támogatott

, 3. A pénzügyi elszámoláshoz az elszámolni kívánt kiadások számviteli bizonylatainak adatait
·, tartalmazó számlaösszesítő eredeti, a Támogatott törvényes képviselője által aláírt példányát
leli beküldeni. A pénzügyi elszámoláshoz beküldendő számviteli bizonylat-másolatokat
sorszámozni kell a számlaösszesítő sorrendjével megegyezően, hogy a tételes ellenőrzés során
a költségek, kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek. Továbbá a számlaösszesítő
szerinti azonos sorszámmal ellátott dokumentumok csoportosítva kerüljenek benyújtásra, pl. a
számlaösszesítőpen ., az 1. ,sorszámmal rendelkező számla mögött megtalálható legyen
ugyanezen számlához kapcsolódó kifizetést igazoló dokumentum, szerződés is.
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KŐBÁNYA TŰZVÉDELMÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
1102 BUDAPEST, X. SZENT LÁSZLÓ TÉR 29.
TELIFAX: 431-8748
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Budapest Főváros X..kerület Kőbányai Önkormányzat
D. Kovács Róbert Antal Polgármester Úr
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Tűzvédelméért

Közalapítvány 2018-ban végzett

·-

El ő adó :

--~---'

tevékenységéről

A Kőbányai Önkormányzat hozta létre a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítványt, mely 1993
óta működik Kőbánya tűzvédelmi helyzetének javítása, a tűz elleni védekezés társadalmi
feladatainak ellátásának támogatása céljából. A közalapítvány a Kőbányai tűzoltóság
tűzmegelőzési-, tűzoltási-, műszaki mentési- és ezekhez kapcsolódó kárelhárítási
tevékenységek elősegítése, a kerületi tűzoltók szakmai felkészülésének támogatása,
munkafeltételeinek javítása, a tűzvédelmi propaganda területén fejti ki tevékenységét. A
Kőbánya hírek több alkalommal beszámolt a közalapítvány tevékenységéről.
A Közalapítvány kuratóriuma üléseit előre ütemezett formában tartotta, valamennyi ülése
határozatképes volt. Valamennyi ülésen részt vett Gardi József, Hajas Pál, László István és
Marksteinné Molnár Julianna. Tóth András visszajelzése szerint jelenleg vidéken dolgozik, el
kell gondolkozni a kuratóriumi tagságán, hisz az elmúlt két évben egyáltalán nem vett részt a
tevékenységben. A felügyelőbizottság meghívást kap minden kuratóriumi ülésre, melyen
lehetőség szerint részt is vettek. A Közalapítvány munkáját segíti Jógáné Szabados Henrietta
és Gubjen Ildikó. A X. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetőjével és az
állománnyal rendkívül jó kapcsolat alakult ki, a programok szervezésében és
megvalósításában mindenkor részt vesznek.
Megvalósított programok:
Prevenciós program oktatási intézmények,

idős

klubok számára

A program egész évben folyamatosan zajlott a X. kerületi Hivatásos Tűzoltó
parancsnoksággal együttműködve . A Közalapítvány „Otthonunk biztonsága" információs
füzete, gyermekeknek láthatósági karpánt és tol,l valamint a foglalkozásokat segítő kérdőívek,
színezők voltak a szükséges eszközök. A szervezési munkát Horváth Lajos tűzoltóparancsnok
úr vállalta. A program helyszíne a X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (1105
Budapest, Martinovics tér 12). A program nagyon sikeres, hosszú távon tervezzük folytatni.
A Közép-pesti Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyen való részvétel, az előző évek
hagyományaihoz híven a célirányos támogatások befogadása, azok felhasználása. A KözépPesti katasztrófavédelmi Kirendeltség Ifjúsági versenye a Merkapt Maraton Sport és
Szabadidő Központpontban volt. A rendezvényt Kovács Róbert X. kerületi polgármester
nyitotta meg. Az indulók izgalmas állomásokon adhattak számot elméleti tudásuk
megalapozottságáról, ügyességükről. A kerületi gazdálkodó szervezetektől kapott
támogatásból biztosítottuk a helyszínt, az étkezést, különböző szervezési feladatokat.

1

KŐBÁNYA TŰZVÉDELMÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

1102 BUDAPEST, X. SZENT LÁSZLÓ TÉR 29.
TEL/FAX: 431-8748

Rendvédelmi Nap

A Kőbányai Rendvédelmi Nap szeptember 1.-én az Óhegy parkban volt. A hivatalos
megnyitó során a résztvevő és a létrehozásban szerepet vállaló szervezetek vezetőit Kautzky
Armand Jászai Mari díjas színművész a színpadra hívta a történelmi zászlók elé. Kovács
Róbert, Kőbánya polgármestere és dr. György István kormánymegbízott mondtak köszöntő
beszédet. A program egyik szervezőjeként állhattam a Közalapítvány képviseletében a
színpadon, majd a díjak átadásában is részt vettem. Gazdag program várta az érdeklődőket.
Beiskolázási támogatás X. kerületi Hivatásos
gyermekei számára

Tűzoltó-parancsokságon

dolgozók

A Közalapítvány kuratóriuma az idei évben is a X. kerületi Hivatásos Tűzoltó
parancsokságon dolgozók gyermekei számára beiskolázási támogatást nyújtott, ezzel is
segítve a Kőbánya biztonságáért tevékenykedő tűzoltókat. Valamennyi dolgozó általános
iskolás gyermeke 5.000 Ft értékű vásárlási utalványt kapott szeptember hónap folyamán. Az
átadásban segítséget nyújtott Horváth Lajos tűzoltóparancsnok.
Defibrillátor adományozása X. kerületi Hivatásos

A

Kőbánya Tűzvédelméért

Tűzoltó-parancsokság

számára

Közalapítvány október 17-én egy defibrillátort adományozott a

Kőbányai Tűzoltóságnak. Ünnepélyesen D. Kovács Róbert Antal polgármesterrel úrral adtuk

át a készüléket Horváth Lajos tűzoltóparancsnok úrnak. A készülékcsomag tartalmazza a
Saver One Pad automata készüléket lélegeztető ballonnal és szilikonos maszkkal és
sürgősségi táskával.
„Év kőbányai tűzoltója" című díj alapítása, díjátadó ünnepség

A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány által alapított az "Év tűzoltója elismerést" idén
második alkalommal adhattam át D. Kovács Róbert Antal polgármester úrral a Kőbányai
Tűzoltóságon december 4.-én megtartott állományértekezleten. Polgármester úr további két
munkatárs éves munkáját az Önkormányzat nevében jutalmazta. Kecskés Sándor kapta az Év
tűzoltója elismerést, Koblencz László és Takács János Kiváló tűzoltó elismerésben részesült,
mindhárom kitüntetettnek szívből gratulálok, áldozatos szolgálatukat köszönjük!
A Kőbányai Tűzvédelméért Közalapítvány nevében ezúton tisztelettel köszönöm az
önkormányzatnak nyújtott támogatást.
Melléklet: pénzügyi főösszesítő a 2018. évi támogatás elszámolásáról. (1 lap)
35 db számlamásolat+ 1 bizonylat fénymásolata
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...... j . ........ melléklet az előterjesztéshez
K6bánya Tűzvédelméért Közalapítvány

1 Támogatás
Sorszám 1

támogatás jellege

1 Helyszín 1

Időpont

1 Számla száma
Jf!l..._

Termék vagy szolgáltatás
megnevezése

Számla kibocsátója

összege

Számla kelte

Teljesítés

Fizetési

időpontja

határidő

2018.08.21.
2018.08.21.
2018.08.30.

2018.08.29.
2018.08.28.
2018.09.07.

I

Számla
Számla
elszámolásána.. k végösszege
ideje
.... lfll

Elszámolt
összeg

1.E1l

1000000
1.
2.

Rendvédelm i Nao

3.

Rendvédelmi Nap
Rendvédelmi Nap

4.

Tűzoltók

Budaoest
Budapest
Budapest

2018.09.01.
2018.09.01.
2018.09.01.

SHPTR-2018-202
SZA03445/2018
WIT2-SZ-ll337l

Sho -Trade Kft.
Páka Kft.

Budapest

2018.08.28.

O-OOOS67268

Ederned Mgyarország Kft.

Budapest

2018.10.17.

1HP-2018-208

Ha-Pat Bt.

1 2018.09.05. 1 2018.09.18. 1 2018.09.18. 1

IWIT2-SZ-ll3392
2018/346
J 001076617

Wite -Kö arc Kft.
Chance 2002 Ker .és Vendé 1. Bt.

Eurolite habfol adék
Eurolite habfol adék
váza, plakett, plaska

Witeg-Kóporc Kft.

2018.08.21
2018.08.21.
2018.08.31.

1 2018.08.28. 1 2018.08.27. 1 2018.08.27. 1 2018.08.27.

24580
24000
79 566
128146
112 718

24 580
24000
73020
121600
110 OOO

2018.09.05

430000

430000

2018.11.29
2018.12.12
2018.11.20

5400
33000
104445
142 84S

5400
33 OOO
100000
138400

813 709

800 OOO

6136
13978
8691
7990
44000
65000
87245
233 040

2 079
13 978
8 691
69621
44000
65000
S9 290
200000

2018.08.21.
2018.08.21.
2018.08.30.

Rendvédelmi Nao összesen

gyermekeinek

s.

iskolakezdés támoe:atása
1X. ker. Hivatásos
TúzoltóparancsnoksáR

6.
7.

Év túzoltóia dli átadása
Év túzoltóia dfi átadása

8.

Év túzoltója díj átadása
Év tüzoltója díj átadása
összesen
Programokra összesen

Budapest 1 2018.12.04. 1
Budaoest 1 2018.12.04.
Budapest l 2018.12.04, l

1

1

9.
10.

Müködési Irt~.
Müködési kt5!.

Sudaoest

11.

Működési

ktg .

Budaoest

12.
13.
14.

Működési

ktg.
Múködési ktg,

Budaoest
Budapest

Működési

Budapest
Budapest

Működési

Összesen

ktg.

1

Sudaoest

költségre összesen

1

2018.11.2.8
2018.12.04.
2018.11.26.

2018.11.28.
2018.12.11.
2018.11.21.

Ederned M~gyarország Kft.

2018.12.06.
2018.12.19.
2018.12.06.

800000

2018.01.17.
2018.03.10.
2018.03.26.
2018.04.11.
2018.06.11.
2018.06.11.
2018.08.29.

S1201800013406
PB-M-003909
AI03/0053680
P8-M-004301/2

Business net L dí"a
eoson eredeti oatron
irodaszer
epson eredeti patron
szia

Maova r Telekom

EU-Services Bt.

Auchan Magyarország Kft.
EU-Services Bt.

NAV
VS-10578/2018

NAV
Reklámajándék.hu Kft.

2018.01.02.
2018.03.10.
2018.03.26.
2018.04.11.
2018.06.11.
2018.06.11.
2018.08.29

eho
___

,,_

neone_ántok

2018.01.17.
2018.03.10.
2018.03.26.
2018.04.11.
2018.06.11.
2018.06.11.
2018.08.29

2018.01.17.
2018.03.10.
2018.03.26.
2018.04.11.
2018.06.11.
2018.06.11.
2018.09.05.

200000

Elszámolt tám~atás

~

1000000

_,,_l~.,~e•t ---:-,,...._

/ .r'.;:.,\>"p•
. .. :.. .,..:,_.
Nyilatkozat: mint az alapbizonylatok törvényében elóírt összes ftésért felelés megvalósító, felelósséggel nyilatkozom, hogy az elszámolásban szerepló bizonylatok a törvényes ö11é~J1cfön belül ~eJephel'{ünkön fetlelhetók és ellenörizhetök.
A támogatás felhasználása a támogatási szerzödésben megfogalmazott céloknak megfelelóen történt.
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Budapest, 2018. december 31.
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Melléklet 38 db számla és bizonylat hitelesített másolata.
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a támogatott szervezete cégszerű aláírása, bé
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2018.01.17.
2018.03.10.
2018.03.26.
2018.04.11.
2018.06.11.
2018.06.11.
2018.08.30.

