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Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

,..r r, 
!:J,f~) számú előterjesztés 

a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségével kötött 
támogatási szerződés módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége (a továbbiakban: 
Sportszövetség) a 2014. évben 6 700 OOO Ft támogatást kapott a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzattól (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 39. sora terhére. 

A támogatási összeget a K/8301/3/2014/II. számú szerződés 6. pontja szerint a következő 
költségekre lehet felhasználni: 

Sportszövetség elnökének bérkifizetése 4 700 OOO forint 
és járulékai 
2014. évi óvodás sportrendezvények 2 OOO OOO forint 
szervezése 
Összesen: 6 700 OOO forint 

A Sportszövetség éves tevékenységében kiemeit jelentőségű az évek óta hagyományosnak 
tekinthető "Óvodás sportnapok" rendezvénysorozat Idén a versenysorozat 4 eseményről 7 
sportversenyre bővült, és szálnos kiegészítő programmal színesedett (pl. szülőknek 
szűrővizsgálatok, gyerekeknek képességfelmérések, akadálypályák stb.). Az óvodai 
sportversenyek fontos szerepet töltenek be az óvodák nevelési programjában, hozzájárulnak 
ahhoz, hogy az óvodáskorú gyermekek még jobban megszeressék a sportot, hiszen a 
versenyek ösztönzőleg hatnak a teljesítményre, és az itt elért sikerek pozitív megerősítésként 
további mozgásra, sportolásra ösztönöznek. 

Az óvodás sportnapok megszervezése 2014-ben - az új óvónői sportnappal és a kiegészítő 
eseményekkel együtt- ténylegesen 3 145 OOO Ft-ba került. 
Az előző évhez hasonlóan a Sportszövetség ebben az évben is sikeresen pályázott az óvodás 
versenyek költségeire a Magyar Olimpiai Bizottságnál (a továbbiakban: MOB). A MOB 
Szabadidős pályázatán l 900 OOO Ft támogatást nyertek utáfinanszírozási formában. A 
Sportszövetség a pályázatnak köszönhetőerr az Önkormányzat által biztosított 2 OOO OOO Ft
ból csak 934 ll O Ft-ot használt fel a rendezvénysorozatra. 

A Sportszövetség - az elnök összeférhetetlensége miatt - 2014-ben sem pályázhatott a 
Nemzeti Együttműködési Alapnál (a továbbiakban: NEA) a működési kiadásai támogatására. 
Az elnök, Potos Ilona 2013. július l-jétől delegált tagja aMobilitás Alkalmazkodás Országos 
Kollégiumának, amely szervezet írja ki és bírálja el a NEA-pályázatokat. 

A Sportszövetség a működési költségeit a tagdíjbevételeiből nem tudja fedezni, pályázatokon 
pedig csak szakmai eseményekre, sportrendezvényekre tud támogatást igényelni. A 
Sportszövetség elnöke kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz a 2014. évi támogatási 
szerződés módosítása iránt. Eszerint az óvodás versenyek költségeinek pályázat útján történt 
megtakarítását, amelynek összege l 065 890 Ft, a Szövetség általános működési költségeire 
szeretnék felhasználni, amihez a támogatási szerződésben meghatározott költségnemek 
közötti átcsoportosítás szükséges. A Sportszövetség elnökének kérelme az előterjesztés 2. 
melléklete. A támogatási szerződés az előterjesztés 3. melléklete. 



II. Hatásvizsgálat 

A Sportszövetség közhasznú szervezet, mely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 20 ll. évi C LXXV. 
törvényben foglaltaknak megfelelőerr működik, az Önkormányzat megbízásából évek óta 
közhasznú feladatként látja el az óvodai sportnapok szervezését, lebonyolítását. A résztvevő 
óvodák pedagógusainak és a gyermekek szüleinek elismerése mellett a benyújtott MOB
pályázat támogatottsága is igazolja a rendezvénysorozat magas szakmai színvonalát. A MOB
pályázaton nyert támogatásnak köszönhetőerr az Önkormányzattól kapott támogatás 
összegéből megtakarítás valósult meg. 

A megtakarítás átcsoportosításának engedélyezésével biztosítható lenne a Sportszövetség 
zavartalan működése aMOB-tól elnyert támogatás megérkezéséig. 

III. A végrehajtás feltételei 

A támogatási szerződésről a Képviselő-testület döntött, ezért annak módosítása is a 
Képviselő-testület hatásköre. A módosítás többletköltséggel nem jár, csak átcsoportosítást 
jelent a támogatási célok között. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2014. december" A 1(." 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. 
jegyző 

Radványi Gábor 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. .12014. (XII. 18.) határozata 

a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségével kötött 
támogatási szerződés módosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségével 2014. március 21-én kötött támogatási 
szerződés módosítását az l. melléklet szerintjóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításának aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 



l. melléklet a .. .12014. (XII 18.) KÖKT határozathoz 

TÁMOGATÁSI SZERZÓDÉS MÓDOSÍT ÁSA 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, bankszámlaszáma: OTP 
Bank Nyrt. 11784009-15510000, képviseli: Kovács Róbert polgármester) mint támogató (a 
továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége (székhelye: 1105 
Budapest, Ihász u. 26., adószáma: 19663131-1-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 
11710002-20009609, nyilvántartási száma: 3209, képviseli: Potos Ilona elnök) mint 
támogatott (a továbbiakban: Sportszövetség, együttesen: Szerződő Felek) között az alulírott 
napon, helyen és feltételekkel: 

A Felek rögzítik, hogy a 127/2014. (III. 20.) KÖKT határozat alapján 2014. március 21-én 
Támogatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek a Sportszövetség támogatásáról. 
A Szerződés módosítására a .. ./2014. (XII. 18.) KÖKT határozat alapján kerül sor. 

l. A Szerződés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

Sportszövetség elnökének bérkifizetése 4 700 OOO forint 
és járulékai 
2014. évi óvodás sportrendezvények 934 ll O forint 
szervezése 
2014. évi Működési költségek l 065 890 forint 
Összesen: 6 700 OOO forint 

2. A Szerződés egyebekben változatlanul hatályban marad. 

Jelen szerződésmódosítás öt eredeti példányban készült. 

A Felek a Szerződés módosítását elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt-képviselőik útján- jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2014. december" 

Kovács Róbert 
polgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Rappi Gabriella 
osztályvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Hegedűs Károly 
aljegyző 

" Budapest, 2014. december" 

dr. Egervári Éva 
jogtanácsos 

Potos Ilona 
elnök 

" 



Budapest Főváros X. ker. 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
Radványi Gábor 
alpolgármester úr 
részére 
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Tárgy: A Kőbányai Sportszövetség kérelme a 2014. évi müködési támogatás elszámolásának módosítása 
tárgyában 

Tisztelt Radványi Gábor úr! 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) 
önkonnányzati rendelet 8. melléklet 39. során meghatározott 6 700 OOO Ft összegű támogatást biztosított 
a Kőbányai Sportszövetség részére, melyből az Szövetség elnökének bérkifizetésére és járulékaira 
4 700 OOO forintot, a 2014. évi óvodás sportrendezvények szervezésére 2 OOO OOO forint összeget 
használhatott fel. 

A Kőbányai Sportszövetség ezúton is köszöni az Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy szakmai 
feladatként a XVII. Kőbányai Óvodás Sportnapok rendezvénysorozatának teljes körű szervezésére 
megbízást kapott. A 2014. évi rendezvénysorozat az elvárásoknak megfelelőerr megvalósult A tervezett 
eseményeken felül még egy új program a "Kőbányai Sportszövetség I. Óvónői sportnapja" is 
megrendezésre került, amelyen a 18 óvoda 153 dolgozója (vezető óvónő, óvónő és dajka) versenyzett. 

A Kőbányai Sportszövetségnek ez évben a Magyar Olimpiai Bizottsághoz Szabadidős pályázatán további 
támogatást igényelt, mivel a rendezvénysorozat 2014. évben már a hagyományos 4 sporteseményről 7 
sportversenyre bővült, és számos kiegészítő programokkal is színesedett. (szülőknek szürővizsgálatok, 
gyerekeknek képességfelmérések stb.) Az önkormányzat által biztosított 2 millió forintos forrás az összes 
eseményre nem lett volna elegendő. 

A Magyar Olimpiai Bizottság Szabadidősport pályázatán rendezvényszervezésre benyújtott l 900 OOO Ft 
támogatási kérelmünket teljes összegben megnyertük! E támogatás utófinanszírozású, ami azt jelenti, 
hogy a támogatás összege a 2014. évi elszámolást követően,- az elmúlt évek tapasztalatai alapján- kb. 
2015. május hónapban érkezik meg a Sportszövetség számlájára. 

Egyéb szponzori támogatásból kifizetésre került még a felkészítő óvónők részére 380 0000 Ft nettó 
összegű tiszteletdíj az önkormányzati támogatásorr felül. 



2014. évben az óvodás sportnapok költségei összesen az új sportnappal, és a kiegészítő eseményekkel 

együtt ténylegesen 3 145 OOO Ft összegű kiadást jelentettek. 

A szponzori és pályázati támogatásnak köszönhetöen a 2 OOO OOO Ft önkormányzati támogatásból 
mindössze 934 110 Ft összeget költött a Sportszövetség az óvodás sportnapokra, és így l 065 890 

forint megtakarításra került. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet engedélyezze, hogy a Kőbányai Szövetség az ovis versenyek 
támogatásáll megtakarított l 065 890 forintot a legfontosabb m:űködési-, eszközvásárlási-, könyvelési és 

pénztárosi megbízási költségekre számolhassa el, az alábbiak szerint: 

2014. I- X. hónap: 

Bankköltség 
Kommunikációs költség 
(telefon, internet, honlap, postafiók, lev. stb) 
könyvelési költség 
pénztáros 
megbízási díj +járuléka 
ügyvédi költség 
eszközvásárlás: 
l db számítógép monitor 
2 db felújított számítógép, 
l db projektállvány, 
l db kávéfóző 
csatlakozó kábelek a hangosításhoz, 
l db biztonsági zár) 
tisztítószer 

78 430 Ft 

209 665 Ft 
243 840 Ft 

340 OOO Ft 
50 800 Ft 

123 135Ft 

20020Ft 

indoklás: 
A Szövetség a NEA működési támogatására ebben az évben sem pályázhatott összeférhetetlenség miatt, 
mert Potos Ilona elnök a civil szervezetek által delegált tagja a NEA Mobilitás Alkalmazkodás országos 
kollégiwnának, amely az országos pályázatok kiírását és elbírálását végzi. 

Kérelmünk kedvező elbírálását előre is köszönöml 

Budapest, 2014. november 10. 

Tisztelettel: 

c-a~ 
Potos Ilona 

elnök 
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TÁl\10GATÁSI SZERZÖDÉS 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIRszáma: 735737; bankszámlaszáma: OTP 
Bank Nyrt. 11784009-15510000, képviseli: Kovács Róbert polgármester) mint támogató (a 
továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége (székhelye: ll 05 
Budapest, Ihász u. 26., adószáma: 19663131-1-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 
11710002-20009609, nyilvántartási száma: 3209, képviseli Potos Ilona elnök) mint 
támogatott (a továbbiakban: Sportszövetség vagy Támogatott, együttesen: Szerződő Felek) 
között az alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

l. A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Szövetség a Budapest Főváros X. kerület 
közigazgatási területén működő civil szervezet, amely közreműködik az Önkormányzat 
sporttal kapcsolatos feladatai végrehajtásában, .különös tekintettel a 2011-2014. évi 
Sportkoncepcióban foglaltakra. 

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat sporttal kapcsolatos 
feladatai végrehajtása érdekében együttműködnek egymással. A Szerződő Felek az 
együttműködés időtartamát 2014. december 31. napjáig határozzák meg. 

3. A Sportszövetség az együttműködés keretében 
a) szakmai segítséget nyújt az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai 
meghatározásában, a sportfejlesztési koncepció kidolgozásában és felülvizsgálatában, 
b) szakmai véleményével segíti az Önkormányzat szervei (Képviselő-testület, sportért felelős 
bizottság) sporttal kapcsolatos munkáját, 
c) az Önkormányzat felkérésére részt vesz a sporttal kapcsolatos konkrét feladatok 
ellátásában, különösen sportrendezvények megszervezésében és lebonyolításában, 

4. Az Önkormányzat az együttműködés keretében vállalja, hogy támogatást nyújt a 
Szövetség alaptevékenysége ellátásához és a működéséhez. A Támogatás összege a 2014. 
évben 6 700 OOO Ft, azaz hatmillió hétszázezer forint, amelynek fedezete az Önkormányzat 
2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 39. 
sorában biztosított. 

5. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatott tevékenység 
kormányzati funkció szerinti besorolása: 081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek 
működésének támogatása. 

6. A támogatás felhasználható a Sportszövetség alaptevékenysége keretében az alábbi 
felosztás szerint: 

Sportszövetség elnökének bérkifizetése 4 700 OOO forint 
és járUlékai 
2014. évi óvodás sportrendezvények 2 OOO OOO forint 
szervezése 
Összesen: 

7. A támogatás nem használható fel tanácsadói díjra. 



8. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Sportszövetség a 2013. évi működéséről, 
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. 

9. A támogatás folyósítására a 8. pontban foglalt feltétel teljesítését követő 30 napon belül 
kerül sor aSzövetség megadott bankszámlájára az alábbi ütemezés szerint: 

2014. március hónapban 4 350 OOO Ft 

2014. szeptember hónapban 2 350 OOO Ft 

összesen 6 700 OOO Ft 

10. A Sportszövetség a támogatás felhasználásával 2014. december 31-éig köteles tételesen 
elszámolni és beszámolót készíteni az Önkormányzat részére. 

ll. 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 l. mellékletben meghatározott 
módon. A Sportzövetség képviselője az elszámolás főösszesítőjén aláírásával igazolja, hogy a 
támogatást a szerződésben meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai valósak, és 
üzleti könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli szabályok szerint. 

12. A támogatás felhasználásáról szóló beszámolóban ismertetni kell a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását, a támogatásból megvalósított feladatokat, valamint 
tájékoztatást kell adni a Sportszövetség egyéb, nem a támogatásból finanszírozott szakmai 
tevékenységéről, továbbá a Sportszövetség egyéb bevételeiről és a kiadásairóL 

13. Az Önkormányzat a kifizetett összeg felhasználását jogosult ellenőrizni, az ellenőrzést a 
Szövetség köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az ellenőr rendelkezésére bocsátásávaL 

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

15. A Sportszövetség a szerződésben rögzített adataiban, illetve nyilatkozataiban, valamint a 
dokumentumok őrzési helyében bekövetkezett változást nyolc napon belül köteles írásban 
bejelenteni az Önkormányzat részére. 

16. Kapcsolattartásra és ellenőrzésre jogosult az Önkormányzat részéről 
a) a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport és 
b) a Belső Ellenőrzési Csoport. 

Kapcsolattartásra jogosult a Sportszövetség részéről Potos Ilona elnök. 

17. A Sportszövetség képviselője kijelenti, hogy 
a) a Sportszövetség megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 
b) a nemzeti vagyomól szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (l) bekezdés l. pontja szerinti 
átlátható szervezet, 
c) a Sportszövetség nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, 
ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, 
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, 
d) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
6. §-ában foglalt kizáró körűlmények a Sportszövetséggel szemben nem állnak fenn, 



e) a Sportszövetségnek nincs lejárt köztartozása, valamint 
f) a Sportszövetség a támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik. 

i8. A 17. pont a-e) alpontjában foglalt körűlmények nyilatkozat szerinti fennállása a 
támogatás nyújtásánakfeltétele. 

19. A Sportszövetség köteles egy összegben visszafizetni a támogatásnak 
a) a fel nem használt, 
b) a nem a támogatási célra felhasznált, valamint 
c) a nem szabályszerűen elszámolt 
részét annak a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű ügyleti kamatával 
együtt az elszámolásra rendelkezésre álló határidő elteltét követő 15 napon belül. A határidő 
elmulasztása esetén a késedelemrnel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 
alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni kell. 

20. A 19. pont c) alpontja alapján kell eljárni, ha az Önkormányzat a 10. pontban 
meghatározott elszámolást, illetve beszámolót részben vagy egészbennem fogadja el. Erről az 
Önkormányzat 15 napon belül értesíti a Sportszövetséget, a visszafizetési határidő további 15 
nap. 

21. Az Önkormányzat jogosult a szerződéstől írásban azonnali hatállyal elállni, ha a 
Sportszövetség vonatkozásában az alábbiak közül bármelyik feltétel.bekövetkezik: 
a) a. 17. pont a-e) 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 15. pontban foglalt bejelentési kötelezettségét, illetve a 10. pontban foglalt 
elszámolási és beszámolási kötelezettségét. 

22. Elállás .esetén a támogatás teljes összegét vissza kell fizetni az erről szóló értesítés 
közlését követő 15 napon belül a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű 
ügyleti kamattal együtt A határidő elmulasztása esetén a késedelemrnel érintett naptári félév 
első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni 
kell. 

23. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

24. A jelen szerződés négy oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét 
képezi az l. melléklet. 

Pénzügyi ellenjegrzés: 

0~~, c t~ , 2011} MARC 2 1, 
Pándiné Csernák Margit 
irodavezető 

SzaJrai és jogi szignáló: 

Hegedts'Jroly 
aljegyző 

y 
\._. / . t . ' 

dr. Eg~rvári Eva 
jogtanácsos 



J. melléklet a támogatásiszerződéshez 

Az elszámolási kötelezettség teljesítésénekmódja 

l. A támogatott az eredeti számlára kézírással rávezeti, vagy az erre a célra ·elkészített 
bélyegző lenyomatával feltünteti- még megküldés előtt- az alábbi tartalmú szöveget: 

"A kifizetést a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedeztem, amely a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet alapj án került folyósításra." 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 

2. Az l. 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 megegyező hiteles másolat." 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 

3. A pénzügyi elszámoláshoz az elszámolni kívánt kiadások számviteli bizonylatainak adatait 
tartalmazó számlaösszesítő eredeti, a támogatott által cégszerűerr aláírt példányát kell 
beküldeni. A pénzügyi elszámoláshoz beküldendő számviteli bizonylat-másolatokat 
sorszámozni kell a számlaösszesítő sorrendjevel 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 
számlaösszesítőben az l. sorszámmal rendelkező számla mögött megtalálható legyen 
ugyanezen számlához kapcsolódó kifizetést igazoló dokumentum, szerződés is. 


