
_c?c_12-__ számú előterjesztés 
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés a Közművelődési Bizottság részére 
a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fen:itartott kőbányai általános iskolákban működő 

diáksport egyesületek és iskolai sportkörik részére nyújtott eredményességi támogatás 
elszámolásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Kelet-Pesti 
Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerület) által fenntartott kőbányai általános iskolákban 
működő diáksport egyesületek és iskolai sportkörök eredményességi támogatásáról szóló 274/2019. 
(VIII. 27.) HB határozatával az iskolákban működő diáksport egyesületek, sportkörök részére 
2 OOO OOO forint eredményességi támogatást nyújtott. A diáksport szervezetek működésük keretében 
az önkormányzati támogatást 2019. szeptember 1. és 2019. december 31. között használhatták fel a 
sportfelszerelések és sporteszközök beszerzési költségeire, illetve a sporteszközök javítási 
kiadásaira. 

A támogatási összegek az alábbiak szerint kerül-:ek felhasználásra és elszámolásra: 

Támogatás 
Elszámolt összeg 

Visszafizetett Elszámolás 
Diáksport szervezet összege 

(Ft) 
összeg benyújtásának 

(Ft) (Ft) időpontja 

Bem DSE. 95 OOO 95 OOO 2020.01.14. 

Főnix Diáksport Egyesület 106 OOO 106 OOO 2020.01 .06. 

Harmat DSE. 168 OOO 168 OOO 2019.12.16. 

Kada Klein Trade DSE 147 OOO 147 OOO 2019.12.17. 

Szent László Diáksport Egyesület 358 OOO 358 OOO 2020.01.15. 

Túri DSE. 165 OOO 165 OOO 2019.12.02. 

Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület 371 OOO 371 OOO 2020.01.11. 

Kőbányai Kertvárosi Alt. Iskola 
265 OOO 265 OOO 

ISK (Tankerület) 

Kőbányai Szervátiusz J. Ált. Iskola 
2020.01.13. 

ISK (Tankerület) 
203 OOO 202 351 649 

Összesen: 1 878 OOO 1877351 649 

A START Diáksport Egyesület (székhely: 1104 Budapest, Harmat u. 88.) 2019. november 7-én 
jogerősen megszüntetésre került. Ezért az ÖrJrnrmányzat nem kötött támogatási szerződést az 
egyesülettel, így a Bizottság által megítélt 122 OOO Ft támogatás tekintetében nem keletkezett 
elszámolási kötelezettsége a diáksport egyesületnek. 

A támogatási összegek tételes elszámolásának szakmai ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálya végezte a támogatási 
szerződés elszámolásra vonatkozó rendelkezései szerint. Ennek megfelelően az ellenőrzés kiterjedt 



a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására és a kötelezettségteljesítés formai 
szabályosságának vizsgálatára (záradékolás, hitelesítés módja, számlák, kifizetést igazoló 
bizonylatok másolatainak beazonosíthatósága). 

Az Önkormányzat a diáksport egyesületek többségével külön támogatási szerződést kötött. 
Ugyanakkor az iskolai sportkörök nem renielkeznek önálló jogi személyiséggel, így ezért 
esetükben csak a Tankerülettel kötött szerződésben volt biztosítható részükre a 2019. évi 
eredményességi támogatás. A támogatási szerződésben meghatározásra került a támogatási cél, a 
felhasználás és az elszámolás módja, illetve a határideje. A támogatások elszámolásának határideje 
2020. január 15-e volt. 

A diáksport-szervezetek határidőben benyújtottik az elszámolásaikat, a támogatás felhasználásáról 
számlaösszesítőt és szakmai beszámolót készítettek. A számlaösszesítő táblázatok az előterjesztés 
2-9. mellékletei. 

A 7 kőbányai diáksport egyesület és a 2 iskolai sportkör alaptevékenységük keretében kizárólag 
sportfelszerelés, sporteszköz vásárlás költségeire használták fel az eredményességi támogatás 
összegét. 

Az Önkormányzat a Tankerülettel kötött KC0/542-19/2019 iktatószámú támogatási szerződés útján 
a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola sportköre működési célú költségeire 203 OOO Ft 
támogatást nyújtott. Az iskolai sportkör nem tasználta fel teljes egészében a támogatás összegét, 
ezért a Tankerület 2020. január 13-án visszafizette az iskolai sportkör által fel nem használt 649 Ft 
maradvány összeget az Önkormányzat bankszámlájára. 

Az elszámolások teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési 
és Civilkapcsolati Osztályán megtekinthető. 

A diáksport-szervezetek vezetői köszönik az Őr.kormányzatnak a támogatást, amellyel hozzájárult a 
sportszervezetek működéséhez és a sporteszközfüományuk fejlesztéséhez. 

A támogatás elszámolásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szervezeti és Műkcdési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklet 5. pont 5.1. alpontja alapján a Közművelődési Bizottság 
hatásköre. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közművelődési 
Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. melléklete szerinti határozatot. 

Budapest, 2020. február „ Jj, · " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 

~ Rd' 'rG'b a vany1 a or 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Közművelé,dési Bizottsága 

.. ./2020. (IL 18.) határozata 
a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott kőbányai általános iskolákban működő 

diáksport egyesületek és iskolai sportkörök részére nyújtott eredményességi támogatás 
elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közművelődési 
Bizottsága a Kelet-Pesti Tankerületi Közpor_t által fenntartott kőbányai általános iskolákban 
működő diáksport egyesületek és iskolai sportkörök részére a 2019. évben nyújtott eredményességi 
támogatás elszámolása keretében 

a) a Bem DSE., 
b) a Főnix Diáksport Egyesület, 
e) a Harmat DSE., 
dJ a Kada Klein Trade DSE, 
e) a Szent László Diáksport Egyesület, 
j) a Túri DSE., 
g) az Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület, 
h) a Kelet-Pesti Tankerületi Központ - Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola, valamint 
i) a Kelet-Pesti Tankerületi Központ - Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola 

elszámolását elfogadja. 
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1. melléklet 

SZ.ÁMLAÖSSZESÍTÓ (TÉTELES ELSZ.Á.MOL.ÁS) 
A KC0/ 542- ./? /2019 számú szerzödés keretében biztosított „Diáksport eredményességi" támogatás felhasználásáról 

: Ke<lvew16nvezen neve: l BEM DSE · · · · · 
"n•-------" ----·----·--- ··•-•· -····----- -- - --·--···• .. • .. •···-----·---·-••----·•-•••u••- ----··-
• Jelen elsz.ámolás 
!összeállítójának neve. 
j telefons7.áma vagy , 

Jr-lullay Emö 

ic-mail címe: 1 l 
, . · ·-·------ - --·------·--·-·-- ----·-·-· ---·-···· ·-· - ·····-· ·---··· --- --1 
l~~ödés összege: [95.000 Ft. ---·- · - ·-··· . __ -·-···---·----------- -·- ·· ···-···- ·-·- ·-···'"··- . ····-··------- ---l 
JE!számolandó támogatás '1 9- OOO F ! 
! összege: , :>. t. l 
;- ------· .. - ··-- --------; --·--------- . -- - · ---- -------·----- ---·-··-·---------- - --· ·· --·· -·-··-- - -- --- - · 

A számlán .. 
szereplő 

Szerződéshez E „ 
mellékletként csatolt ~] A bizonylatot 

Tennék 
összegből a 

11) N 
kiállító (Szállító) Kifizetést Igazoló Számla támogatás 

KÖLTSÉGTERV fil ""., /szolgáltatás Számla sorszáma Teljesítés dátuma Kifizetés dátuma 0 ~ 
neve (lehet bizonylat száma összege• (Ft) terhére 

sorai - 0 .. ., megnevezése .. rövidíteni) elszámolt u 
összeg 

1 Eurosco kft. SporteSZl<özök S-8318/2019 2019.10.16 SP/86506 2019.10.21 96 582 95000 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 -~~· -· 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

2. melléklet az előterjesztéshez 

Támogató 
tölti ki! 

. 
_;. 

.. 

.r, 

-- . 
C· 

-
·-

H~ 

- ---- ··-- ····- Támogató tölti ki! _ 
Elszámolást ellenőrizte: 

-·---- --- --

11---· -·-- ·--- - ·---- ····- --· -·--···-- 11 
Dátum: 

--·--·-· - --···---·--·--·11 

aláírás: 

költségterv Előző 

egyes fó részletek Támogatásra Eltérés 
soraiban elszámolásáb elszámolt- összege /%-
igényelt an elfogadott összesen a 

támogatás összeg 

95 OOO .95 000 

f'.''".''tJ/r:tM: 

0 0 

/'f'"'. ee; / J 1 

0 0 
IJ ,'t ,, 

l llliHl lil,IIUI lilllll !!lollt t. ll .U,!11 111 Wlll ,!11 1 

l lJ #l'/l}Ji/1'1/Sf! 

0 0 

1 1 T . 
'·' :t 0 0 .. 
~ 

J$J/íJJJJJJ) .. /J/: 
.. 

0 0 

, 
Vtl'ft'1ft'HC;UJ!1 

e 0 0 

u lli~UIIII 

Sorok igény szerint beszúrhatók, de ügyelni kell az utolsó 2 oszlopban és az utofsó, "összesen" sorban lévő képletek hivatkozásainak helyességére. 
A kitöltött táblázatot a NagyAttíla@kobanya.hu címre meg lehet küldeni!/! 

:"':· ... Összesen .. 96 582 95000 0 0 ·o 95000 ~ -
'Afa-visszaigénylés esetén a "Számla összege· oszlopban az Afa nélküli (nettó) összeget kell szerepeltetni. 

Alulírott kedvezményezett kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fe~ogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően került felhasználásra Kijelentem, hogy a csatolt bizonylatok másolatai az eredetivel mindenben 
megegye:r.nek. 

· 1t kerültek felhasználásra, ki fizetésre és könyvelésre. 

! Dátum: 2020.01.13 ! 

1. oldal, összesen: 1 



. (Jí 1, SZÁMLAÖSSZESÍTÖ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS) 
k.CO ~J..-(S"uo.f:r , , • . , · , " .. , .,, , , , , , · a .... . .... ........................ szamu szerzodes kereteben b1ztos1tott „Mukodest tamogatas felhasznalasarol 

-· ·- ---·-· ·- - ·- ·- . ---·-- - ---
/ Kedvezményezett neve: ' FÖNIX DSE 

1 
Jelen elszámolás 
összeállítójának neve. 
/telefonszáma, e-mai l címe: 

'Ujvári Lászlóné 0630 427-9192 uj vary.fekete@gmail.com 

/ szerződés összege: ____ ~~OOO Ft 

!Elszámolandó támogatás ; - ·-
; __ ,106.000 Ft 
,osszege: 

Szerződéshez "' e"' mellékletként "" E A bizonylatot 
Tennék 

N -<O 

csatolt (1) N 
kiállító (Szállító) 

/szolgáltatá 
Teljesítés """' Számla sorszáma KÖLTSÉGTERV 0 ~ s 

- 0 neve (lehet dátuma ro"' megnevezés f6 sorai "' 0 rövidíten i) 
e 

1 Decathlon labdák 1ü J/uu06'1 ~010.1::!.11 

2 VÉ.KFT 
ugráló kötél 

CT3EA 9918874 201 9. 12.18 s23km:1i anyag labdák 

----·· 

-· ____ J 

-----l 

__ J 

Aszámlan 
szereplő 

összegből 
Kifizetést a Támogató 
igazoló Kifizetés 

Számla 
összege• támogatás tölti ki! 

bozonylat dátuma 
(Ft) terhére 

száma elszámolt 
összeo 

M.~.1'.317~R4 :>OHl.12.10 84 OOO 84 OOO 

MA3317385 2019.12.17 23 505 22 OOO 

3. melléklet az előterjesztéshez 

Támogató tölti ki! 
-·---·- · -- -· -- -- ~ 

Elszámolást ellenőrizte : 

Dátum: 

aláírás: 

költségterv 
Előző 

részletek 
egyes fő Támogatásr Eltérés 

elszámolás 
soraiban a elszámolt - összege/%-

ában 
igényelt összesen a 

elfogadott 
támogatás 

összeg 

106 OOO 

Sorok igény szerint beszúrhatók, de ügyelni keli az utolsó 2 oszlopban és az utolsó, "összesen" sorban lévő képletek hivatkozásainak helyességére. 
A kitöltött táblázatot a NagyAttila@kobanya.hu címre is meg kell kűldenili! 

összesen 107 505 106 OOO 0 0 0 106 OOO 

•Áfa-visszaigénylés esetén a "Számla összege" oszlopban az Áfa nélküli (nettó) összeget kell szerepeltetni. 

Alulírott kedvezményezett kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fonti összeg a támogatási szerződésben foglaltaknak megfolelöen került fel használá,ra. Kijelentem, hogy a csatolt biwnylatok 

Igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek felhaszná lásra. kifizetésre és könyvelésre. 

!Budapest.2020. 01 .06 , r . , , 
LlITcA. ;c~gs:!~:;~~ .......... . 

FÖNIXDSE 
1105 Bp., Kápolna tér 4. 

AdósZám: l 8 l 694:38-1-42 



1. melléklet 

SZ.ÁMLAÖSSZESÍTŐ (TJ::TELES ELSÚ,MOLÁS) 
A KCO/ 542- 16 /2019 számú szerződés keretében biztosított „Diáksport eredményességi" támogatás felh asználásáról 

Kedvezményezett neve: ÍJ'.Jarrnat Diáksport Egyesület 
Jele~-eis~ámofás- . . 

:összeállítójának neve. 
_ telefonszáma vagy 
-e-mai l címe: 

'."-lényhárt Rita 06202583626 mcnyhartkonyvc]o@gmail. com 

_ Szc~{öd~s _öss~égc: __ _ 168 OOO 

Elszámolandó támogatás ' 168 OOO 
összege: 

Szerzödéshez 
mellékletként csatolt 

KÖLTSÉGTERV fö 
sorai 

FELIIALM07- \S1 
KTG. 

.. 
] E 
N ,a, 
<t> N 

"E ~ 
;;; "' 
"' " 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

' 10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

A bizonylatot 
kiállító (Szállitó) 

neve (lehet 
rövidíteni) 

Extreme Digital 
Z_rt 

Termék 
/szolgáltatás 
megnevezese 

Számla sorszáma 

SPORTFELSZEREL !401205EKU19 
É~ 

Teljesítés datuma 

2019.09.23 

---~·-·-·-····----- ·· --- -~- ~----. -- -

Kifizetést igazoló 
bizonylat száma 

7133769 

Kifizetés dátuma 

2019.10.03 

Számla 
összege" (Ft) 

173 040 

A számlán 
szerepló 

összegből a 
támogatás 

terhére 
elszámolt 

összeg 

168 OOO 

4. melléklet az előterjesztéshez 

Támogatö 

1 tölti kii 

_ Támogató tölti ki! . _ 

Elszámolást ellenőrizte: 

Dátum: 

al:íír:ís: 

költségterv 
egyes fó 
soraiban 
igényelt 

támogatás 

Elözó 

r-------·-·· 
; 
i 
! 

részletek I Támogatasra I Eltérés 
elszámolásáb elszámolt - összege/%-
an elfogadott összesen a 

összeg 

168 OOO -i68 OOO 

ft# 1/#1; 

0 0 

#####11 

oj 
,··, '." ''J 

0 0 

01 0 

f;.,).) 11 fJ{'I 

01 0 

JPI; ~; J, J.J 

0 0 

# 
Sarnk igény s:er!nr bes:zú,harók. de ügyelni r.,,!l az u ti:;/s f.> 2 1.>sz/ophan és az utolsó, "összesen " sorban levo kép/atP.k h ívatiwzása;n dk helyességére. 

A kitöltótt táblazatN a Nagy Arfi/,1.fi).1< 0!.>any.i.hu ;;ímre meg /ehet l<ü ld1JJ1i!tr 

Összesen 173 040 0 0 0 168 OOO 
•Afa-visszaigénylés esetén a "Számla összege„ oszlopban az Afa nélküli (nettó) összeget kell szerepeltetni. 

Kijelentem. hogy a csatolt bizonylatok másolatai az eredetivel mindenben 

!Dátum: 

1. oldal, összesen: 1 



l. melléklet 

SZ.Á.MLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS) 
A KC0/ 542-17/2019 számú szerződés keretében biztosított „Diáksport eredményességi" támogatás felhasználásáról 

1 i Kedvczményei.ctt neve: · · Kada Klein Trade Diáksport Egyesület 

Jelen elszámolás i 
---- ---• 

összeállítójának neve, 
! telefonszáma vagy 

Gebri Gáborné 06 1 262 01 77 kadadse@gmai l.com 

l 

·e-mail cime: 1 

~::::~::::
2
t:~~gatás ; ::::::: :: - -- ·------ -·- . - ··----·---···- - -- ---· - - - -- ------- ·--- ·- - --- . j 

, osszege: · j 
------- ··· - - - ·· --··- -----·-- ---- - --- ~-------------·--- ··-- ---· .. -- - ·----·-------·--· ------ ···--- -----------

A számlán 
"' szerepló 

Szerzlidéshez E" 
mellékletként csatolt 

.., E A bizonylatot osszegblil a 
:;~ Termék 

KÖLTSÉGTERV fii ~ .. kiállító (Szállító) 
/szolgáltatás 

Kifizetést igazoló Számla támogatás 
0 ~ Számla sorszáma Teljesités dátuma Kifizetés dátuma 

sorai - 0 neve (lehet 
megnevezése 

bizonylat száma összege• (Ft) terhére "., cn rövidíteni) elszámolt u 
összeg 

1 lsotonic Kft. mez. Röplabda STNC2019272 2019.11 .13 MA0116947 2019.1 1.13 147000 

Sportfelszerelés 2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 , .... 
9 ....... ·----

5. melléklet az előterjesztéshez 

Támogató tölti ki! 
,Elszámolást ellenőrizte: -· - -

----- -

'Dátum· · ---- --- --,--·-----· . . ' --- ·-,-----·-
aláírás: 

költségterv Ellizö 

Támogató 
egyes fii részletek Támogatásra Eltérés 

tölti ki! 
soraiban elszámolásáb elszámolt- összege/%-

an elfogadott összesen igényelt a 
támogatás összeg 

147 OOO -147 OOO 

!I ,, :tttJJE 

0 0 
. 

:~- ... , .. ,. ; .kJ ... .:: 

0 0 

10 l ,111 _11 1111111'11111'1 ,111 1 ,II, 111 
,w m, !1!111 1111.11,. 1 .1„11111• 11,111,1,1 .·,1•11 .• n ,1 •<'111 ti' 

11 Nf'l/1 '1/!.l.'.tJTA.: 
12 
13 0 0 
14 
15 ,, 1'~ r r:: a:::: 
16 
17 0 0 

18 . 
19 ' ,.,,,,,,~e: : r 

.1:" e 

20 ': 
21 : 0 0 

22 
23 -· : r:rr::~, M.11 
24 0 0 

25 
e, 

26 -. 11111nm 

Sorok igény szerint beszúrhatók, de ügyelni kell az utolsó 2 oszlopban és az utolsó, "összesen" sorban lévő kép/erek hivatkozásainak helyességére. 
A kitöltött táblázatot a NagyAttifa@kobanya.hu címre meg lehet küldení!!! 

Összesen 147 OOO 0 0 0 147 OOO 
. . -- . -·· .. -

Alulírott kedvezményezett kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fenti összeg a támogatási 57..erzödésben foglaltala1ak megfelelően került felhasználásra. Kijelentem, hogy a csatolt bizonylatok másolatai az eredetivel mindenben 
megegyeznek. 

Igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre. 

!Dátum: .:'.;,,;~ . C: ,<: 1 n 1 ~ ~. , Kada Kle2n Trade . (.. __ ~ ., - --... ..... :: .. .. :-.-.:--~···:?-!:--3,., __ _ .D1aksport Egyesulet 
(cegszeru) alátras 11 03 Bp_, Kada U . 27-29. 1. oldal, összesen: 1 

Adószám: 18065327-1-42 



1. melléklet 

A KCO/S42-
SZ . .\MLAÖSSZESÍTÖ (TÉTELES ELSZÁMOL.ÁS) 

/2019 szám ú szerz6dés keretében biztosított „ Di:íksport eredményességi" támogatás fe lhaszmílásáról 

SZENT L.-\SZLÓ DIAKSPORT EGYESÜLET Kt:::dv~z1n~nyü.:t"lt ni:vc: 

kkn élszúmnlús 
iisszcúllitó_j."!nak n.:vc. 
lt:k•f"unszüma vagy 
1.:-mail dmi:: 

P,1Iné B,mu Csilla T dc,fr\Jl: +36 30 663 6203. e-mail : csilla(t1;mlox. h11 

Szcr1ötks összcg\C!: 358 OOO FI 

Elsd11m,landó 1úmogat>is 358 OOO Ft 
összege: 

"' 
Szerzödéshez e"' 

mellékletként csatolt 
. .,, E A bizonylatot 
~ ·;3 

kiállító (Szállító) KÖLTSÉGTERV fö ::: .. 
0 ~ 

- 0 neve \lehel sorai " .. "' rövidíteni ) '-' 

1 Tízpróba Mo Kit 

2 Tízpróba Mo Kft 

fclhalmoz.á!-i 
3 VÉKlt. 

(sporte!-zkfrzök) 4 Tízpróba Mo Kft 

5 Morán István 

ö Morán IStllah 
7 " " , ... 
8 
5 

J~\:nybcvcrr 
6 

s:,,0lg:·1lt:.it-.isok. 
7 

mükiidl.'Si kü ltség<'k 
8 
9 
10 

11 

12 

Termék 
/szolgáltatás Számla sorszáma Teljesítés dátuma 
megnevezése 

Sporteszköz 
A 12000028í1963i000 

2019.11 .18 
08 

Sporteszköz 
A 12000028/1963/000 

2019.11 .18 
09 

Tcrnapad CT3EA9918841 2019.11 .25 

Gyerek mez 
E-DECA-2019-

2020.11 .27 
286571 

Szivacs kézilabda MOR9-SZ-1561018 2019.12.02 

IVHJO!dll idlJUd MOf<9•QZ,· 1!iC1010 J010,1? O? 
Eredményjelző POCl-SZ-1844218 201g_12.09 

A számlán 
szerepló 

összegböl a 

Kifizetést igazoló Számla támogatás 
Kifizetés dátuma 

bizonylat száma összege' (Ft) terhére 
elszámolt 

összeg 

P1 /000009 2019.11 .18 39 090 39090 

Pl /000010 2019.11 .18 11 880 11880 

Pl /000011 2019.11 .26 81 080 81 080 

P1/DDD012 2019.11 .30 39800 39800 

Pl/000014 2019.12.04 113 400 113400 
P 1111nnn1~ 201$.12 04 76900 72 750 -
Pl/000016 2019.12.1 1 11 350 0 

6. melléklet az előterjesztéshez 

Támogató 
tölti ki! 

Támogató tii/ti ki! 
l:lszámolú,;t dknöri,11:: 

Dátum: 

aláírás: 

költségterv Elözö 
egyes fö- részletek Támogatásra 
soraiban elszámolásáb elszámolt-
igényelt an elfogadott összesen 

támogatás összeg 

358 OOO 358 OOO 

0 

0 

Sorok igény szerint besztlrh;:? tók, de Ü!JJleftii keíl a::.~ utolsó 2 os:z!cpban -és <1Z i.Jto/sC, ''összesenn sorben lévő k.épfetek hivs.tkoxásain<Jk heiyessf:-gét't:::. 
A kitöltött ti;i:;/;iz:,,tot a Nagy.4ttJía@kc,banya.hu cimre meg tehet k.üldenif!! 

Összesen 373 500 0 358 OOO 0 358 OOO 
Afa-visszaigénylés esetén a -számla összege· oszlopban az Afa nélküli (nettó) összeget kell szerepeltetni. 

Eltérés 
összege J %-

a 

0 

100,0% 

0 

" e '. .. ,, 

0 

1 1' ' ';Llf"',t 

Alulírott kedvczményezetl kijd~11tcm. hogy a túmt>gatilsként d számolt fenti összeg a 1timogat(isi szerl.l'id6;ben foglaltaknak meg tclclücn került felhaszn:ílúsrn. Kijeknlcm. hogy a csatolt bizllnylatok másolatai ,1z eredetivel mind~nhcn 
megegycznt:k. 

Igazoljuk. hogy a jcg)'/.<:kbcn foglallak az érvény~-s pénzügyi és számviteli renddkezt'sc:k szerint kcrühek tclhasználásrJ. kilizctésrc és könyvclt'srlC!. 

1 Dátum: 2."" 2," . dJ. 1 s-! --~r«~ .. : ....... O.~ -
(cégszerü) aláírás 

1. oldal. összesen: 1 



l. melléklet 

SZÁMLAÖSSZESÍTÖ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS) 

,;2_~5-4_2-20/2~19. ~zámú s~~r~ő~~~ ker_e_t!~en._~izto_s_í_~~tt ,, __ ! ~e~~é~r~sségi" t~-~ ~-~-atás !~h~~~nálás 

ÍKedvezményezett neve: TÚRI DSE 
! 

;Jelen elszámolás · ·T , M . k " . 42 '> ~40 ·1106 B K · · ' ~ 
/összeállító"ánakneve 1 arne erec1c 1Anna -r-36-205- ~-.) p, eresztunut i-9. 
,---------~--- - ·-· .. , - . --·--·--··-·-- --·-- - --- ---·····--···-· - - ······-·-·· 

' Szerződés összege: ! 165.000,- HUF 

•· _j 

- - ··-· -· ·---··-·----~---·-·--- ----·----
Elszámolandó '165.000-, HUF 
tám~~t_á~ __ öss?ege:_ ____ ; _ ______ _ 

Szerződésh A számlán 
<ll 

szereplő ez e <ll A 
mellékletké ~ E bizonylatot 

Termék 
Kifizetést összegből a 

"'~ /szolgáltatá Számla nt csatolt ::: f kiállító Számla Teljesítés ígazoló Kifizetés támogatás 
KÖLTSÉGT .s 0 (Szállító) 

s 
sorszáma dátuma bizonylat dátuma 

összege* terhére 
<ll"' megnevezé (Ft) ERVfö "' neve (lehet száma elszámolt 
"' sorai rövidíteni) 

se összeg 

1. 
Tízpróba sportszer A 12000040/18 

2019.10.31 165 OOO 165 OOO 
M.l(ft. ~·áoórláo 1~111nnn1 010/2019 H 2019.10.31 

felhalmozási 
(sporteszk:özö 

k) 

igénybe\·ett 

szolgáltatáso 
k, működési 

költségek 

~ vt :.J n. :!:J<;;ttf ..:, .i::.>e1 : l t t..,1 .; -:,~,1,,H · u.: t '(..1 :0" ., v. -c:. V:'::J1 ..... ~;,1 r >. t:-tJ t::..L. u: t.~~"1 - ·•,l ..;.. v~c..r\JjJM<tJJ ,e;..;) -C-..'.f.. ;;,;.,ji..,\.u ...:, v . v.;;,..:,.c.c-.-::,,~1, .. -,v:,.,.•o t 

Támogat 
ó tölti ki! 

J t,; 1;·,..,1 ft.'I: , 

7. melléklet az előterjesztéshez 

Támogató tölti ki! 
~---·---------------· -· ---

Elszámolást ellenőrizte: 

Dátum: 

la Iá írás: 

költségter 
vegyes fő 
soraíban 
igényelt 

támogatás 

Előző 

részletek 
elszámolá 

sában 
elfogadott 

összeg 

'---· ------ - --- J 

Támogatásr Eltérés 
a elszámolt összege/% 

összesen a 

JJ','C:t.C-~, H "o"'"'._, ".:{..:>GI , , ::.u~ j;t;:J.)··c .... ~ C3::JV1t;"~ 

/l ~,;-~~1~ ;.;,# ...\..:t...f..:....,. .,.>~-'" - :.; ......... ~, ~ ... ,,,.(<,.;1 .~ ~1,. ... .....,l.... --~ ... ..... 1.,. •• • -.; -.,....,..... _;.,__.,. .. _._, ..... t,""tt ;,.,; ;1,,4,..,.,...,; fr> 

Összesen 165 OOO 165 OOO 0 0 0 0 

*Áfa-visszaigénylés esetén a "Számla összege" oszlopban az Áfa nélküli (nettó) összeget kell szerepeltetni. 

Alulfrottkedvezményezett kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fenti összeg a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően került felhasználásra. Kijelentem, hogy a 

Igaz-0Jjuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és,, viteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre. 

jDátum: 2019.12.02. 1 ~ - r L ' l 1 ,. 
'C-. l ' ·\ . \ -~ .·, . 

üU, ....... ,:._:;( .~ ..... . !.:: 
(cégszerű) alá írá ; €: ,: 

f ,·. 
'.'";:,. 
•-s.:: 

0 



1. melléklet 

SZJ\.MLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS) 
a KC0-(542-21)/2019. számú szerződés keretében biztosított „ Eredményességi" támogatás felhasználásáról 

;~~i:~~~:cilif-1'.::Y-~: 1 Ujhegy: Si_~i:ik D~ákspo__r:~ ~~ület_ __ ____ ___ _ -----· -----·----- ---- ··------- _ 

összeállítójának neve, 
telefonszáma, e-mail 

: Menyhárt Rita 06202583626 menyhartkonyvelo@gmail.com 

!;_ím.~~--- ·--- ·-----·-·---------------·· --------· _ __ -----·----·- ----- -·-- ------- ---··----- -------- . 
Szerzödés összege: .371 OOO ! 
~~~~ii_i;dó_tJ1i1Ögatás J371_000 ____ ________________________ . ----- . ···--. ··-- -·- ··--·· ..... . ··------. .. . 1 

1 

A számlán .. 
Szerződéshez E .., szereplő 

mellékletként csatolt 
.., E A bizonylatot összegből a 
~ 13 Termék 

kiálllt6 (Szállitó) Kifizetést igazoló Számla támogatás 
KÖLTSÉGTERV fő ~ ~ /szolgáltatás Számla sorszáma Teljesítés dátuma Kifizetés dátuma 

sorai .... neve (lehet 
megnevezése 

bozonylat száma összege• (Ft) terhére .. rövidíteni) elszámolt 
<J 

összeg 

1. VÉKft. sportfelszerelés CT3EA991819 2019.11.05 82313561 2019.11.16 77 360 77360 

2. VÉ Kft. sportfelszerelés CT3EA991820 2019.11 .05 82313561 2019.11.16 200 OOO 200 OOO 

felhalmozási 3. S2ÖGKER KFT. soortfelszerelés NQ9EWE3327598 2019.11.07 82313561 2019.11.16 16185 16185 
(sport<5Zk6zök) 4. Tizpróba Kft . sportfelszerelés 

A120000054i1896/00 
2019.11.16 82313561 2019.11.16 99690 77 455 

001 

igénybevett 

szoleált•tások. 
miiködúl költségek 

8. melléklet az előterjesztéshez 

_ __ ·- ______ ., Támogató tölti ki! __ ___ _ ·--·-
Elszámolást ellenórizte: 

Dátum: 

költségterv Elózö 
egyes fö részletek Támogatásra Eltérés 

Támogató 
soraiban elszámolásáb elszámolt- összege/%-

tölti ki! 
igényelt an elfogadott összesen a 

támogatás összeg 

371 OOO -371 OOO 

1 1. 1 .:. 

0 0 

rr:::r; Mt :rr ,, 

' ' 

Sorok igény szerint beszúrhatók, de iigyelni kell az wolsó 2 oszlopban és az utolsó, "összesen" sorban tévő képletek hivatkozásainak helyességére. 
A kiröltótt tfiblazatot a NaqvAttila~kobanva.hu címre is meg kell külden i!!! 

Összesen 393 235 371 OOO 0 0 0 371 OOO 

•Áfa-visszaigénylés esetén a "Számla összege' osziopban az Afa nélküli (nettó) összeget kell szerepeltetni. 

Alulírott kedvezményezett kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fenti összeg a támogatási szerzödésben foglaltaknak megfelelően került felhasználásra. K\jelenkm, hogy a csatolt bizonylatok másolatai az eredetivel mindenben 
megegyeznek. 

lgazoliuk. hoev a J. egvzékben foglaltak az érvénves penzü=i és számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre. 
, .,, - - - . ,,, I /_~·~'; · ;..,,,.:,'4 . 

~!D_á_ru_m_:_20_1_9_0_1._ll~!-~! fi {/~ ~ ~ 

U ~ ~ 
~ e-~ ·~ 

... ······· ·····,~ég~~~/ ;,áÍ~á~-·- ...... ·t\. . ~---? / 
~ -SS( Ú?1e',,,.,... _/ 

~ ~S-4€> 

1. oldal, összesen: 1 



9. melléklet az előterjesztéshez 

kco(r:+S(;o;o 
Kelet-Pesti Tankerületi Központ 

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 

1./ A pénzügyi megállapodás iktatószáma: KC0/542-19/2019 

2./ A pályázó szervezet pontos megnevezése, címe: 

Kelet-Pesti Tnnkeriileti Központ; 1106 Budnpest, Keresztúri út 7-9 . 

3./ A felhasználás célja: Iskolai és diákspc-rt tevékenység - 2019. évi programok költségeinek 
elszámolása 
4./ A kapott támogatás összege: Köbányai K-:::1tvárosi Általános Iskola 

· Kőbányai S::ervfüiusz J enő Általános iskola 
265 OOO Ft 
203 OOO Ft 
468 OOO Ft összesen: 

5./ Elszámolás határideje: 2020. 01. 15 . 

6./ Számlamásolatok darab száma összesen: 8 db 

Sot'szám: Számla sorsz:íma: 
Kőbányai Kertvárosi Al-::alános Iskola 

1. E-SSPRT-2019-27162 
2. 2019-515 
3. PH6SA0454804 

összesen: 
Kőbányai Szervátiusz J. Altalános 
Iskola 

4. VSz-2019/09846 
5. KPOS 1707/2019 
6. SZA02357/2019 
7. sz 2019 80011 
8. RHASA3994289 

összesen: 

Budapest, 2020. január 13. 
1 

---··--·-·--·---·-·--···---·- .. 

összesen: 

Bruttó összeg/Ft. 

.. 

s~ 
mb. gazdasági vezető 

130 453 
97 007 
37 540 

265 OOO 

12 501 
6 980 

63 600 
55 500 
63 770 

202 351 

··-

467 351 



3. melléklet a::. e/őte1jes::.téslt e::. 

Iskolai és diáksport tevékenység - 2019. évi jutézménycnk~nti támogatás kimutatása 

Intézmény 
Tiímogat:ís összege Elszámol.t összeg Visszafizetés 

(Ft) (Ft) (Ft) 

Köbányai Kertvárosi Általános Iskola 265 OOO 265 OOO 0 

Kőbányai Szervátiusz Jenö Általános Iskola 203 OOO 202 351 649 

Összesen: 468 OOO 467 351 649 

Budapest, 2020. január 13. 

Se~~ 
mb. gazdasági vezető 

J/1 



Bankkivonat_Elöirányzatfelhasznál=sí_ 8_2020.01 . 13 ._X.ker_önk_maradvány.txt 
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Késziilt: 2020.01 .13 20:21 

-----------·------------------ INTÉZMÉNY ADATAI ----------------------------· 

-(s3BKelet-Pesti Tankerüieti Központ•· (sOB 
·-(s3B -(sOB 
(-(s3BKelet-Pestí Tankerületi Központ -(sOB) 1106 Budapest 

Keresztúri út 7-9. 
ÁHT(l): 361395 Pf [lfirsz. 

Összevont Számlakivonat 

Kivonat sorszám: 8 
Számlaszám: 10032000-00336712-00000000 -(s3B -, sOB Kincstári nap: 2020.01.13 
IBAN : HU81 1003 2000 0033 6712 0000 0000 
Név : Előirányzat-felhasználási keretszám la 

Fizető Kincstári nap Jogosult ("') 
l 0032000-00336712-00000000 2020.01.13 11784009-15510000-00000000 
Kelet-Pesti Tankerilleti Központ Kőbányai Önkorirányzat 
Közlemény: 
KC0/542-19/2019 BS020 l Terhelés 
Támogatási maradvány Összeg: 649 

Tr.azon: 731154856 
Bíz.szám: 00113140 
Szánn. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy 

Kiegész[tö bizonylat 
Biz.szám: 00113140 Megjegyzés: 
Sorszám AHT(T) ERA 

1 000000 1K355 
Összeg 

649 

1 oldal 

·······- ------- ------·-·-----·-- ----· 

2020 JAN 13. 



k2. 
.s::--

1 Kcrtvúro,;i A1tal:inos Iskola 
Iskolai és diáksport tevékenyég - támogatás elszámolása (Határidő: 2020.01.15.) 
KC0/S42-J9i2019. 

Támo•at:ís I T:~mo:;at:ís 
Sors1.üm 1 . t:- os:szcg<' 

targya (Ft) S1.-ímla s;,ianm Sz:\mla ldbocs,i rója 

H sport 1 E-SSl' IU -2019-27162 S-Soort l111emaci,mal Kft 

re_vJkcny~('g 265 OOO 20 19-515 Pannónia So<>rt Kcresks'döh:íz Kll 
tamoga1as3 PH6SA0-15-1804 Vl'. Kii Spon-Barld cs 

Osszrsen: 

S1.ámln adatai 
Termék ,·:igy 

Sr..frnla 
SY.Ol:?áltatás 

kelte 
meune\'('ZÍ'S(' 

u~ródo111b.sakk ké,7.kt 20 19.11.08 
soonszcrok 2019.11.13 
tomapad 2019. 1 l.12 

Oldal 1 

Fdhaszn:ílt Vi..,,_c,;.z.afi7.eté-s 

Tl'ljcsíti·s Fi1,ctési 
Sdmla Sláíml:1 támogatási össl<'g öss:r.cgc 

időpont.ia határidő 
eJsr.ámol.ísának vl'gö,sszcgr (Ft) (Fr) 

idcic tFtl 
20 19.11.08 20 19.11.16 2019.11.16 130 453 1.10453 0 
2019. 11.1.l 2019.11 .21 20 19.11.21 97 007 97007 0 
2019.11.12 2019.1 1.29 20 19.1 l.2Q 40 54U 37 540 0 

268 OOO 265 OOO 0 

i ·-

mb. gazdasági vezető 



1 ~, 
'1 • 1 

Kőbányai Szervá tiu sz Jenő Altahinos Iskola 
Iskolai és diáksport tevékenyég- támogatás elszámolása (Határidö: 2020.01.15.) 
KC0/542-19/2019. 

Sorsz:ím 

4 

Támogat:is 
tárgya 

~

- sport 

!C_vCkeny~Cg 
l:.unogatasa 

s 

Osszcscn: 

T!imogatás 
összege 

(fi) 

203 OOO 

S1.ámla száma Számla kibocsMója 

Vsz-20 l 9í098-16 Drcnco Kii 

Kl'll51707!2019 Regio Júnékkcrcskeddmi Kfi 

SZA02357!2019 Sponvil:ig Hun~arv KII 

PF 55 <S720!9 SlJO 111 lnsp0n linc Hun~,ary Kfl 

RHASA39942S9 Tízpró_t,_a_l\-1:tgrarorszál,! Kfl 

Sz:imla adatai 
Tcrmékv;1gy 

Sz:ímla 
szolgálM:ís 

kellc 
mC'!•ncvezése 

sp0nc:;zközök 20 19.11.18 

sooni:iték 2019.11.19 

1 ~ördüló deszka 2019. 11.18 
kés,scgfcileszió é-s,.köz 20 19. 11.25 

sponé-szközök 2019.12.04 

Felhasznált Visszafizetés 

Teljesítés fizetési 
Szá mla Szliml:1 támo~atási összeg összege 

időpontja határid/; 
cls7.ámolá.~ának ví-gösszegc (Ft) (Ft) 

ideic (Ft) 

20 19.11.18 2019.11.lS 2019.11.18 12 50 1 12 501 0 

2019.11.1 9 2019.11.21 2019.11.2 1 6 980 6980 0 

2019. 11.1 8 20 19.11.20 2019.1 1.20 63 600 63 600 0 

20 19. 11.25 2019.11.25 20 19.11.25 55 500 55 500 0 

?019.11.29 2019.11.29 20 19. 12.04 63 770 63 770 0 

202 351 202 351 649 

mb. gazdasági vezető 




