Útmutató
A támogatásban részesülő számára nyújtott költségvetési támogatásról szóló szakmai és pénzügyi
beszámoló elkészítéséhez
A költségvetésből nyújtott támogatásokról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló követelményei:
1. A támogatási szerződésben rögzített cél szerinti felhasználást szakmai beszámolóval kell igazolni,
melynek összhangban kell lennie a támogatási igény benyújtásakor beadott dokumentumokkal
(pályázat, programleírás, árajánlat, részletes költségvetés stb.).
2. A szakmai beszámoló tartalmi követelményei:
rövid szöveges beszámoló, mely tartalmazza a pályázó adatain kívül a támogatott cél
- pontos leírását,
- a program időpontját, helyszínét, résztvevők számát,
- a beszerzett eszköz megnevezését, használata szükségességének bemutatását,
- az elnyert pályázattal megvalósuló tevékenységet,
- az esetlegesen együttműködő szervezetek listáját.
3. A pénzügyi beszámoló tartalma, elkészítésének követelményei:
a) a támogatás összegének felhasználásáról szóló és a támogatásban részesülő nevére kiállított
számlák, bizonylatok, hitelesített másolatainak a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő
benyújtása. Az eredeti számlára fel kell tüntetni, hogy a kapott összeg melyik támogatás
elszámolására került benyújtásra. A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti
példányára rá kell vezetni, hogy „ A ………. (határozat szám) önkormányzattól kapott …… évi
………. Ft összegű működési/felhalmozási célú támogatás elszámolása keretében felhasználva”,
majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal. Ezt követően kell a hitelesített másolatot
elkészíteni. A hitelesített számlamásolathoz csatolni szükséges a számla kifizetését igazoló
dokumentum másolatát.
b) kizárólag a támogatásban részesülő nevére és címére kiállított számla nyújtható be,
c) a támogatásban részesülő kizárólag a támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült költségeket
szerepeltetheti a beszámolóban,
d) a működési célú támogatás esetén az államháztartásról szóló törvény 2011. évi CXCV. törvény
6. § (5) bekezdésében a működési célú kiadások körében meghatározott kiadások számolhatók el,
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a felhalmozási célú támogatás esetén az államháztartásról szóló törvény 2011. évi CXCV. törvény
6. § (6) bekezdésében a felhalmozási célú kiadások körében meghatározott kiadások számolhatók
el,
e) a támogatásban részesülő a számlákat és a bizonylatokat köteles a támogatás évét követő 5. év
december 31. napjáig megőrizni.
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