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kelt:

A táblázat oszlopainak sorrendje és megnevezése, valamint az alábbi nyilatkozat szövege  nem módosítható!

az összesítő tartalma összhangban van az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet  93. § (3) és (4) bekezdésében foglaltakkal

Összesen: 

ÖSSZESÍTŐ 

a …………………………….. sz. támogatói okirat/megállapodás/támogatási szerződés alapján nyújtott költségvetési támogatás felhasználásának elszámolásához

adatok forintban

Alulírott …………………………………………………………….., mint a(z) ………………………………………………………………. (kedvezményezett szevezet neve) vezetője / gazdasági vezetője / képviseletre 

jogosultja / meghatalmazottja teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen "ÖSSZESÍTŐ" megenevzésű táblázatban rögzített adatok a valóságnak megfelelnek. Ezzel egyidejűleg kijelentem és aláírásommal 

igazolom, hogy az "ÖSSZESÍTŐ" megnevezésű táblázatban foglalt tételek dokumentációja részletes, a beszámolásról és a beszámoltatásról szóló miniszteri utasításban foglalt előírásoknak megfelelően és teljes körűen 

rendelkezésre állnaka Kedvezményezett székhelyén/telephelyén eredeti példányban.

Nyilatkozom továbbá arról, hogy:

- a jelen elszámolásban felsorolt tételek a hatályos pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre,

- az elszámolásban szereplő számlák, illetve számlákat helyettsítő bizonylatok és dokumentumok eredeti példányain feltüntetésre került valamennyi támogatási forrás megnevezése (kötelezettségvállalás dokumentumának 

száma) és az elszámolt (rész)összeg,

- az elszámolásban szereplő költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről – ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt és ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is előzetesen 

meggyőződtem,

- bruttó összegű elszámolás esetén a támogatás terhére elszámolt számlák Áfa tartalmát a későbbiekben sem igénylem vissza.

………………………………………………………………. 

(kedvezményezett szervezet neve, vezetője / képviseletre jogosultja / 

meghatalmazottja

A fenti nyilatkozat önállóan külön lapon nem szerepelhet!
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