VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATAL
P O L G Á R M E S T E R I

K A B I N E T I R O D A

FELHÍVÁS ELSZÁMOLÁSRA
Tisztelt Civil Szervezetek! Tisztelt Támogatottak!
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. április 29-ei Közgyűlése a 171/2010 (IV.29.) Kh. határozattal döntött a 2010. évi
civil keret pályázatokról. Idén egy alkalommal nyújtott pályázati lehetőséget az Önkormányzat a helyi civil szervezeteknek.
Ezúton szeretném felhívni a figyelmet, közeleg az elszámolási határidő!
Tanácsok az elszámoláshoz:
 A 295 / 2007 (XI. 29.) Kh. sz. határozattal elfogadott civil koncepciónak megfelelően a Támogatott köteles „A” kategória esetén
legkésőbb 2011. január 7-ig, „B”, „C” és „D” kategória esetén a támogatási összeg felhasználása utáni 30. munkanapig
szöveges beszámolót és a támogatás felhasználásáról pénzügyi elszámolást készíteni, amelyet a megjelölt időpontig el kell juttatnia a
Polgármesteri Hivatal ifjúsági és civil referenséhez. Amennyiben „B”, „C” és „D” kategóriában a támogatási összeg felhasználása utáni
30. munkanap 2011. január 7. utáni időpontra esne, a határidő 2011. január 14. A pénzügyi beszámolóhoz mellékelni kell a támogatás
felhasználását igazoló számlák, dokumentumok másolatát.
 A Választókerületi Keret és a Tanácsnoki Keret felhasználásáról és az önkormányzati támogatásokról szóló 12/2006. (IV.1) Ör.
értelmében: a számadáshoz a számadásra kötelezettnek — ösztöndíj céljára szolgáló juttatás esetét kivéve - csatolni kell a
számadásban feltüntetett adatok valódiságát igazoló bizonylatokat (pénzügyileg teljesített számlák, illetve egyéb bizonylatok
hitelesített másolatát). A számadásra kötelezettnek a minimum bruttó 100.000,- Ft végösszegű számlákat záradékolnia kell a
következők szerint: a számla eredeti példányára rá kell vezetni a következő záradékot: „a számlán szereplő tételek (vagy ebből... Ft összeg) csak Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata felé elszámolva a…. számú támogatási szerződésre.
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 A támogatott kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott időtartam alatt felmerült, és a támogatási szerződésben rögzített
költségeket számolhatja el a számadási kötelezettsége során.
 Az elszámolással egyidejűleg a támogatás fel nem használt részét a támogatott köteles Civil keret megjelöléssel a támogatási
szerződésben meghatározott számlára visszautalni.
 Az elszámolásban szereplő számlamásolatokat a támogatott képviselőjének hitelesíteni kell, és csatolni kell hozzájuk a kifizetést
igazoló banki, illetve pénztárbizonylatok hiteles másolatát. (12/2006.(IV.1.) Ör rendelet 17. §. (5) bekezdés.

Az elszámolást Maurer-Tóth Barbara, ifjúsági és civil referens részére küldjék meg a következő postai címre: Veszprém MJV Polgármesteri
Hivatala, 8200 Veszprém, Óváros tér 9. További információ kérhető: a +36 88/ 549 106-os telefonszámon vagy a btoth@gov.veszprem.hu
E-mail címen.
Veszprém, 2010. december 20.

