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Előterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. december 17-i ülésére 

 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) 

önkormányzati rendelete a közművelődésről 
 
Ikt.sz: LMKOH./8519/1/2015. 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődési 
feladatokról szóló 9/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 2010. 
évben került megalkotásra a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult. törvény) 77. §-a alapján. 
 A rendelet még nem volt módosítva. A jogszabályi harmonizáció és a helyi 
sajátosságokhoz való illeszkedés miatt szükségessé vált a rendelet felülvizsgálata, melynek 
során megállapításra került, hogy a szerkezeti és tartalmi változások mennyisége miatt új 
rendelet alkotása vált indokolttá. 
 
A rendelet általános indokolása: 

A 2010. évben kihirdetett rendelet a megalkotása óta bekövetkezett jogszabályi 
változások miatt és a lakosság igényinek változása okán már nem alkalmazható a települési 
közművelődési feladatok maradéktalan ellátása érdekében. 

A kulturális rendezvénynaptár eddig a tárgyév márciusában került elfogadásra, míg a 
rendelet-tervezet már a tárgyévet megelőző év decemberében biztosítaná annak jóváhagyását 
és a programok kellő időben való meghirdetését. 

A Lajosmizsei Napok programtervének véleményezése már határidőkhöz lenne kötve, 
így a programszervezés zökkenőmentesen folyhat. 

A jogbiztonság, a jogrendszer stabilitása megkívánja, hogy a jogszabályok csak 
annyiban változzanak meg, amennyiben arra feltétlenül szükség van. Ezért ha például az 
életviszonyok, a társadalmi körülmények változása következtében valamely jogszabálynak 
csak kisebb terjedelmű vagy csekélyebb jelentőségű megváltoztatása szükséges, a jogszabály 
módosítása a helyes módszer. A jogszabály számottevő részét vagy az egész szabályozás 
szempontjából alapvető jellegű rendelkezéseket (még ha csekély számú rendelkezésről van is 
szó) érintő változtatást új jogszabály alkotásával indokolt elvégezni.  

A nagy terjedelmű módosítások miatt már nem volt elegendő a rendelet módosítása, új 
rendelet megalkotására teszek javaslatot. 
 
A rendelet részletes indokolása: 

- A rendelet 1. §-ban meghatározásra került a rendelet hatálya. 
- A 2. § tartalmazza a Kult. törvényben meghatározott feladatokon túl Lajosmizse Város 

Művelődési Háza és Könyvtára kötelezettségeit. Ugyancsak itt került rögzítésre az 
intézmény éves munkaterve Képviselő-testület elé történő terjesztésének határideje. 

- A 3. §-ban a kulturális rendezvénynaptár elkészítésének rendje szerepel. 
- A 4. § foglalja magába a közművelődési feladatok finanszírozási rendszerét. 
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- Az 5. § részletesen tartalmazza a Lajosmizsei Napok programtervének elfogadásáról 
szóló rendelkezéseket, mellyel biztosítható a nagyrendezvény megfelelő színvonalú 
előkészítése, szervezése. 

- A 6. §-ban a már jól működő közművelődési célú pályázati támogatási rendszer 
működtetésének feltételei kerültek meghatározásra. 

 
Előzetes hatásvizsgálat Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
közművelődésről …/2015. (…) önkormányzati rendelete megalkotásához 
 
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
 

A lajosmizsei polgárok érdekeit szolgálja az új közművelődési rendelet megalkotása, 
amely lehetővé teszi a településen működő hagyományőrző, folklór, művészeti és más 
művelődési közösségek valamint közművelődési céllal is működő civil szervezetek 
tevékenységének anyagi támogatását és társadalmi megbecsülését. A 6. §-ban szabályozott 
pályázati rendszer működtetése az önkormányzat önként vállalt feladata, mely többlet kiadást 
jelent az önkormányzat költségvetésében. 
 

2. Környezeti és egészségi következményei: 
 

A rendelet alapján a közművelődési helyi rendszerbe bevonható lajosmizsei civil 
szervezetek és az általuk megszólított személyek kulturális, szabadidős 
tevékenységének elősegítése pozitív hatással van mind a mentális, mind a fizikai 
egészségi állapotukra. 

 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
 

A rendelet-tervezet elfogadása az adminisztratív teendők növekedését eredményezi. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 

 
Az előterjesztésben foglalt tervezet a jogharmonizációs módosításokat és a település 
kulturális életével kapcsolatos folyamatok szabályozását tartalmaz. A rendelet 
megalkotásának elmaradása esetén a települési nagyrendezvények biztonságos 
szervezése veszélybe kerülne. A rendelet megalkotására a kult. törvény 77. § alapján 
kötelező. 
 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek:  

 

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál és az önkormányzati intézményeknél 
rendelkezésre állnak.  

 
Fentiekre tekintettel az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a 
Tisztelt Képviselő-testület elé. 

  
 
Lajosmizse, 2015. december 10. 
 
         Basky András s.k. 
             polgármester 
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Előterjesztés melléklete 
 

Rendelet-tervezet 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2015.(...) önkormányzati rendelete 

a közművelődésről 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában 
és 80. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 2.1.r) pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában 

résztvevőkre. 
2. § 

 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Kult. törvény) meghatározott 
közművelődési, könyvtári és közgyűjteményi szakmai feladatainak ellátását az általa 
fenntartott intézmény, Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára működtetése és 
folyamatos fejlesztése útján biztosítja. 
 

(2) Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
a) szervezi és lebonyolítja a város kiemelt kulturális és közösségi rendezvényeit, 

társadalmi eseményeit, 
b) kiállításokat rendez, 
c) biztosítja a szakkörök, klubok, egyéb művelődési közösségek, lakossági önszerveződő 

csoportok, valamint különböző tanfolyamok működési helyszínét, 
d) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, megőrzi, gondozza, 
e) segíti az iskolarendszeren kívüli, önképző és szakképző tanfolyamokon részt vevők 

tanulását, az iskolai és felnőttoktatást, az ismeretszerző folyamatokat, 
f) a kötelezően előírt alapfeladatokon túl az Önkormányzat által biztosított 

költségvetésen belül vállalhat alapfunkcióhoz kapcsolódó közművelődési 
szolgáltatásokat, mely feladatok felvállalására pályázatok útján fedezetet teremthet, 

g) az Önkormányzat éves költségvetésében támogatást biztosíthat a Könyvtárnak a 
lakosság igényeit figyelembe vevő és kielégítő állománygyarapításhoz, 

h) a Könyvtár helyet, lehetőséget és szakembert biztosít a város polgárai számára a 
nyilvános Internet-használathoz, 

i)  helyismereti, helytörténeti dokumentumokat gyűjt és erről információt ad és 
j) nyilvánosság intézményeként gyűjti és rendelkezésre bocsátja a képviselő-testületi 

ülések jegyzőkönyveit, az Önkormányzat által kiadott dokumentumokat, 
k) igény esetén közreműködik a településen más szervezet által rendezett rendezvény 

szervezetésében, lebonyolításában. 



 5

 
(3) Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára az éves munkatervét a tárgyévet 

megelőző év november 30. napjáig küldi meg Lajosmizse Város Polgármesterének, aki a 
decemberi soros Képviselő-testületi ülésre beterjeszti. 
 

(4) Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára az intézmény használati szabályaiban, 
valamint a szervezeti és működési szabályzatában történt változást haladéktalanul köteles 
bejelenteni Lajosmizse Város Polgármestere részére. 
 

3.§ 
 

(1) A Képviselő-testület a Kult. törvényben meghatározott feladatokon felül további 
feladatának tekinti: 
a) a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tételét, fejlődésük szakmai 

támogatásának biztosítását, 
b) a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítését, 
c) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését, 
d) a környezetkultúra javítását, a városesztétikai kultúra fejlesztését, 
e) az ünnepek kultúrájának gondozását.  

 
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglalt feladatok megvalósítása érdekében évente 

kulturális rendezvénynaptárat (továbbiakban: rendezvénynaptár) állít össze. 
 

(3) A kulturális eseményekre bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet javaslatot tehet. A javaslatnak tartalmaznia kell a rendezvény 
szervezőjének megnevezését, a rendezvény célját, tartalmát, időpontját és helyszínét. A 
rendezvény forrását a rendező biztosítja.  
 

(4) A javaslatokat Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára a tárgyévet megelőző év 
november 15. napjáig gyűjti össze. 
 

(5) Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára a javaslatokat a tárgyévet megelőző év 
november 30. napjáig megküldi Lajosmizse Város Polgármestere részére, aki azt a 
decemberi soros Képviselő-testületi ülés elé terjeszti. 
 

(6) A rendezvénynaptár tartalmát a Képviselő-testület határozza meg, azzal, hogy az csak 
olyan rendezvényeket tartalmazhat, amely rendezvények párt és politika semlegesek, 
illetve azon politikai jelképek nem jelennek meg. Erről a javaslat benyújtásával 
egyidejűleg a szervező a rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatot köteles tenni. 
 

(7) A rendezvénynaptár év közbeni módosítása, az aktuális rendezvény levétele, felvétele 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatójának feladata Lajosmizse 
Város Polgármesterének előzetes egyetértésével. 
 

(8) A szerzői jogról szóló törvényben foglalt kötelezettségek a kulturális rendezvény 
szervezőjét terhelik. 
 

(9)  A Képviselő-testület a rendezvénynaptárat Lajosmizse Város és Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára honlapján teszi közzé. 
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4.§ 

 
(1) A közművelődési feladatok ellátásának, a közművelődést szolgáló feltételek 

megteremtésének pénzügyi fedezetét a Magyarország központi költségvetéséről szóló 
törvényben a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására 
meghatározott összeg, a Képviselő-testület által az éves költségvetési rendeletében 
meghatározott összeg és a pályázati úton elnyert támogatások, valamint az intézményi 
működési bevételek biztosítják. 
 

5.§ 
 

(1) A Képviselő-testület a város kiemelt közművelődési nagyrendezvényeinek (pl.: 
Lajosmizsei Napok, stb.) támogatásáról az éves költségvetési rendeletében elkülönítetten 
dönt. 
 

(2) A Lajosmizsei Napok programtervezetét és annak költségvetését Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára a tárgyév január 5. napjáig küldi meg Lajosmizse Város 
Polgármesterre részére, aki a januári soros Képviselő-testületi ülés elé terjeszti. 
 

(3) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Napok végleges programtervét az Önkormányzat éves 
költségvetésével egyidejűleg fogadja el. 
 

6.§ 
 

(1) A Képviselő-testület és közművelődési intézménye a közművelődési feladatok ellátása 
során rendszeres kapcsolatot tart fenn a településen működő egyházi szervezetekkel, helyi 
médiával, gazdálkodó szervezetekkel. 
 

(2) A Képviselő-testület és közművelődési intézménye kölcsönös kapcsolatokat és 
együttműködést alakít ki a megyei közművelődési feladatokat ellátó intézményekkel, 
szakmai tanácsadó és szolgáltató intézményekkel, országos szakmai szervezetekkel. 
 

(3) A Képviselő-testület 
a)  a településen működő, közművelődési célú tevékenységet folytató civil szervezeteket, 

közösségeket (továbbiakban: közművelődési célú támogatott) pályázati rendszer 
keretében támogathatja figyelemmel a közművelődési törvényben előírtakra. 

b)  a település kulturális életében jelentős szerepet betöltő rendezvényeket támogathatja. 
 

(4) A pályázati rendszer működtetése érdekében a Képviselő-testület kulturális célfeladatra 
előirányzatot különíthet el, melynek mértékét éves költségvetési rendeletében határozza 
meg. 
 

(5) A pályázati rendszer működtetése tekintetében a hatáskör gyakorlóját a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló rendelet tartalmazza.  
 

(6) A pályázat benyújtása e rendelet 2. melléklete szerinti pályázati űrlapon történik a város 
költségvetésének elfogadása után a meghirdetett pályázati felhívás alapján. Feltétel az 
adott évi koncepciónak a pályázattal egyidőben történő benyújtása, illetve az éves 
költségvetési rendelet végrehajtási szabályaiban foglaltaknak megfelelő elszámolás. 
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(7) A Képviselő-testület és a közművelődési célú támogatott minden esetben külön a rendelet 

3. melléklete szerinti együttműködési megállapodásban rögzíti a támogatás összegét és 
kifizetésének módját, a támogatás biztosításának feltételeit, a feltételek teljesülésének 
ellenőrzési módját, a támogatással kapcsolatos elvárásait.  
 

7. § 
 

(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 
 

(2) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
közművelődési feladatokról szóló 9/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete. 
 

8. § 
 

(1) A rendelet 2. § (3) bekezdésében, 3. § (4) és (5) bekezdésében és az 5. § (2) bekezdésében 
meghatározott feladatok benyújtási határideje 2016. évre vonatkozóan 2016. január 30.  
 
 
 
 
Basky András                  dr. Balogh László  
 polgármester                 jegyző  
    
  
 
  
A rendelet kihirdetésének napja:  
 
 
                                                                                            dr. Balogh László 
                                                                                                     jegyző 
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 1. melléklet a ……/2015.(…..) önkormányzati rendelethez 
 
 
 
 

NYILATKOZAT 
 
 
 
 
 
Alulírott ………………………… (név) a ……………………………… (szervezet) 

képviselője kijelentem, hogy az általam 20….. év ………….. hó ………… napján benyújtott 

…………………………………….. című rendezvényjavaslat párt és politika semleges, azon 

politikai jelképek nem jelennek meg. 

 

Elismerem, hogy jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg a szerzői jogról szóló törvényben 

foglalt kötelezettségek engem terhelnek. 

 
 
 

Lajosmizse, ……… év ……………. hó …… nap 
 
 
 
 
 
 
   

 aláírás
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 2. melléklet a ……/2015.(…..) önkormányzati rendelethez 
Benyújtási határidő: 

 

PÁLYÁZATI ŰRLAP 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata által nyújtott  
közművelődési célú támogatás igénybevételére 

  
  
1.) A pályázó  
 neve: _______________________________________________________________ 
 címe: _______________________________________________________________ 
  
2.) Felelős vezető neve: _______________________________________________ 
 címe: _______________________________________________________________ 
  
3.) Bejegyzett szervezet esetén 

a) bírósági bejegyzésének dátuma, száma: _______________________________ 
b) adószáma: ______________________________________________________ 
c) bankszámla száma:________________________________________________ 

  
4.) Az igényelt támogatás összege: __________________________ Ft 
  
5.)  Kötelező mellékletek: 

a) Az előző évi működés mutatószámainak ismertetése. 
b) A tárgyév tervezett költségvetése a bevételek és kiadások bemutatásával (külön 

megjelölve a bevételnél az igényelt önkormányzati támogatás összegét). 
c) Szakmai értékelés (max. 2 A/4-es oldal) - bejegyzett szervezet esetén az alapító 

okiratban, illetve alapszabályban meghatározott feladatok alapján 
  d) a támogatást igénylő adott évre szóló koncepciója 
 
 

Lajosmizse,  ________________________ 
 
 
 
 

pályázó aláírása 
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3. melléklet a ……/2015.(…..) önkormányzati rendelethez 

Ikt.sz.: ................/……. 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

közművelődési célú támogatás felhasználásáról 
  
Szerződő felek: 

egyrészről Lajosmizse Város Önkormányzata ( 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.) 
 Képviseli: ……………………… polgármester 
 Törzskönyvi azonosító szám: 724616 
 KSH statisztikai számjel: 15724612-8411-321-03 
 Bankszámlaszám: 10402599-00026400-00000006 
 Bankszámlát vezető pénzintézet: K&H Bank Zrt. 
    

a továbbiakban: Támogató 
 
 
másrészről Név: _______________________________________________________ 

 Képviselője:__________________________________________________ 

 Székhely/lakcím: _____________________________________________ 

 Nyilvántartási szám: ___________________________________________ 

 Adószám:____________________________________________________ 

 Tel.sz.:____________  

 
 a továbbiakban: Támogatott 
 
az alábbi szerződést kötik: 
1. Lajosmizse Város Önkormányzata a ………... évi költségvetésében a „……………….” 

soron rendelkezésre álló közművelődési célú pályázati előirányzata terhére benyújtott 
  __________________________________________________________________ 
  
 tárgyú pályázatára a Támogatottnak támogatásként  __________Ft  azaz 

____________________________________ forintot, vissza nem térítendő támogatást 
ítélt oda. 

  
2.  A támogatás összegét a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal (6050 Lajosmizse, 

Városház tér 1.) átutalja a Támogatott jelen pontban megjelölt bankszámlájára.  
  
 Bankszámlaszám:_______________________________________________________ 
  
 Bankszámlát vezető pénzintézet: ___________________________________________ 
 
 
 

a.) A nem önálló vagy részben önálló, saját pénzforgalmi jelzőszámmal, 
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bankszámlával nem rendelkező pályázóknak pénzügyi lebonyolítót 
(alapintézmény, fenntartó, érdekképviseleti  szerv) kell igénybe venniük. 

 
b.)  A felhasználás határideje ….. év .............................. hó ........nap 

  
 
3. A támogatás felhasználásánál a gazdálkodás rendjére vonatkozó jogszabályok irányadók. A 

támogatás rendeltetésszerű felhasználását és a szerződésben foglalt célok megvalósítását 
Támogató, illetve az általa megbízott személy ellenőrizheti. Támogatott köteles olyan 
könyvelést vezetni, hogy a Támogató, illetve az általa megbízott személy a támogatás 
folyósítását követő 5 évig bármikor ellenőrizhesse, hogy a pályázati összeg felhasználása a 
pályázati célra történik. A kifizetésekről a bizonylatokat a Támogatott köteles a törvényi 
előírásoknak megfelelően megőrizni. 

 
4. Támogatott az 1. pontban meghatározott összeg felhasználását követően, de legkésőbb a 

tárgyév december 31-ig köteles a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal részére – 
jelen megállapodás mellékletét képező pénzügyi elszámolási nyomtatvány alapján - 
részletes szakmai és pénzügyi elszámolást küldeni a jelen szerződés 10. pontja szerint 
felhasznált pályázati összegről. Támogatott az elszámolást számlamásolattal igazolja. 
Támogató kiköti, hogy az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő szervezet részére újabb 
támogatás három évig nem folyósítható. 

 
5. A folyósított támogatás csak a megállapodásban megjelölt célra használható fel. A 

támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű 
felhasználása esetén a Támogató a támogatást visszavonhatja, a támogatási szerződéstől 
elállhat, azt felmondhatja – azonnali hatállyal - vagy kezdeményezheti annak módosítását. 
A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű 
felhasználása, továbbá a támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás 
vagy annak felmondása esetén a Támogatott a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési 
támogatás összegét továbbá, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben 
köteles Lajosmizse Város Önkormányzata számlájára visszafizetni. Ezen rendelkezéséket 
megfelelően alkalmazni kell abban az esetben, ha a Támogatott a támogatás 
felhasználásának ellenőrzését akadályozza, vagy jelen szerződés 8. pontjában 
meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget. 

 
6. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg marad vissza, úgy a Támogatott azt 

köteles a Támogató részére az elszámolást követő 30 napon belül átutalással megfizetni. 
 
7. A szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződés jogszabály rendelkezései 

alapján nyilvános. 
 
8. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Támogató rendelkezésére bocsátott 

adataiban változás következik be, akkor azt 15 napon belül bejelenti Támogató felé. 
 
9. Az esetleges felmerülő jogvitákkal kapcsolatban szerződő felek kikötik hatáskörtől függően 

a Kecskeméti Törvényszék, illetve a Kecskeméti Járásbíróság kizárólagos illetékességét. 
 
 
 
10. Támogatott a támogatást a pályázatában megjelölt alábbi célra köteles felhasználni: 
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______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________   

 

 
Lajosmizse, ….… év ………. hónap …. nap 

 
 

 
A támogató részéről:               

 
   
 polgármester 
 kötelezettségvállaló 
  
 
 
 
Pénzügyileg ellenjegyzem: …………………. napján:  ________________________ 
 
 
 
 
 
Támogatott részéről:                                                    ___________________________ 
 (név)  
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Együttműködési megállapodás melléklete 
 

20... ÉVBEN NEM SZOCIÁLIS ELLÁTÁSKÉNT NYÚJTOTT,  
CÉLJELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK 

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 
 

Támogatott neve és címe: 
 

 

Támogatási szerződés azonosítója: 
 

 

Támogatás összege: 
 

 

Támogatási cél megnevezése 
 

 

Pénzügyi elszámolást készítette: 
 

 

Pénzügyi elszámolást készítő elérhetősége 
(tel., e-mail):  

 

 
I. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK DOKUMENTÁLÁSA:  

 
Sor- 

szám: 
Számla vagy bizonylat Kifizetés 

dátuma: 
Kifizetés jogcíme, 

megnevezése: 
Számla 
összege  
(Ft-ban)  Száma: Kelte: 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Felhasznált támogatás összesen: 
 

Ft 

Támogatás maradvány:  
(a nyújtott támogatás és a felhasznált támogatás közötti különbözet) 
 

Ft 

Mellékletek száma: 
(Sorszámozott, aláírással, bélyegzővel hitelesített, kifizetést igazoló bizonylatok másolatai, 
melyek eredeti példánya tartalmazza a támogatás felhasználására utaló feljegyzést a felelős 
vezető aláírásával együtt.) 

db 

 
 

ZÁRADÉK: Támogatott kijelenti, hogy a támogatás elszámolásában szereplő adatok a valóságnak megfelelőek, a 
támogatás elszámolásához csatolt bizonylatokat más támogatás, pályázat elszámolásához nem használta fel. 
Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, eszközök meglétét Lajosmizse 
Közös Önkormányzat Hivatala az éves ellenőrzési tervben foglaltak szerint a helyszínen ellenőrizheti. 
 
Kelt.: …………………………………………. 

PH. 
____________________________ 

                           aláírás 


