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Kérjük, tájékoztasson egyéb fontosnak érzett észrevételeiről (befejeződött-e a támogatott tevékenység program, milyen
nehézségek merültek fel, tervezik-e a program folytatását, egyéb észrevételek)!

7.

Kérjük, tájékoztasson a BGA logó használatának módjáról! (felhasználási hely megnevezése, fotó/fénymásolat küldése,
elérhetőségének linkje, stb.)

6.

Kérjük, mutassa be a támogatásból megvalósult tevékenységgel, programmal összefüggő kommunikációs terv
megvalósulását (pl. sajtóanyag, média megnevezése). (A megjelenést igazoló dokumentációt kérjük fénymásolatban
benyújtani!)

5.

Kérjük, sorolja fel a szakmai beszámolóhoz mellékelt dokumentumokat (Kérjük, törölje a felsorolásból a nem relevánsakat)!4.

Kérjük, becsülje meg a támogatásból megvalósult feladat, program kapcsán közvetlen vagy közvetett támogatásban részesült
szervezetek, személyek számát!

3.

Kérjük, mutassa be a megvalósított konkrét tevékenységek és az elszámolásra becsatolt bizonylatok közötti összefüggést
(milyen költségekre került felhasználásra a támogatás)!

2.

Kérjük, ismertesse röviden, hogyan valósult meg a támogatott cél. (ismertesse a megvalósított feladat célját, megvalósult
program konkrét időpontját, helyszínét; rendezvény esetén a megvalósult napi programtervet, képzés esetén a megvalósított
képzés részletes tematikáját, óraszámot, előadókat, résztvevők számát, stb.)! Ennek keretében kérjük, ismertesse továbbá
röviden a támogatásból megvalósult tevékenység, program eredményeit, a támogatás hasznosulását, megvalósított
beruházás, (eszköz)fejlesztés esetén kitérve a fenntarthatóság ismertetésére is.

1.

Kérjük, szíveskedjenek kitölteni az alábbi adatlapot. Kérjük a szakmai beszámoló valamennyi kérdésére adjon választ.

A pályázat segítségével sikeresen tovább tudtuk folytatni a közösségépítés érdekében végzett tevékenységeinket. Bár a pandémia miatt a legtöbb
községi rendezvény nem kerülhetett megtartásra a pályázat megvalósítási futamideje alatt, ám a többi célunkat elértük: - az idősek napi
rendezvényen (2021.11.05.) ajándékot nyújhattunk át minden résztvevőnek (egy-egy esernyőt) - az óvodás gyerekeknek egy nagy játékcsomaggal
tudtunk örömet okozni 2021 Karácsonyán (tartós, évekig használható, fejlesztő játékokat szereztünk be az óvodapedagógusokkal konzultálva) - a
falu újszülöttjei részére átadott babaköszöntő csomagot új elemmel bővítettük (autó üvegére ragasztható "Vigyázz rám" feliratú autósmatricával)

Az egyes tevékenységek a következő összeget képviselték a pályázati összegen belül: - idősek napi rendezvényen átnyújtott ajándékok: 236.525 Ft
(két részletben átutalva) - óvodai ajándékok: 42.255 Ft - babaköszöntő csomag bővítése autós matricával: 28.000 Ft

A támogatásból a község több közössége is részesült: - az idősek napi ajándékot 120 fő részére adtuk át - az óvodai játékokat jelenleg mintegy 50
gyermek használja, de a következő években még sokszor ennyi fogja reményeink szerint - a babaköszöntő csomagot évente kb 10-15 újszülöttnek
nyújtjuk át, a jelenleg beszerzett matricát 40 család autójára kerülhetnek ki a következő években

o Fotó; o rendezvény szervezése esetén: • Rendezvényre szóló meghívó.

Nem tartozott kommunikációs terv a pályázathoz.

A BGA-logót az idősek napi rendezvényre szóló meghívón feltüntettük, a meghívót csatoltuk.

A támogatott tevékenységeinket - a korábbi évekhez hasonlóan - folytatjuk, célunk, hogy minden évben támogassuk a község rendezvényeinek
megszervezését, a működő közösségeket, kiemelt célcsoportokat.
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Kijelentem, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok  kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletében
(GDPR) meghatározottak szerinti, az adatkezelési tevékenységet megelőző adatvédelmi tájékoztatást minden - a beszámolóban feltüntetett - érintett
rendelkezésére bocsátottam, valamint az érintettek GDPR szerinti adatvédelmi tájékoztatását igazoló dokumentumot legalább 10 évig megőrzöm,
és jogszabályban arra felhatalmazott szerv vagy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Támogató) kérelmére rendelkezésre bocsátom.
Tudomásul veszem, hogy az érintettek adatvédelmi tájékoztatását igazoló dokumentumot az arra felhatalmazott szerv (így különösen a Támogató)
j o g o s u l t  h e l y s z í n i  e l l e n ő r z é s  k e r e t é b e n  i s  e l l e n ő r i z n i .

Ajánlott adatvédelmi tájékoztató minták elérhetősége:

Adatvédelmi tájékoztató - támogatásról való beszámolás vonatkozásában adatkezeléssel érintett személyek részére
Adatvédelmi tájékoztató - támogatásról való beszámolás vonatkozásában adatkezeléssel érintett személyek részére - jelenléti ívhez
Igen

Igen

Kijelentem, hogy a benyújtott elszámoláshoz csatolt megrendelés(ek)/szerződés(ek) az azokban foglaltaknak
megfelelően teljesült(ek), a Megbízott(ak) a megrendelés(ek)ben/szerződés(ek)ben foglalt(ak)nak határidőre eleget
tett(ek).

Igen

Az elszámoláshoz megküldött valamennyi bizonylat az eredetivel mindenben megegyező másolat.

Igen

Jelen támogatási szerződéshez kapcsolódóan benyújtott  beszámolóban feltüntetett költségek kifizetése előtt azok
jogosságáról és összegszerűségéről - ellenszolgáltatás teljesítését követően, esedékes kifizetés előtt, ezen felül az
ellenszolgáltatás teljesítéséről is - előzetesen meggyőződtem.

Alulírott, a pályázó szervezet hivatalos képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom:

8.4 Nyilatkozatok

2022.03.318.3.2 Befejező időpontja:

2021.04.018.3.1 Kezdő időpontja:

8.3 A megvalósítás futamideje

Amennyiben az átváltás időpontja a támogatás jóváírásának dátumát követő
30 napon túli, a jóváírás napján érvényes MNB árfolyamot kell alkalmazni!
Amennyiben nem került sor a támogatás átváltására, akkor a jóváírás napján
érvényes, a Kedvezményezett székhelye szerinti ország jegybankja által
nyilvántartott árfolyamot kell alkalmazni a székhely szerint ország pénznemére
átváltáshoz!

HUF / HUF1

HUF / HUF18.1.7 Számított árfolyam:

18.1.6 Átváltás árfolyama (HUF / HUF):HUF300 000,008.1.3 Elszámolandó támogatás az
ország pénznemében:

HUF300 0008.1.2 Számlára beérkezett teljes
támogatási összeg:

2021.03.028.1.4 Beérkezés dátuma:HUF300 0008.1.1 Elszámolandó támogatás:

8.1 Átváltási árfolyam
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Eltérés
(%)

Költségtétel Rövid
megnevezés

Támogatás összege
(HUF)

Elszámolásra benyújtott
összeg (HUF)

Többlet /
hiány
(HUF)

-2.26 2. Anyagjellegű
ráfordítások

300 000 306 782 6 782

2.1.2.
Adminisztráció

költségei

20 000 0 -20 000

2.1.7. Egyéb
beszerzések,

szolgáltatások

280 000 306 782 26 782

Számla
kiállítójának neve

A termék/szolgáltatás
megnevezése

Bizonylat sorszáma

-2.26 Összesen: 300 000 306 782 6 782 300 000 306 782 6 782

42 257,00 HUF0090850óvodai játékokLiliput Toys Kft.Termék és
szolgáltatás
kifizetések

1.

118 263,00 HUFVS-08905/2021automata favázas
esernyő

Reklámajándék.hu
Kft.

Termék és
szolgáltatás
kifizetések

1.

118 262,00 HUFVE-00848/2021Előleg reklámajándékraReklámajándék.hu
Kft.

Termék és
szolgáltatás
kifizetések

1.

28 000,00 HUFFL010423autósmatricaBayerné Takács
Ildikó e.v.

Termék és
szolgáltatás
kifizetések

1.

Költségtételhez
rendelt összeg

Bizonylat
típusa

Ütem

Rendezvényszerve
zéshez kapcsolódó

beszerzések,
Kiemelt

célcsoportok
támogatása

Működési,
adminisztrációs

költségek

1/1. ütem

9.2 Pénzügyi beszámoló összesítő


