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2. SZ. MELLÉKLET: TÁJÉKOZTATÓ A MÁK MONITIRING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ
KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ
JELENTÉSRŐL

A Hajléktalanokért Közalapítvány, mint a pályázatot lebonyolító szervezet köteles a pályázatokról szóló
döntéssel kapcsolatban az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (Ávr.) 74. § (4) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére.
A jogszabályi hely alapján a Hajléktalanokért Közalapítvány a támogatásokról szóló döntés meghozatala után
a következő adatokat szolgáltatja a Magyar Államkincstárnak:
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Adatlap a támogatási döntésről
I. Kedvezményezett adatai
1.1.A kedvezményezett szervezet azonosító adatai
A pályázat egyedi azonosítója (a kezelő szervezet tölti ki): …………………………

Az igénylő minősítési kódja (kérjük a megfelelő számot beírni):

Megnevezése: ..................................

1. Belföldi természetes személy (magánszemély, max.250 eFt éves nettó árbevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelő)
2. Mikrovállalkozás* (10 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 2 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy
mérlegfőösszeg)
3. Kisvállalkozás* (50 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 10 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy
mérlegfőösszeg)
4. Középvállalkozás* (250 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 50 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy max.
43 millió eurónak megfelelő forintösszegű mérlegfőösszeg)
5. Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás
6. Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl. Önkormányzat)
7. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány, Kht)
Megjegyzés:
* A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. alapján;
- A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesdése – tőke vagy
szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen nem haladja meg a 25 %-ot, kivéve a kis- és középvállalkozások, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. Tv. 19. § 1. pontjában meghatározott befektetőket;
- A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: a mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló vagy
egyszerűsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni. Az
egyéni vállalkozás minősítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az egyszerűsített vállalkozói adóról
szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó vállalkozás minősítése a saját nyilvántartása szerint, a foglalkoztatotti létszám
alapján történik.

Adóalany
Az igénylő neve:

Igen= 1 Nem= 0
település: ...........................................................................................

Az igénylő székhelye, irszám:
cím:

utca

hsz

hrsz

KSH Gazdálkodási forma kód:
Az igénylő adószáma(M) (2.3.4. 5. 6. 7. Minősítési kód esetén töltendő ki,
8+1+2 formátummal):

Az igénylő adóazonosító jele (1. minősítési kód esetén töltendő ki, 10 hosszúságban):
Konzorciumi tagok társpályázói esetén minden társpályázóra kitöltendő az 1.1. rész

Társpályázó minősítése:

Támogatásban részesülő =1

Támogatásból részesülés %-a:

,

1.2. Nem hazai szervezet azonosító adatai
Nem hazai igénylő esetén külföldi adószám:
Nem magyarországi székhely esetén az ország megnevezése:
Nem magyarországi megvalósítási hely esetén az ország
megnevezése:

Közreműködő =2

Egyéb tag= 3
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II. A program/projekt/támogatott feladat (továbbiakban: projekt) azonosító adatai
2.1. A támogatási forrás adatai
A támogatási konstrukció megnevezése: ...................................................................................................................................
A támogatási konstrukció megjelenésének éve:
A döntéshozó megnevezése: .................................................................................................................................
Döntés időpontja:

.

.

2.2. A támogatott projekt adatai
A támogatási konstrukció
elemi célja:
A projekt céljának szöveges megnevezése: ......................................................................................................
A megvalósítási hely pontos címe, ir.szám:
cím:
Projekt kezdete:

.

utca
.

település: .................................................................................
hsz.
hrsz.
befejezése:

.

.

Szerződéskötésről szóló értesítés esetén - a szerződéskötés időpontja:
- a szerződés száma: ……………………………

2.3 A támogatott projekt költségszerkezete
1. A projekt jóváhagyott teljes költségigénye (1=2+3+4+7+8):
2. A pályázó saját forrása:
3. A bankhitel összege:
4. A jóváhagyott támogatás mértéke összesen (5+6):
5. Közösségi támogatási forrás: 
6. Nemzeti támogatási forrás:
7. Egyéb támogatási jellegű forrás* * *
8. Nem támogatási forrás:

 A jóváhagyott támogatás mértéke a vissza nem térítendő támogatás, kamatmentes visszatérítendő támogatás,
kedvezményes kamattal visszatérítendő támogatás összege.
A jóváhagyott támogatás mértékének forrásonkénti részletezését kérjük a II/2.4. pontban bemutatni.
 A közösségi támogatás megnevezése:
***pl.: más támogatási konstrukcióból adott támogatás, önkormányzati hozzájárulás stb.

„A jóváhagyott támogatás mértéke összesen” adatmezőben feltüntetett támogatásból de minimis támogatás
értéke (2. 3. 4. 5 .6. 7. minősítési kód esetén töltendő ki) :
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2.4. A támogatási konstrukcióból megítélt támogatási összeg forrásonkénti bemutatása:
A támogatás forrásának / forrásainak költségvetési törvény
szerinti besorolása és megnevezése:

A támogatás mértéke
(Forrásonként)

Fejezet:
Cím

Alcím Jogcím cs. Jogcím

Megnevezés:________________________________________
Fejezet:
Cím

Alcím Jogcím cs. Jogcím

Megnevezés:________________________________________
A támogatási konstrukcióból megítélt támogatás összesen:

2.5. A jóváhagyott támogatás formájának megnevezése (egyszerre több támogatási forma is
bejelölhető):
Jóváhagyott támogatás mértéke

Vissza nem térítendő támogatás
Kamatmentes visszatérítendő támogatás
Kedvezményes kamattal visszatérítendő támogatás
Kamattámogatás

2.6. A jóváhagyott támogatás részletezése
Vissza nem térítendő támogatás részletezése:
Támogatás folyósításának
éve
. év
. év
. év
. év
. év
. év
. év
. év

Támogatás folyósításának ütemezése

Kamatmentes visszatérítendő támogatás részletezése
Támogatás
folyósításának éve

Támogatás folyósításának ütemezése
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év

Támogatás visszafizetés
éve
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év

Támogatás visszafizetés ütemezése
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Kedvezményes kamattal visszatérítendő támogatás részletezése:
Támogatás folyósítás éve

Támogatás folyósítás ütemezése

Támogatás törlesztés éve

.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év

Támogatás törlesztés ütemezése
(kamat nélkül)

.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év

A kedvezményes kamat jellege:
Fix kamat mértéke:
Változó kamat mértéke:

Változó
%
%

,
,

Fix

Kamattámogatás részletezése
Hitelfolyósítás éve

Hitelfolyósítás ütemezése

Hiteltörlesztés éve

Hiteltörlesztés ütemezése
(kamat nélkül)

.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év
Hitelező pénzintézet neve: .................................................................................................. ..........................................
Hitel összege:
Kamattámogatás mértéke:

,

Kamattámogatás időtartama (év):

%
-tól

-ig

3. Az állami támogatások versenyszempontú ellenőrzésével kapcsolatos adatok
Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás esetén az Európai Bizottság által kiadott jóváhagyás, a
fejlesztéspolitikáért felelős miniszter által az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről elnevezésű 37/2011. (III.22.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: Atr.)
10.§ (2) bekezdése vagy 17. § (3) bekezdése alapján kiadott állásfoglalás vagy vélemény száma:
Jóváhagyás, állásfoglalás vagy vélemény
kiadásának időpontja:

.

.

Ágazat neve:*
Támogatási kategória kódja:*

:.............................................................................……….…
megnevezése: ......................................................................................……

Támogatási kategória kódja:*

megnevezése: ......................................................................................……

Támogatási kategória kódja:*

megnevezése: ......................................................................................……

A jóváhagyott támogatás támogatástartalma:
Támogatási intenzitás:
A támogatási intenzitás mutatóhoz elszámolható költségek
összesen:
* Kitöltendő az Atr. alapján

,

%
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4. Finanszírozási információk
Utalványozás időpontja:

4.1. Számla adatainak felosztása a költségszerkezet arányában
1. Számla összege (1=2+3+4+5+6):
2. Számla támogatás összege:
3. Nem hazai forrás:
4. Saját forrás:
5. Hitel:
6. Egyéb forrás:

Kamatösszege:
Kamattámogatás:

Kamattámogatás mértéke:
4.4.2.

,

%

Számla támogatási összege költségvetési forrásonként

A támogatás forrásának / forrásainak költségvetési törvény
szerinti besorolása és jellege:

A támogatás forrásának
éve:

A támogatás mértéke
(Forrásonként)

Fejezet:
Cím

Alcím Jogcím cs. Jogcím

Jellege:________________________________________
Fejezet:
Cím

Alcím Jogcím cs. Jogcím

Jellege:________________________________________
A támogatási konstrukcióból megítélt támogatás összesen:

5. Projekt lezárása
Szerződés lezárás dátuma:

év

hó

Nap

Szerződés lezárása:
Szerződés finanszírozás nélkül meghiúsult

Szerződésszegés miatt visszavonva
Egyéb okból:

forrásonk
ént
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Szerződés lezárult:
Lezárás típusa:

A projekt 100%-ban teljesült
A projekt szakmailag vagy pénzügyileg 100% alatt teljesült és a teljesítés
elfogadásra került
A projekt szakmailag vagy pénzügyileg 100 % alatt teljesült és a projekt
szankcionálásra került
A fejezetet irányító szerv vezetője a kedvezményezettet kizárta az érintett előirányzatok
támogatási rendszeréből
Szerződésszegés miatt a Támogató elállt, a támogatást teljes egészében visszavonta
Szerződésszegés miatt a Támogató elállt, a támogatást részben visszavonta
A kedvezményezett a szerződéstől elállt
A kedvezményezett felszámolás, csődeljárás, végelszámolás alatt áll

év

hó
dátum

nap

................................................................
PH

a döntéshozó aláírása

