Klímaalap elszámolási segédlet
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Város Klímastratégiája 2016. évi
feladatainak megvalósítására 1 millió forint összegű Klímaalapot hozott létre. Az
Önkormányzat a klímaalap összegét pályázati úton, a Zöldtárs Alapítvány, mint
klímakoordinátori feladatokat ellátó szervezet közreműködésével hasznosítja. A Zöldtárs
Alapítvány Pályázati Felhívást tesz közzé, tájékoztatja az érdeklődőket, fogadja a beérkező
pályázatokat, majd a Szekszárdi Klímakör támogatási javaslatával a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság elé terjeszti. ( A Szekszárdi Klímakör ülésén minden Pályázónak lehetősége van a
pályázata ismertetésére, a támogatási javaslat érdekében. ) A Bizottság döntése alapján
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata köt szerződést a Támogatottakkal. Az IBC
tartályt igénylőkkel nem kerül sor szerződéskötésre.
Mivel a klímaalap közpénzből történő támogatásnak minősül, ezért nagyon fontos a
támogatásokkal való pontos, precíz elszámolás. Az elszámolásnak a következőket kell
tartalmaznia.
1. Szakmai beszámoló.
Az egy oldalas szakmai beszámolónak tartalmaznia kell, hogy a program, az esemény mikor,
hol valósult meg. Hány főt érintett. Milyen célok elérését szolgálta. Amennyiben az eredeti
pályázathoz képest változás következett be, akkor annak indoklása.
A szakmai beszámolóban felsorolt megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pénzügyi
elszámoláshoz
Lehetőleg fényképpel színesítve és elektronikusan is megküldve.
2. Pénzügyi elszámolás
A pénzügyi elszámolás célja, hogy a pályázatban vállalt feladatok megvalósítása során
felmerült kiadásokat bizonylatokkal alátámassza. A támogatás terhére azok a kiadások,
költségek számolhatóak el, melyek a pályázati projekt megvalósításához és a szakmai
beszámolóhoz illeszkednek.
A pénzügyi elszámolás keretében a teljes támogatási összeggel el kell számolni. Amennyiben
Támogatott a támogatási összeget részben, vagy egészben nem a meghatározott célnak
megfelelően használja fel, illetőleg a támogatási szerződésben foglalt bármely
kötelezettségének nem tesz eleget, köteles a támogatási összeget Támogató részére – annak
írásbeli felszólítására – visszafizetni.
Pénzügyi elszámolásként a támogatott vagy a program megvalósításában részt vevő nevére és
címére kiállított számla fogadható el. A felmerült kiadások alátámasztására benyújtott számla,
számlával egy tekintet alá eső okirat alakilag és tartalmilag feleljen meg az ÁFA törvény és a
PM rendelet előírásainak és számszakilag is megfelelően legyen kitöltve.
A számlák fénymásolatát kell benyújtani.
3. Sajtómegjelenések
A programról megjelent újságcikkek fénymásolata, vagy egyéb média megjelenés leírása
(TV, rádió – hol, mikor), ha lehetséges, elektronikus formában. A sajtómegjelentetéssel
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