


KMOP-5.1.1. OOOl sz. mo!hatő

Kit |tés:
Amenny|ben egy prcjekte|em esetén szá||ítÓi és/va9y vegyes finanszííozási mődot is aIkaImazni kíván a kedvezményezett a projektmegva|Ósĺtás során, akkor azon

projekte|em esetén e|ó|eg|gény|ésre ninś lehetósége'

Budapest, 2012. ápriIis



Taĺv ezatt al szá mo I á s ( Ft )



Kedvezményezett



KMOP-5.1.1. 1 sz. TSZ. 1. sz. me

Kitô|tés:
Amenny|ben egy projekte|em esetén szá||ítÓi éslva9y Vegyes finanszírozásl mÓdot is aIkaImazni kíván a kedvezményezett a prjektmegva|Ósítás során, akkor azon projekte|em

esetén e|óle9igénylésre nin6 lehet sé9e.

Budapest, f0O9,Lf.2I.
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B-2oo8-ooo1 sz. Tsz. 1. sz. mellékIet

Kit |tés:
Amennyiben e9y projekte|em esetén szál|Ít6i és/vagy vegyes finanszírozási mÓdot is aIkaImazni kíván a kedvezményezett a pŕojektmegva|Ósĺtás során, akkor azon prjekte|em

esetén e|ó|e9igény|ésre nin6 |ehetósége.

Budapest, 2009. 11.15.



Prolakt megvalósítás

Tę łvę zett' e l.sz á ln o I ás ( Ft ) :. :

r A projekt etszámothatő kóItségeinek havi felmer lésének tjtemezése.
2 Az Összesen sornak a megítést támogatással kell egyeznie,



Az et1legek temezésének a felmer lt utőfinanszĺrozáslj kÖltségekhez kell igazodnia,

Figyelembe véve az ÁszF 5'1' vatamint 5'2' pontjában meghatározoťt korlátokat.

A kifizetési igénylés osszegének megbontás finanszírozási mődok aIapján'

AzigényeIteIóIegge!!egkésbbaprojektzárásakorkeltetszámolniakifizetésiigény!ésekben,azetó!ege!szám
támogatás már nem folyősíthatő'



KMOP-5.1.1. ooo1 sz. Tsz. 1. sz. melléklet /P

Kit |tés:
Amennyiben egy projektelem esetén szá||ítÓi éslvagy vegyes finanszírozási mÓdot is aIkaImazni kíván a kedvezményezett a prjektmegva|Ósítás során, akkor azon projekte|em

esetén eló|e9igény|ésre ninG Iehet sége.

Á7 iôÁnVélhAtíí p|ŕśIéö méítékéf á KÔ7remiik dő szeruézel határozza meo a fe|hiVás. iIIetve ennek hiánvában a TámooatÓ Útmutatása alapián.

elszámolhatő kłil

Budapest, 2009.L2,2L.
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r. e rv ezeu.. á t s z ď ao. l á śc t)

1 A proiekt etszámothatő kÖttségeinek havi felmerijlésének Ütemezése'
2 Az Összesen sornak a megĺtést támogatással kell egyeznie'



Az e!ólegek ijtemezésének a fetmertjIt utőfinanszírozásti kÖltségekhez kell igazodnia,

Figyelembe véve az ÁszF 5.7. Vatamint 5.2, pontjában meghatározotť korlátokat.

A kifizetési igénylés osszegének megbontás finanszírozási mődok alapján.

Azigényettetótegge!legkésóbbaprojektzárásakorket!etszámoIniakifizetésiigényIésekben,azetólegetszám
támogatás már nem folyősíthatő.



KMOP-5.1. B-2008-OO 1 sz. TSZ. 1. sz. mel|éklet

Kit |tés:
Amennyiben egy projektelem esetén szá|lÍtÓi és/vagy vegyes flnanszírozási mÓdot is aIkaImazni kíván a kedvezményezett a prjektmegvatÓsítás 5orán, akkor azon projekte|em

esetén e|ó|eg|gény|ésre nins |ehetősége.

Budapest,2oo9,I2'2Ĺ,



Tervełett elszá m oIá s( Ft)



;;;;;;;;;;;
A projekt elszámolhatő kóltségeinek haVi felmerijlésének tjtemezése.
Az ósszesen sornak a megÍtést támogatással kell egyeznie,
Az etótegek ijtemezésének a fe!mertjIt utőfinanszírozásti kőItségekhez kelI igazodnia'

Figyetembe véve az ÁsZF 5.1' vatamint 5'2, pontjában meghatározott korlátokat.
A kifizetési igénylés Összegének megbontás fĺnanszírozási mődok alapján.

AzigényelteIóleggellegkésóbbaprojektzárásakorkelIelszámolniakifizetésiigénylésekben,azelólegeIszámoIásnakmárkifize
támogatás már nem folyősíthatő'



KMoP-5.1.1./B.2oo8-ooo1 sz. TSZ. 1. sz. melléklet

Kit |tés:
AmennyIben egy projekte|em esetén szá||ítÓl éslvagy vegyes ŕinanszírozási mÓdot is aIkaImazni kíván a kedvezményezett a prcjektmegva|Ósítás során, akkor azon prjektelem
esetén e|ó|egigény|ésre nincs Iehetósége.

elszámo!hatÓ kii

Budapest, 2010.10.29.



Tęifvěżett elszá il oI lí s( Ft)

1 A proiekt elszámolhatő k ltség,einek havi felmerulésének ijtemezése,
2 Az Összesen sornak a megítést támogatással kell egyeznie.

ä;;;;;;;;;



Az etótegek temezésének a felmertjIt utőfinanszírozástj kőltségekhez kell igazodnia,
Fĺgyelembe véve az ÁszF 5'1. vatamint 5.2. pontjában meghatározox korlátokať.
A kifizetési igénytés Összegének megbontás finanszírozási mődok alapján.

AzigényettetIeggeIlegkésóbbaprojektzárásakorkeIte!számotniakifizetésiigényIésekben,azetótege!számo!ásnakmárkifize
támogatás már nem folyősíthatő.



INGATLANOK ES KAPCSOLODO VAGYON

126. In9atIanokhoz kap6o|ódó vagyoni

52. IGÉNYBE VETI szoLGÁLTATÁsoK KoLTsÉGEl

szg. Egyéb i9énybe vett szoĺgá|tatások költségei

T3/1 Aldozattá váIást csokkentô prevenciós prcgnmok

r3,/2 Drogprevenció, utcaĺ szoc. frunka, Megáiló csop'

T3/5 Élhetó Dankó utca közteíület folyamatos felügyelatg,

szEMÉLYI JELLEGr] eavÉa xrĺrzsĺÉsex

BUdapest, 2072' áo.i|is

KedVezményezett
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