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a Kedvezményezett hatályos jogi alapdokumentuma 
szerinti rövidített elnevezése:		………………………………………………….
a műsorszolgáltatás 
állandó megnevezése:			………………………………………………….

a műsorszolgáltatói jogosultság 
tartalma:					…………………………………………………

a Pályázati Kérelem iktatószáma:		MA-NPMUSZ2010-………………………….

a Támogatási Szerződés kelte
(Támogatási Szerződés
I/3. pontja szerint):				…………………………………………………


Alulírott a kedvezményezett képviseletében a fenti műszaki Fejlesztést az alábbiak szerint megvalósítottam:

I. A FEJLESZTÉS TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁSA


a Fejlesztés lebonyolításának menete
Alap 
()
a Fejlesztés megkezdésének napja
….……év ………….………hó ………nap

a Fejlesztés befejezésének napja (legutolsó szállítási dátum szerint)
….……év ………….………hó ………nap

a készrejelentési határnap (Támogatási Szerződés III/13. pontja szerint)
….……év ………….………hó ………nap





II. ADATVÁLTOZÁSOK 

II/a.

a kedvezményezett tölti ki
az Alap tölti ki
()

változott
()
bejelentve
()
a bejelentéssel egyidejűleg az új hatályos dokumentumot csatolta

igen
nem
igen
nem
igen
nem
nyilatkozat vagy a jogi alapdokumentum a szerződésben előírtak (VII/1.) szerint







II/b.

a kedvezményezett tölti ki
az Alap tölti ki
()
a Pályázati Kérelemben megjelölt számla(k)szám(ok)



az időközben módosult új számlaszám(ok)




II/c.

a kérelemben megjelölt levonható ÁFA (%)
az Alap tölti ki
()
201……év ……… hó ………naptól a szállítók által előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljes összegéből annak le nem vonható , %-a  minősül a műsorszám elszámolható költségének.*
(csak változás esetén kérjük kitölteni!)





III.
Kijelentem, hogy a támogatott Fejlesztés teljeskörű lebonyolításához, az annak keretében megszerezett javak jogszerű felhasználásához és alkalmazásához szükséges valamennyi jogszabályban előírt kötelezettségeknek eleget tettem.

Kijelentem, hogy a jelen Készrejelentésben a Fejlesztéssel összefüggő valamennyi költségről számot adtam. Kijelentem továbbá, hogy valamennyi felmerült szerződéses fizetési kötelezettségem maradéktalanul kiegyenlítésre került. Tudomásul veszem, hogy a Készrejelentésben megjelölteken túlmenően egyéb költséget, pótlólagosan, a továbbiakban már nem számolhatok el. 

Kijelentem, hogy a Támogatás elszámolásába más támogatásból finanszírozott kifizetések számláit, dokumentumait illetve bizonylatait (Bizonylat) nem vontam be és a Támogatásból fedezett kifizetések bizonylatait más támogatások felhasználásának igazolásához nem használtam és nem használom fel.

Kijelentem, hogy a támogatás támogatástartalma a Támogatási Szerződés II. pontjában rögzített rendelkezések alapján a Támogatási Szerződés hatálya alatt
a)
nem haladja meg a 200.000 eurónak megfelelő összeget
a megfelelő rész aláhúzandó
b)
meghaladja a 200.000 eurónak megfelelő összeget ........................................................... forinttal, amelyet a Támogatási Szerződés VIII/1. pontja alapján visszautaltam.






IV. PÉNZÜGYI ADATOK

a kérelem szerinti tervezés I.
számítás a megvalósítás szerint II:
a különbözet számítása III.
(csak abban az esetben, ha II/A.<I/A.)
megnevezés
összeg
a kiszámítás módja
megnevezés
összeg
a kiszámítás módja
megnevezés
összeg
a kiszámítás módja
A.
tervezett bekerülési költség
Ft
-
A.
tényleges elszámolható bekerülési költség
Ft
-
Amennyiben I. D.  II. C., úgy a különbözet összegét a támogató a beszámoló elfogadását követően utófinanszírozásként fizeti ki a támogatottnak.
B.
a Médiatanács által megítélt támogatás
Ft
-
B.
támogatott ráfordítási arány
%
(=I.C.)
az elszámolható támogatás és a folyósított előfinanszírozás különbsége
Ft
II. C.  —  I. D.
C.
támogatott ráfordítási arány
%
B./A.
C.
elszámolható  támogatás
Ft
A. x B.
Amennyiben I. D.  II. C., úgy a különbözet összegét a támogatottnak a beszámoló benyújtását követő 8. napig vissza kell fizetnie az Alap számlájára
D.
folyósított előfinanszírozás
Ft




a folyósított előfinanszírozás és az elszámolható támogatás különbsége
Ft
I. D. —   II. C.


V.

A Fejlesztés lebonyolításának ellenőrzéséhez a Készrejelentés részeként az alábbiakban megjelölt dokumentumokat és igazolásokat a jelen Készrejelentőlap mellékleteként a Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alaphoz hiánytalanul benyújtottam.


a dokumentum megnevezése
a kedvezményezett igazolása
()
Alap tölti ki
()
a Fejlesztés lebonyolításának menetét és műszaki állapotát ismertető szöveges összefoglaló (Támogatási Szerződés VIII/3/a pontja)


Költségösszesítő (Támogatási Szerződés VIII/3/b pontja)


Eszközazonosító-lista (Támogatási Szerződés VIII/3/c pontja)


a kifizető számlák forgalmát rögzítő főkönyvi karton másolata vagy kivonata (Támogatási Szerződés VIII/3/d pontja)


a készpénzben realizált bevételek vagy kifizetések pénzügyi teljesítését igazoló készpénzfizetési számlák vagy pénztárbizonylatok másolata (Támogatási Szerződés VIII/3/e pontja)


a Fejlesztés keretében a költségek felmerülését igazoló okiratok és bizonylatok másolatai (Támogatási Szerződés VIII/3/f pontja)


a Fejlesztés keretében beszerzett eszközök, berendezések jótállási okmányainak másolata (Támogatási Szerződés VIII/3/g pontja)


mindösszesen

………  db/csomag



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


…………………………………………………………
a Kedvezményezett képviselőjének aláírása




Ellenőrzés: 

………………………………………, a  Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap munkatársa kijelentem, hogy
 
a Készrejelentés benyújtásának előírt határideje

a Készrejelentés beérkezésének dátuma




továbbá megállapítom, hogy a fenti Készrejelentés 

˙	az előírt határidőben beérkezett,
	a formai követelményeknek mindenben megfelel,
	azonosító adatai a támogatási célt egyértelműen meghatározzák,
	hiánytalanul és egyértelműen kitöltött,
	mellékletét képezi a megfelelő formában valamennyi hivatkozott dokumentum,
	aláírt.


A Fejlesztés műszaki tartalma:
	a Kedvezményezett a Fejlesztési Tervben rögzített valamennyi eszközt és berendezést beszerezte és üzembe helyezte,
	a Kedvezményezett a Fejlesztést a szerződés szerinti határidőre befejezte.

Megállapítom, hogy 

	a Kedvezményezett az Előfinanszírozást kizárólag a Fejlesztés megvalósítására fordította,
	a csatolt számlákon szereplő eszközök és berendezések rendre megegyeznek a Költségösszesítőben szereplő tételekkel,
	a Kedvezményezett a Fejlesztés megvalósításával összefüggő teljes pénzforgalmát a Pályázati Kérelemben megjelölt számlán bonyolította,
	a Támogatást fogadó számla forgalmát oly módon könyvelte, amely biztosította a Fejlesztés megvalósításával összefüggő valamennyi pénzáramlás egyértelmű azonosítását,
	a csatolt számlákon megjelölt fizetési kötelezettségeinek mindegyikét kiegyenlítette.

A fentiek alapján 
		a Kedvezményezettnek visszafizetési kötelezettsége keletkezett. 

	a megfelelő összeg az Alap számlájára határidőben beérkezett (…... év .…. hó …... nap).




A Támogatás feltételeire vonatkozó előírások:
	a Kedvezményezett a Készrejelentés elfogadásáig a Támogatási Szerződés III/2. pontjában foglalt feltételeknek megfelelt,
	a Kedvezményezettnek nincs lejárt esedékességű és teljesítetlenül maradt fizetési kötelezettsége a Médiatanáccsal vagy az Alappal szemben.

A Kedvezményezett
	a Támogatási Szerződés aláírása óta valamennyi adatszolgáltatási és együttműködési kötelezettségének eleget tett.


a Készrejelentés minősítése

tartalmilag
pénzügyileg
elfogadható


a Támogatási Szerződés VIII/4. pontja szerinti pecsételés napja

elutasítandó
HP



ET




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

                                                                      ……………………………..
                                                                                   az Alap munkatársa
Ellenjegyzés: 

………………………………………, a Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap illetékes vezetője igazolom a Készrejelentés ellenőrzése során tett fenti megállapításokat.

…………………,  …….. év ………..hó ………nap
……………………………..
	aláírás

