A Támogatási Szerződés 3. számú dokumentuma
MÉDIASZOLGÁLTATÁS-TÁMOGATÓ ÉS VAGYONKEZELŐ ALAP
 1052 Budapest, Váci u. 16/b      327-2020

NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓLAP 
helyi vagy körzeti televíziós műsorszolgáltatási jogosultsággal rendelkező műsorszolgáltatók részére közéleti magazinműsor, sportműsort is tartalmazható hírműsor illetve kulturális magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárásban
TVÁLLANDÓ2010

1


a Kedvezményezett neve:		………………………………………………………….
az állandó műsor címe:		………………………………………………………….
a műsorszolgáltatás állandó megnevezése: ………………………………………………...
a Pályázati Kérelem iktatószáma:		MA-TVÁLLANDÓ2010-……….…………….
a TELJES támogatott időszak:	…… év …... hó …... naptól ……. év .… hó .…... napig
negyedéves beszámoló száma: 	I.  	II.  	III.  	IV. 
a Kedvezményezett
képviselőjének neve: 		………………………………………………………….

Alulírott a támogatott képviseletében a fenti állandó műsor negyedéves beszámolójának keretében az alábbi nyilatkozatokat teszem:
I.
KÖTELEZŐ ADATOK


I/1. AZ ÁLLANDÓ MŰSOR TÁRGYA

közéleti magazinműsorA
()
hírműsorB
()
kulturális magazinműsorB 
()





I/2.AZ ÁLLANDÓ MŰSOR HELYE A MŰSORSTRUKTÚRÁBAN

az adásba kerülés állandó napja(i)

az adásba kerülés (azonos) időpontja(i) 
… … óra … ... perctől    


I/3. ADÁSOK SZÁMA:


Terv az értesítő alapján
(db)
Megvalósítás / megküldött 
(db)
Eltérés
(-;+db)
Alap
()
I. Negyedév




II. Negyedév




III. Negyedév




IV. Negyedév




Összesen:






I/4.

a Támogatási Szerződés megkötésekor megjelölt könyvvizsgáló személye
az Alap 
()



az állandó műsor elkészítését követő negyedéves beszámolót igazoló könyvvizsgáló személye
az eltérés igazolása
jóvá-hagyva





II.

Kijelentem, hogy e támogatott negyedévben az állandó műsor elkészítéséhez és adásba kerüléséhez szükséges valamennyi jogot megszereztem. Az Alapnak DVD-n (DVD-ken) átadott állandó műsor mindenben megfelel és teljes egészében eleget tesz a Pályázati Kérelemben és a Támogatási Szerződésben rögzített vállalásaimnak, ezt az állandó műsor szerkesztője a jelen beszámolóhoz nyújtott nyilatkozatában igazolta.
Benyújtott DVD-k száma (db):

Az adathordozó(ko)n rögzített állandó műsorok száma (db):

Megküldött állandó műsorok összműsorideje (perc):

Vállalt, de el nem készített adásnapok részletezése:





AZ ÁLLANDÓ MŰSOR KÉSZÍTÉSE SORÁN MEGSZERZETT FELHASZNÁLÁSI JOGOK






III.
ADATVÁLTOZÁSOK


az Állandó Műsor Pályázati Kérelemben megjelölt címe
az Alap 
()


az Állandó Műsor tényleges címe
az Alap 
()




a Támogatási Szerződés megkötésekor megjelölt (esetleg módosult) szerkesztő
az Alap 
()



az Állandó Műsor tényleges szerkesztője
az Alap 
()




a Pályázati Kérelemben megjelölt támogatást fogadó számla(ák) száma(i)
az Alap 
()


a módosított, új számlaszám(ok),
a számla(k) módosításának időpontja
az Alap 
()










a (már nem hatályos) Jogi Alapdokumentum szerinti régi adat
az Alap 
()


a megváltozott adatokat rögzítő hatályos Jogi Alapdokumentum szerinti új adat
az eltérés igazolása
(jogi alapdokumentum másolata)
jóvá-hagyva





IV.
A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ KÖTELEZŐ DOKUMENTUMAITÓL VALÓ ELTÉRÉSEK ÉS AZOK INDOKLÁSA
dokumentum
igen
()
nem
()
eltérés
indoklás
az állandó műsor szerkezetének, felépítésének leírása, helye és szerepe a heti műsorrendben




a tartalmi, gyártási, technikai leírás




a költségterv
szerkezete és felépítése






V.
Kijelentem, hogy e negyedéves beszámolóban az állandó műsor készítésével és adásba szerkesztésével összefüggő valamennyi költségről számot adtam. Tudomásul veszem, hogy az itt megjelölteken túl további költséget ezt követően már nem számolhatok el.


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

VII.
Kijelentem, hogy e támogatott negyedévben az állandó műsorral összefüggésben felmerült valamennyi fizetési kötelezettségemet maradéktalanul kiegyenlítettem.

VIII. 
A támogatott negyedévben az állandó műsor készítéséről, adásba kerüléséről és megvalósítása további feltételeiről szóló negyedéves beszámoló keretében az alábbiakban megjelölt dokumentumokat és igazolásokat a jelen beszámolólap mellékleteként az Alaphoz hiánytalanul benyújtottam.
a dokumentum megnevezése
a kedvezményezett igazolása
()
 Alap 
()
az állandó műsor DVD-n rögzítve (a Tám. Szerz. VIII.6.a.) pontja szerint)


a szerkesztő nyilatkozata 


a könyvvizsgáló nyilatkozata


a költségösszesítő


a csatoltan benyújtott dokumentumok mindösszesen

……… darab/csomag






IX.
A negyedik negyedév beszámolójának keretében a VII. pontban foglaltakon túl az állandó műsor készítéséről, adásba kerüléséről és megvalósítása további feltételeiről az alábbiakban megjelölt dokumentumokat és igazolásokat a jelen beszámolólap mellékleteként az Alaphoz hiánytalanul benyújtottam.

a dokumentum megnevezése
a Kedvezményezett igazolása
()
 Alap 
()
a szerkesztő értékelése 


az állandó műsor teljes pénzügyi beszámolólapja


a könyvvizsgáló nyilatkozata az állandó műsor tényleges összköltségéről


a csatoltan benyújtott dokumentumok mindösszesen

……… darab/csomag


X.
csak a Kérelemben megjelölt levonható ÁFA mértékének változása esetén töltendő ki
az Alap 
()
levonási jogosultság változása
az eltérés igazolása
jóvá-hagyva
20……év ……… hó ………naptól a szállítók által előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljes összegéből annak le nem vonható , %-a  minősül az Állandó Műsor elszámolható költségének.



XI.
HÁTTÉRDOKUMENTÁCIÓ
történt-e felszólítás háttér-dokumentáció benyújtására?
a háttérdokumentáció megküldésének 
előírt határnapja


igen ()


………………  év ……………….. hó …………….. nap

A háttérdokumentáció részeként az alábbiakban megjelölt dokumentumokat és igazolásokat az Alaphoz hiánytalanul benyújtottam.

a dokumentum megnevezése
a kedvezményezett igazolása
()
Alap 
()
a közvetlen kifizetések között a tényleges összköltség részeként elszámolni kívánt költségek felmerülését igazoló számlák másolatai


az állandó műsor készítésével összefüggésben készpénzben realizált bevételek és kifizetések esetében a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok másolatai


a Támogatási Szerződés III.13.b) pontjában előírt számla(ák) forgalmát rögzítő könyvviteli dokumentum


az állandó műsor megvalósítása során a közvetlen kifizetések között elszámolható és elszámolni kívánt költségek tételes, a költségterv előirányzatainak megfelelő számbavételét


a háttérdokumentáció részeként benyújtott dokumentumok 
………… csomag     



………………… , ……. év ……………..hó ………nap


………………………………….
                                                                           a Kedvezményezett képviselőjének aláírása
Ellenőrzés: 

………………………………………, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap munkatársa kijelentem, hogy

a negyedéves beszámolási határnap

a negyedéves beszámoló beérkezésének dátuma

hiánypótlásra történő felszólítás 
1.                   
2                   
3.                     
4                     
a kért hiánypótlás beérkezésének dátuma
1
2
3
4


a háttérdokumentáció benyújtásának előírt határnapja

a háttérdokumentáció beérkezésének dátuma



ez alapján a beszámoló
	az előírt határidőben beérkezett,
	háttérdokumentációja az előírt határidőben beérkezett illetve nem volt beküldendő.

Megállapítom továbbá, hogy a beszámoló 
	a formai követelményeknek mindenben megfelel,
	azonosító adatai a támogatási célt egyértelműen meghatározzák,
	hiánytalanul kitöltött és aláírt,
	valamennyi előírt dokumentum a megfelelő formában a mellékletét képezi.

A digitális hordozón benyújtott állandó műsor 
	rögzítése technikailag megfelel a Támogatási Szerződésben előírtaknak, 
	terjedelmét tekintve megfelel a minimum időtartamnak,
	terjedelmét tekintve megfelel a Pályázati Kérelemben vállaltaknak, 
	időben átfogja a támogatott negyedév egészét,
	tartalmi eltérését a Pályázati Kérelemben vállaltaktól az ellenőrzés nem állapította meg,
	rendszeres jelentkezésének a Pályázati Kérelemben megjelölt időpontoktól való eltérését az ellenőrzés nem állapította meg.
Az elmaradt adások száma a támogatott időszakban:

a) az elmaradt adások száma a vonatkozó negyedév során……..darab

b) az elmaradt adások száma megelőző negyedévekben ………..darab

a Támogatási Szerződés X.10. pontja szerinti levonás összege………..Ft.

Amennyiben az állandó műsor terjedelme nem megfelelő:
1. a teljesített időtartam a minimum időtartamot nem érte el:
a) ………….. darab állandó műsor teljesített Időtartama nem érte el a Pályázati Felhívásban rögzített Minimum Időtartamot;
b) ………….. előfordulás;
c) a Támogatási Szerződés X.6. a) pontja alapján a szankció mértéke ……….. %
d) a Támogatási Szerződés X.6. a) pontja alapján a szankció összege ……………Ft
2. a teljesített időtartam a Pályázati Kérelemben vállaltat nem érte el:
a) ………….. darab Állandó Műsor teljesített Időtartama nem érte el a Pályázati Kérelemben Vállalt Időtartamot, de a Minimum Időtartam megvalósul;
b) ………….. előfordulás;
c) a Támogatási Szerződés X.6. b) pontja alapján a szankció mértéke ……….. %
d) a Támogatási Szerződés X.6. b) pontja alapján a szankció összege ……………Ft







A Kedvezményezett
	a Támogatási Szerződés aláírása óta a Pályázati Felhívásban előírt vételkörzetre vonatkozó műsorszolgáltatási jogosultsággal megszakítás nélkül rendelkezik.
	a támogatókkal szemben felmerült valamennyi fizetési kötelezettségeit hiánytalanul kiegyenlítette.

a negyedéves beszámoló ellenőrzési szempontból történő minősítése

tartalmi
pénzügyi
1. elfogadható


2. elutasítandó 
(előterjesztés készítése szükséges)


A) a Támogatási Szerződés szerinti utófinanszírozás részlete

B) TRA miatti csökkentés

C) a Támogatási Szerződés 

a) X.6. a) pontja szerinti szankció összege

b) X.6. b) pontja szerinti szankció összege

D) a Támogatási Szerződés X.10. pontja szerinti levonás összege

előterjesztés száma

Médiatanács határozat száma

Médiatanács határozat szerinti szankció mértéke % 

E) Médiatanács határozat szerinti szankció összege Ft

F)=A)-B)-C)-D-E) 
a folyósítható utófinanszírozás összege



…………… ,  ……….. év ……..hó ………nap
                                                                       ……………………………..
	az Alap munkatársa
Ellenjegyzés: 

………………………………………, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap illetékes vezetője igazolom a beszámoló ellenőrzése során tett fenti megállapításokat.
…………………… ,  ……….. év …………..hó ……nap
……………………………..
                                                                                                    aláírás 

