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Elszámolt	  
támogatás

Nettó ÁFA Bruttó Ft

1 irodaszer
a	  kampány	  során	  az	  önkéntesek	  
munkáját	  elősegítő	  irodaszer	  
aláírásgyűjtéshez,	  kitelepülésekhez

37	  500 10	  125 47	  625 47	  625

2 bérleti	  díj választási	  fórum 5	  000 0 5	  000 5	  000

3 irodaszer
a	  kampány	  során	  az	  önkéntesek	  
munkáját	  elősegítő	  irodaszer	  
aláírásgyűjtéshez,	  kitelepülésekhez

46	  245 12	  486 58	  731 58	  731

4 előleg	  kampánytárgyakra
a	  kampányban	  osztogatandó	  
ajándéktárgyak	  gyártására	  előleg

19	  000 5	  130 24	  130 24	  130

5 molino	   molinó	  tervezése 10	  000 2	  700 12	  700 12	  700
6 bérleti	  díj választási	  fórum 6	  000 0 6	  000 6	  000

7 kampánybusz	  dekoráció
a	  választókerületben	  a	  települések	  
bejárásához	  

120	  000 32	  400 152	  400 152	  400

8 gépkocsi	  kölcsönzés
a	  választókerültben	  a	  települések	  
bejárásához

170	  000 0 170	  000 170	  000

9 bérleti	  díj választási	  fórum 8	  000 0 8	  000 8	  000
10 bérleti	  díj választási	  fórum 6	  000 0 6	  000 6	  000
11 bérleti	  díj	   választási	  fórum 5	  000 0 5	  000 5	  000
12 rendezvény	  hangosítás választási	  fórum	  hangosítása 23	  622 6	  378 30	  000 30	  000

13 üzemanyag	  költség
a	  választókerületben	  a	  települések	  
bejárása

37	  347 10	  084 47	  431 47	  431

14 bérleti	  díj választási	  fórum 20	  000 5	  400 25	  400 25	  400
15 bérleti	  díj választási	  fórum 39	  252 10	  598 49	  850 49	  850

16 üzemanyag	  költség
a	  választókerületben	  a	  települések	  
bejárása

45	  776 12	  361 58	  137 58	  137

17 üzemanyag	  költség
a	  választókerületben	  a	  települések	  
bejárása

19	  162 5	  174 24	  336 24	  336

18 hanganyag	  gyártása	  
a	  választókerület	  településein	  járó	  
reklámautóhoz

74	  000 19	  980 93	  980 93	  980

19 bérleti	  díj választási	  fórum 122	  835 33	  165 156	  000 156	  000
20 bérleti	  díj választási	  fórum 10	  000 0 10	  000 10	  000
21 konferencia	  szervezés választási	  fórum 15	  748 4	  252 20	  000 20	  000
22 hirdetés	   választási	  hirdetés	  újságban 49	  350 13	  325 62	  675 62	  675
23 hirdetés választási	  hirdetés	  újságban 49	  350 13	  325 62	  675 62	  675
24 plakátragasztás plakátok	  kiragasztása	  közterületen 12	  750 3	  443 16	  193 16	  193
25 plakátragasztás	   plakátok	  kiragasztása	  közterületen 12	  750 3	  443 16	  193 16	  193
26 plakátragasztás	  	   plakátok	  kiragasztása	  közterületen 12	  750 3	  443 16	  193 16	  193
27 hirdetés választási	  hirdetés	  újságban 49	  350 13	  325 62	  675 62	  675
28 nyomtatás szórólap	  nyomtatása 15	  000 4	  050 19	  050 19	  050
29 nyomtatás szórólap	  nyomtatása 5	  000 1	  350 6	  350 6	  350
30 nyomtatás szórólap	  nyomtatása 5	  000 1	  350 6	  350 6	  350
31 reklámfilm reklámfilm	  készítése 60	  000 0 60	  000 60	  000

Számla/egyéb	  bizonylat	  
összege	  (Ft)Sorsz.

Szolgáltatás/termék	  
megnevezése

Felhasználás	  céljának	  indoklása*
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Elszámolt	  
támogatás

Nettó ÁFA Bruttó Ft

Számla/egyéb	  bizonylat	  
összege	  (Ft)Sorsz.

Szolgáltatás/termék	  
megnevezése

Felhasználás	  céljának	  indoklása*

32 üzemanyag	  költség
a	  választókerületben	  a	  települések	  
bejárása

13	  009 3	  512 16	  521 16	  521

33 plakátnyomtatás plakátok	  nyomdai	  készítése 30	  000 8	  100 38	  100 38	  100
34 plakátnyomtatás plakátok	  nyomdai	  készítése 20	  000 5	  400 25	  400 25	  400
35 nyomdai	  előkészítés szórólap	  nyomdai	  munkái 27	  000 0 27	  000 27	  000

36 üzemanyag	  költség
a	  választókerületben	  a	  települések	  
bejárása

53	  411 14	  421 67	  982 67	  982

37 plakátnyomtatás plakátok	  nyomdai	  készítése 20	  000 5	  400 25	  400 25	  400
38 hangosítás	   hangosítás	  választási	  fórumon 23	  622 6378	   	  29999 30	  000
39 hirdetés	   választási	  hirdetés	  újságban 54000	   14580	   68	  579 68	  579
40 médiareklám	   választási	  hirdetés 20250	   5468	   	  25717 25	  717
41 terembérlet választási	  fórum	  helyszínének	  díja 43150	   11	  650 54	  799 54	  800
42 szórólap	   szórólap	  nyomtatás 23460	   6334	   29794	   29	  794
43 hirdetés választási	  hirdetés	  újságban 58000	  	   15660	  	   73660	  	   73	  660
44 terembérlet választási	  fórum	  helyszínének	  díja 8000	   0	   8000	   8	  000
45 szórólap	   szórólap	  nyomtatás 4	  134 1	  116 5	  250 5	  250
46 hirdetés választási	  hirdetés	  újságban 5	  354 1	  446 6	  800 6	  800
47 szórólap	   szórólap	  nyomtatás 5	  512 1	  488 7	  000 7	  000
48 terembérlet választási	  fórum	  helyszínének	  díja 99	  000 0 99	  000 99	  000

49 berendezés	  használata
választási	  fórum	  helyszínén	  a	  
berendezés	  igénybevétele

1	  181 319 1	  500 1	  500

50 terembérlet választási	  fórum	  helyszínének	  díja 8	  200 0 8	  200 8	  200

51 üzemanyag	  költség
a	  választókerületben	  a	  települések	  
bejárása

15	  291 4	  129 19	  420 19	  420

52 hirdetés választási	  hirdetés 23	  622 378 30	  000 30	  000
53 irodaszer választási	  szórólapok	  nyomtatásához 8	  031 2	  168 10	  199 10	  199
54 hirdetés választási	  hirdetés 28	  800 7	  776 36	  576 36	  576
55 terembérlet választási	  fórum	  helyszínének	  díja 8	  000 0 8	  000 8	  000

56 hulladék	  elszállítás
választási	  nagygyűlés	  utáni	  kommunális	  
hulladék	  elszállítása

20	  633 5	  571 26	  204 26	  204

57 plakát választási	  plakát	  gyártása 20	  000 5	  400 25	  400 25	  400
58 hirdetés választási	  hirdetés 19	  000 5	  130 24	  130 24	  130
59 hirdetés választási	  hirdetés 35	  000 9	  450 44	  450 44	  450
60 nyomdai	  előkészítés	   nyomdai	  előkészítés	  szórólaphoz 320	  000 86	  400 406	  400 406	  400
61 hirdetés választási	  hirdetés 19	  000 5	  130 24	  130 24	  130
62 hirdetés választási	  hirdetés 35	  000 9	  450 44	  450 44	  450
63 reklám választási	  hirdetés 25	  000 6	  750 31	  750 31	  750
64 reklám	   választási	  járműreklám 38	  000 9	  500 47	  500 47	  500
65 szórólap	   szórólap	  nyomtatás 50	  000 13	  500 63	  500 63	  500

66 óriásplakát
egyéni	  választási	  óriásplakát	  gyártása	  és	  
az	  OP	  bérleti	  díja

157	  480 42	  520 200	  000 200	  000

67 terembérlet választási	  fórum	  helyszínének	  díja 80	  000 21	  600 101	  600 101	  600
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megnevezése

Felhasználás	  céljának	  indoklása*

68 nyomdai	  kivitelezés választási	  szórólap	  kivitelezése 152	  010 41	  043 193	  053 193	  053

69 bérleti	  díj	  
választási	  mobil	  billboard	  kampány	  
(kisbusz	  óriásplakátokkal)

157	  480 42	  520 200	  000 200	  000

70 technikai	  ügyelet választási	  fórumhoz	  technikai	  ügyelet 30	  000 8	  100 38	  100 38	  100
71 kampányfilm választási	  kisfilm	  készítése 70	  000 18	  900 88	  900 88	  900

72 szórólap,	  plakát,szállítás
választási	  szórólap	  és	  plakát	  gyártása	  és	  
kiszállítása

132	  500 35	  775 168	  275 168	  275

73
Újság	  nyomdai	  
kivitelezése	  

Választási	  újság	  nyomdai	  kivitelezése,	  a	  	  
választói	  akarat	  befolyásolása	  

106	  691 27	  187 127	  878 127	  878
74 szórólap választási	  szórólap	  gyártása 150	  000 40	  500 190	  500 190	  500
75 dekoráció	   választási	  nagygyűléshez 12	  441 3	  359 15	  800 15	  800
76 terjesztés választási	  újság	  terjesztése 37	  000 9	  990 46	  990 46	  990
77 terjesztés választási	  újság	  terjesztése 51	  524 13	  911 65	  435 65	  435
78 kampányfilm választási	  kampányfilm	  készítése 47	  000 12	  690 59	  690 59	  690

79 kampánybusz	  dekoráció
választási	  bemutatkozás	  kampánybusz	  
dekorációja,	  települések	  bejárása

59	  900 16	  173 76	  073 76	  073

80 irodaszer	  
a	  kampány	  során	  az	  önkéntesek	  
munkáját	  elősegítő	  irodaszer	  
aláírásgyűjtéshez,kitelepülésekhez	  

39	  600 10	  692 50	  292 50	  292

81 nyomtatás
választási	  nagygyűlésen	  a	  színpad	  
mögötti	  dekoráció	  készítése

61	  600 16	  632 78	  232 78	  232

82 irodaszer	  
a	  kampány	  során	  az	  önkéntesek	  
munkáját	  elősegítő	  irodaszer	  
aláírásgyűjtéshez,kitelepülésekhez	  

10	  000 2	  065 12	  065 12	  065

83 villamos	  hálózat	  munkadíj
választási	  fórumra	  áramvétel	  kialakítása,	  
a	  szakember	  munkadíja	  

11	  944 3	  225 15	  169 15	  169

84 villamos	  hálózat	  kialakítás	   választási	  fórumra	  áramvétel	  kialakiítása 40	  000 10	  800 50	  800 50	  800

85 hangtechnika	   választási	  fórumra 150	  000 40	  500 190	  500 190	  500
86 terembérlet	   választási	  fórum	  helyszínének	  díja 20	  100 0 20	  100 20	  100
87 hirdetés választási	  hirdetés 165	  348 44	  644 209	  993 209	  993
88 reklám	   választási	  hirdetés 472	  440 127	  560 600	  000 600	  000
89 szórólap választási	  szórólap	  gyártása 314	  924 85	  029 399	  953 399	  953
90 terembérlet választási	  fórum	  helyszínének	  díja 23	  622 6	  378 30	  000 30	  000
91 szórólap választási	  szórólap	  gyártása 161	  216 43	  528 204	  744 204	  744
92 nyomtatás választási	  szórólap	  nyomtatása 225	  191 0 225	  191 225	  191

93 plakátcsík
választási	  plakáthoz	  csíkplakát	  
nyomtatása

46	  100 12	  447 58	  547 58	  547

94 szórólap választási	  szórólap	  gyártása 81	  900 22	  113 104	  013 104	  013
95 nyomtatás választási	  szórólap	  nyomtatása 17	  311 4	  674 21	  985 21	  985
96 nyomtatás választási	  szórólap	  nyomtatása 13	  050 3	  524 16	  574 16	  574
97 terembérlet választási	  fórum	  helyszínének	  díja 253	  800 68	  526 322	  326 322	  326
98 nyomtatás választási	  szórólap	  nyomtatása 11	  106 2	  999 14	  105 14	  105
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99 nyomtatás választási	  szórólap	  nyomtatása 33	  858 9	  142 43	  000 43	  000
100 grafikai	  munka	   választási	  szórólap	  tervezése 80	  000 0 80	  000 80	  000
101 terembérlet választási	  fórum	  helyszínének	  díja 50	  000 0 50	  000 50	  000

102 irodaszer
választási	  fórumra	  szórólap	  
nyomtatásához

26	  300 71	  000 33	  400 33	  400

103 üzemanyag	  
a	  választókerületben	  a	  települések	  
bejárása

51	  215 13	  828 65	  043 65	  043

104 terembérlet választási	  fórum	  helyszínének	  díja 5	  000 0 5	  000 5	  000
105 plakát	  ,	  szállítás választási	  plakát	  gyártása	  és	  kiszállítása	   173	  500 46	  845 220	  345 220	  345

106 szállítás
választási	  fórumra	  önkéntes	  segítők	  
szállítása

13	  000 3	  510 16	  510 16	  510

107 terembérlet választási	  fórum	  helyszínének	  díja 40	  000 0 40	  000 40	  000

108 üzemanyag	  
a	  választókerületben	  a	  települések	  
bejárása

38	  699 0 49	  148 49	  148

109 szórólap választási	  fórumra	  szórólap	  terjesztése 2	  805 757 3	  562 3	  562
110 szórólap választási	  fórumra	  szórólap	  terjesztése 3	  060 826 3	  886 3	  886
111 szórólap választási	  fórumra	  szórólap	  terjesztése 3	  570 964 4	  543 4	  543
112 szórólap választási	  fórumra	  szórólap	  terjesztése 1	  239 5	  829 5	  829
113 szórólap választási	  fórumra	  szórólap	  terjesztése 1	  224 330 1	  554 1	  554
114 szórólap választási	  fórumra	  szórólap	  terjesztése 3	  672 991 4	  663 4	  663

115 üzemanyag	  
a	  választókerületben	  a	  települések	  
bejárása

58	  091 15	  684 73	  775 73	  775

116 irodaszer
választási	  fórumra	  szórólap	  
nyomtatásához

24	  449 6	  601 31	  050 31	  050

117 szállítás
választási	  fórumra	  önkéntes	  segítők,	  
kitelepülő	  pultok	  szállítása

15	  000 4	  050 19	  050 19	  050

118 üzemanyag	  
a	  választókerületben	  a	  települések	  
bejárása

99	  930 26	  981 126	  911 126	  911

119 molino molino	  készítése 34	  575 9	  335 43	  910 43	  910
120 hirdetés hirdetés	  megjelentetése 73	  500 19	  845 93	  345 93	  345
121 szórólap választási	  szórólap	  nyomtatása 241	  456 65	  193 306	  649 306	  649

122 bérleti	  díj
lakossági	  fórum	  helyszínének	  
biztosításához

8	  000 0 8	  000 8	  000

123 hirdetés hirdetés	  megjelentetése 20	  000 5	  400 25	  400 25	  400
124 hirdetés hirdetés	  megjelentetése 34	  000 9	  180 43	  180 43	  180

125 személyszállítás
állampolgárok	  szállítása	  a	  választási	  
kampány	  ideje	  alatt	  tartott	  lakossági	  
fórumra

290	  000 78	  300 368	  300 368	  300

126 bérleti	  díj lakossági	  fórumra	  székek	  bérlése 20	  500 5	  535 26	  035 26	  035

127 bérleti	  díj
lakossági	  fórum	  helyszínének	  
biztosításához

102	  720 4	  730 107	  450 107	  450

128 hangosítás lakossági	  fórum	  hangosítása 80	  000 0 80	  000 80	  000
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129 irodaszer
a	  kampány	  során	  az	  önkéntesek	  
munkáját	  elősegítő	  irodaszer	  
aláírásgyűjtéshez,	  kitelepülésekhez

19	  000 5	  130 24	  130 24	  130

130 bérleti	  díj
lakossági	  fórum	  helyszínének	  
biztosításához

10	  950 0 10	  950 10	  950

131 hangosítás lakossági	  fórum	  hangosítása 11	  811 3	  189 15	  000 15	  000

132 bérleti	  díj
lakossági	  fórum	  helyszínének	  
biztosításához

20	  000 0 20	  000 20	  000

133 szórólap	  teresztés választási	  szórólap	  terjesztése 40	  000 10	  800 50	  800 50	  800

134 bérleti	  díj
lakossági	  fórum	  helyszínének	  
biztosításához

12	  598 3	  402 16	  000 16	  000

135 rendezvény	  lebonyolítás választási	  fórum	  lebonyolítása 31	  500 8	  505 40	  005 40	  005

136 szórólap
egyéni	  jelöltek	  központi	  szervezésű	  
szórólapjának	  nyomtatása

251	  500 67	  905 319	  405 319	  405

137 szórólap
egyéni	  jelöltek	  központi	  szervezésű	  
szórólapjának	  nyomtatása

656	  000 177	  120 833	  120 833	  120

138 szórólap
egyéni	  jelöltek	  központi	  szervezésű	  
szórólapjának	  nyomtatása

764	  000 206	  280 970	  280 970	  280

139 szórólap
egyéni	  jelöltek	  központi	  szervezésű	  
szórólapjának	  nyomtatása

51	  600 13	  932 65	  532 65	  532

140 robocall-‐kampány egyéni	  jelöltek	  telefonos	  népszerűsítése 395	  493 106	  783 502	  276 502	  276

141 bérleti	  díj
az	  egyéni	  jelöltek	  kampányát	  koordináló	  
kampányközpont	  bérleti	  díja

910	  236 245	  764 1	  156	  000 1	  156	  000

Összesen 12	  999	  805
Marad 195




