
MEGALLAPODAS

amely létrej ött egyrészről
Dél-Békési Kistérség Többcétú Társulása (székhely: Medgyesegyháza Kossuth tér l.
adószáma:15583460-2-04, törzskönyvi száma: 583462, bankszámlaszáma: 11733089-

15583460-00000000, képviseli: Simonka György elnök) a továbbiakban: Társulás

másrészrő1
Medgyesegyháni Kőzős Önkormányzati Hivatal 5666 Medgyesegyháza Kossuth tér

l.(adószáma: I5344O83-I-04, törzskönyvi azonosító:34408I, bankszámlaszáma: 11733137-

15725211-00000000 képviseli: Dr. Horváthnó dr. Barta Edit jegyző), a továbbiakban: Hivatal
között,

az állarrlháztartásró| szőIő 2OI1. évi CXCV. törvény, továbbiakban: Áht. és az Álrt.
végrehajtás átőI szóIő 368t20I1.(XII.31.) Korm. rendelet, továbbiakban: Ávr. rendelkezéseit,

a 2011. évi CLXXXX. törvény továbbiakban új Ötv. rendelkezéseit, valamint a TÁMOP-
5.4.g-IItt-2OI2-0009 számú pályázat Támogatási Szerződésében foglaltakat figyelembe
véve:

I. Előzmény:

1. Az Aht. 27.§. (5) bekezdése a\apján a jogi személyiségú társulás bevételeivel és

kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozásl,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról, valamint azíj Ötv.95.§ (4) bekezdése

alapjan á munkaszervezeti feladatok el\átásárő| a társulási megállapodásban megjelölt, ennek

hiínyában a jogi személyisógú társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati
hivatala gondoskodhat.
2. A Társulás és a Hivatal 2013. február I4.-én Megállapodásban rögzítette az

együttműködés általanos elveit, a Társulás pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását, a

Táisulás működésével kapcsolatos adminisztratív és szeruezési feladatok ellátását, valamint a

Hivatal tészére járó működési támogatást. Felek megállapodtak, hogy együttműkÖdésÜk

során a közpouti jogszabályok és jelen megállapodásban foglalt elvek szerint járnak el.

3. A Megáilapodás a Társulás általános feladataira, gazdálkodási jogköreinek

tisztázására terjed k\, az nem szabályozza az esetleges többlet főkönyvi és analitikus

könyvelői feladatokat, amelyek nem a Társulás főtevékenységével - területfejlesztési

felaáatok, általános igazgatási és végrehajtási tevékenység - függnek össze, hanem a
Társulás ettől eltórő tevékenységeket átfogó egyes páLyázataival kapcsolatosan merÜlnek fel.

II. Megállapodás tárgya:
A Társulás TÁMop-5.4.9-íItL-20I2-0009 azonosító szátmú. "Együtt egymásért" - a

Mezőkovácsházi Kistérség alapszolgáltatásainak funkcionális összekapcsolásáért elnevezésú

pá|yázatának (továbbiakban: pá|yázat) elkülönült főkönyvi és analitikus könyvelési
feladatainak ellátása.

1. Az elkülönült könyveléssel kapcsolatos részletes feladatok a gazdálkodás során
az egyes munkaszakaszokban:



- líves költségvetés tervezése:
A Hivatal figyelemmel kísóri apályázattárgyévi költségvetés teljesítését, és a következő évi
feladatok figyelembe vételóvel a koncepciíhoz számításokat végez a következő évi
költségvetés előiranyzatai tektntetében. A költségvetés előkészítését és a költségvetési
határozati javaslat előterjesztését szintén a Hivatal végzi, melynek során a pályázat
előir ány zatait elkülönülten is bemutatj a.

- An éves költségvetési e|őirányzatok módosítása:
A Hivatal az előírányzat-módosítást, átcsoportosítást írásban kezdeményezi a Társulási
Tanácstól. Az írásos dokumentumnak tartalmaznia kell a pályázatra vonatkoző változtatási
igény indokolását szakmai éslvagy pénzigyi szempontból.

- Előirányzatokfelhasználása, nyilvántartása:
Az eLőirányzat felhasználására a Hivatal belső szabáIyzatalban szereplő előírások
vonatkoznak. A Hivatal a kiemelt előirányzatoklóI a páIyázatra vonatkozóan elkülönült
(fel ad atkódo s ) elő iran y zat ny lIv ántartást v ezet.

- Pénzkezelés rendje:
A Társulás a pályázattal kapcsolatban elkülönített alszámlával rendelkezik, mely feletti
rendelkezési jogosultságra a Hivatal gazdáIkodási szabályzatainak az előírásai vonatkoznak.
A Társulásnak pénztárábarl, a készpénzes tranzakciók során a pénztátbizonylatokon fel kell
tüntetni apáIyázat azonosító számát a megfelelő elkülönítés miatt.

- Számviteli, könnyvezetési feladatok ellátása:
A számviteli (főkönyvi) könyvelést a Hivatal Pénzügyi Csoportja vezeti és gondoskodik arról,
hogy a számvitelben kellően elkülönüljenek apályázat gazdasági eseményei egymástól.

- Analitikusnyilvántartási rendszer:
A számvitel részét képező analitikus nyilvántartási rendszert a Hivatal Pénzúgyi Csoportja
vezeti és gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően elkülönüljenek a pályázat gazdasági
eseményei egymástól.

- Beszámolási kötelezettségteljesítése:
Hivatal a gazdá|kodás I. félév\pénzngyihelyzetérőI szeptember 15-ig, a3/l éveshe|yzetétŐ| a
költségvetési koncepció ismertetésekor - a számszaki részeket indokoló - tájékoztatót készít
és azt a Társulási Tanács elé terjeszti határidőben. ATájékoztatás során apályázat bemutatása
kiemelt előirányzatonként és teljesítésenként elkülönülten kerül bemutatásra.

- Tárgyi eszköz-nyilvántartás rberlházás, vagyonkezelés:
A pá|yázattal összefüggő bervházás során megvalósult vagyonelemeket elkülönülten
nyilvántartásba veszi, aktiválj a.

2. Apátyázat működtetésével kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatok
ellátása érdekében történő kapcsolattartás

A Hivatal munkatársai és a projektmenedzsment folyamatosan kapcsolatottart a fentiekben
felsorolt gazdálkodási, könyvelési feladatok maradéktaIanbetartása érdekében. A
kapcsolattartás módja: telefon, fax, e-mail, személyes mtrnkamegbeszélések.

A kapcsolattartó személyek pénzügyi kérdésekben:



Proj ektmenedzsment r észér ől:
Hivatal részétőI:

proj ekt p énzü gy i v ezetőj e
Hivatal pénzijgyi csoportvezetőj e

A kapcsolattartő személyek vezetői szinten:
Projektmenedzsmentrészéről: projektmenedzser
Hivatal részéről: munkas zerv ezet v ezetője

ilI. Szolgá|tatás ellenértéke

Társulás apáIyázatkönyvelési feladatainak ellátására 133.800,- Ft + ÁFA összegű számviteli
szolgáltatási díjat fizet a Hivatal részére.
A Hivatal a szo|gáltatás ellenértékéről a pályázat fizikai megvalósítását követően kiállított
teljesítés igazolás alapján számlát jogosult kiállítani. A Társulás részérőI a számla
kiegyenlítése annak kiáIlítását követő 15. napig válik esedékessé.
A Társulás a szolgáItatás i díj at a p áIy ázat költségvetés éből b iztosítj a.

A megállapodás hatálya:

Jelen megállapodás 2)l3.június 1. napjától 2014. május 31.-ig jön létre.

IV. Egyéb rendelkezések:

1. A megállapodásban jelzett kérelmek, intézkedések, információk megadása szóban és
írásban történhet a felek között.

2. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkoző jogszabályok
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyőlag
aláírják.

Medgyeseg yháza, 20 13 . j únius 3.

Hivatal képvi
Dr. Horváthné dr. Barla

q.,.*9*


