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amely létrejött egyrészről
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása (székhely: Medgyesegyhá,za u
adőszáma:15583460-2-04, törzskönyvi száma: 583462, bankszáálaszáma:
15583460-00000000, képviseli: Simonka György elnök) a továbbiakban: Társulás

II. Megállapodás tárrya:
A Társulás TAMOP-S.1.3-0912-2010-0047 azonosító számű

másrészről
Medgyesegybázi Közös Önkormányzati Hivatal 5666 Medgyesegyháza Kossuth tér
1,.(adőszáma: 15344083-1-04, törzskönyvi azonosító 34408I, bankszámlaszátma: 11733137-
15725211,,00000000 képviseli: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző), a továbbiakban: Hivatal
között,

az á|lamhántartásról szőIő 201L évi CXCV. törvény, továbbiakban: Áht. és az Áht.
végrehajtásárőI sző|ő 36812011.(XII.31.) Korm. rendelet, továbbiakban: Ávr. rendelkezéseit,
a 201,1,. évi CLXXXIX. törvény továbbiakban új Ötv. rendelkezéseit, valamint a TÁMOP-
5.I.3-09l2-2aI0-0047 számú pályazat Támogatási Szerződésében foglaltakat figyelembe
véve:

I. Előzmény:

1. Az Aht. 27.§. (5) bekezdése alapján a jogi személyiségű társulás bevételeivel és
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, ftnanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásár1l, valamint az íj Ötv.95.§ (4) bekezdése
alapján a munkaszervezeti feladatok ellátásáról a társulási megállapodásban megielölt, ennek
hiányában a jogr személyiségú tarsulás székhelye szerinti helyi önkorményzatönkormányzati
hivatala gondoskodhat.
2. A Társulás és a Hivatal 2013. február 14.-én Megállapodásban rögzítette az
együttműködés általános elveit, a Ttársulás pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását, a
Társulás működésével kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatok ellátását, valamint a
Hivatal tészére járó működési támogatást. Felek megállapodtak, hogy együttműködésük
során a központi jogszabályok és jelen megállapodásban foglalt elvek szerint járnak el.
3. A Megállapodás a Társulás általános feladataira, gazdálkodási jogköreinek
tisztáaására terjed ki, az nem szabályozza az esetleges többlet fiíkönyvi és analitikus
könyvelői feladatokat, amelyek nem a Társulás fotevékenységével - területfejlesztési
feladatok, általános igazgatási és végrehajtási tevékenység - fiiggnek össze, hanem a
Társulás efiől eltérő tevékenységeket átfogó egyes pályazataival kapcsolatosan merülnek fel.
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"A dél-békési
mélyszegénységben élő emberek integrációjának előmozdítása a közösség, a települések, a
szociális, közösségfejlesztési és terület- település és vidékfejlesztési szakmák összefogásával,
együttműködésével" elnevezésű pályázatának (továbbiakban: pályázat) elkülönült fokönyvi
és analitikus könyvelési feladatainak ellátása.



1. Az elkÜlÖnÜlt kÖnYveléssel kapcsolatos részletes feladatok a gazdá|kodás során
az erye§ munkaszakaszokban:

- Eves költségvetés tervezése:
A Hivatal figYelemmel kíséri a pá|yázat tárgyévi költségvetés teljesítését, és a következő évifeladatok figYelembe vételével a koncepóióhoz száításokai végez a következő évi
kÖltségvetés előirányzatai tekintetében. A költségvetés előkészítéút és a költségvetési
határozati javaslat előterjesztését szintén a Hivatat végzi, melynek során a pályázat
előir iny zatait elkülönülten is bemutatj a.

- Az éves költségvetési előirányzatok módosítása:
A Hivatal az előirányzat-módosítást, átcsoportosítást írásban kezdemény ezi a Társulási
Thnácstól, Az Írásos dokumentumnak tartalmaznia kell a pályázatru .rronutko, ő változtatási
igény indokolását szakmai éslvagy pénzügyi szempontból.

- Előirányzatokfelhasználásao nyilvántartása:
Az előiránYzat felhasználására a Hivatal belső szabályzataiban szereplő előírások
vonatkoznak. A Hivatal a kiemelt előirányzatokról a pályázatra vonatkozóan elkülönült
(feladatkódos)előiranyzatnyilvántartástvezet.

- Pénzkezelés rendje:
A Társulás a PálYánattal kapcsolatban elkülönített alszámlával rendelkezik, mely feletti
rendelkezési jogosultságraaHivatal gazdálkodási szabályzatainak az előírásai vonatkoznak.
A Társulásnak Pénztárábun a készpénzes tranzakciók során a pénztárbizonylatokon fel kell
tüntetni apályazat azonosító számáta megfelelő elkülönítés miatt.

- Számviteli, könnyvezetési feladatokellátása:
A sztímviteli (fokönyvi) könyvelést a Hivatal pénzügyi csoportja vezetiés gondoskodik arról,
hogY a számvitelben kellően elkülönüljenek a pályáiátgazdasági eseményelegymástól.

- Analitikusnyilvántartásirendszer:
A számvitel részét képező analitikus nyilvántartási rendszert a Hivatal pénzügyi Csoportja
vezeti és gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően elkülönüljenek a pályűat garáarigi
eseményei egymástól.

- Beszámolási kötelezettségteljesítése:
Hivatal a gazdálkodás I. felévi pénzügyi helyzetéről szeptember 15-ig, a3/a éves helyzetéről a
kÖltségvetési koncePció ismertetésekor - a számszaki részeket indoioló - tájékoztatőt készít
és azt a Társulási Tanács elé terjeszti hattíridőben. ATájékoztatás során a pályázatbemutatása
kiemelt előírányzatonként és teljesítésenként elkülönütén kerül bemutatásia.

- Tárg5ri eszköz-nyilvántartás,beruházás, varyonkezelés:
A PálYazattal összefiiggő beruházás során me§alósult vagyonelemeket elkülönülten
nyilvántartásba veszi, aktiválj a.
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