1/a. melléklet
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének
évi költségvetéséről szóló /2019. (II.21) önkormányzati határozathoz

2019.

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2019. évi bevételeiről

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
29.

Sorszám

Ft

1.

Megnevezés

2.
BEVÉTELEK
Intézményi működési bevételek
Önkormányzat működési bevételek

I.

Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. :

2019. évi eredeti
előírányzat

4.
42 888 381
10 000
42 898 381

Intézményi egyéb sajátos bevételek
Önkormányzat egyéb sajátos bevételek

II.

Intézmények és önkormányzati egyéb sajátos bevételek össz. :

III.
IV.

Intézmények felhalmozási bevétele

Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. /I-II-ig/:
Önkormányzat felhalmozási bevétele

Felhalmozási bevételek össz. /III.-IV.-ig/
Intézmények költségvetési támogatása
Önkorm. kieg. tám. működésre
Működésre átvett pénzeszköz
Önkormányzat költségvetési támogatása

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Működési támogatások és átvett pénzeszközök összesen:

Felhalmozási célú állami támogatások
Támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz
Hitelek, kölcsönök, finanszírozási bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
22. sor összegéből működési célra
22. sor összegéből felhalmozási célra

X.

42 898 381
664 383
1 514 280 408
1 514 944 791
109 883 000
2 194 000
226 710 069
217 726 069
8 984 000

Előző években képződött tartalékok maradványa
25. sor összegéből működési célra
25. sor összegéből felhalmozási célra

Bevételek mindösszesen /I.-X.-ig/:

1 896 630 241

Bevételek megoszlása

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
42.
43.

Sorszám

Ft
Megnevezés

Felhasználás szerint
1. Működési bevételek összesen
2. Fejlesztési célú bevételek összesen
3. Finanszírozási célú bevételek összesen
Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:
Forrás szerint
1. Saját bevétel
2. Állami forrás
3. Átvett pénzeszközök
4. Hitel,kölcsön, finanszírozási bevétel
5. Pénzmaradvány
Forrás szerint összesen /1-5-ig/:

2019. évi eredeti
előírányzat

1 775 569 241
121 061 000
1 896 630 241
42 898 381
1 624 163 408
2 858 383
226 710 069
1 896 630 241

1. melléklet
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének
2019. évi költségvetéséről szóló /2019. (II.21) önkormányzati határozathoz
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2019. évi kiadásairól

Sorszám

Ft

1.
2. 1.
3.
I.
4.
5. 1.
6. 2.
7. 3.
8. 4.
I.
9.
II.
10.
11. 1.
12. 2.
13. 3.
14. II.
15. III.
16. 1.
17. 2.
18. III.
19.
20.
21. IV.

Megnevezés

2019. évi eredeti előírányzat

2.

4.

KIADÁSOK
Működési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadások
Pénzeszközök átadása
Működési kiadások összesen /1-4-ig/:
Felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Felújítási kiadások
Beruházások
Felhalmozási kiadások összesen /1-3-ig/:
Tartalékok
Céltartalék
Általános tartalék
Tartalékok összesen /1-2-ig/:
18.sor összegéből működési célú tartalék
18. sor összegéből felhalmozási célú tartalék
Hitelek,kölcsönök visszafizetése, finanszírozási kiadások

22. 1. Működési hitel, kölcsön visszafizetése, finanszírozási kiadások
23. 2. Fejlesztési hitel, kölcsön visszafizetése
24. IV. Hitelek, kölcsönök visszafizetése összesen /1+2/:
25. V. Adott kölcsönök
26. KIADÁSOK összesen /I-V-ig/:

980 134 971
186 770 141
392 964 102
45 718 000
1 605 587 214
3 694 000
87 435 000
199 914 027
291 043 027
-

1 896 630 241

Kiadások megoszlása

Sorszám

Ft
Megnevezés

27.
2.
28. 1.
29. Felhasználás szerint
30. 1. Működési célra
31. 2. Felhalmozási célra
32. 3. Tartalék, finanszírozás
33. Felhasználás szerint összesen /1-3-ig/:

2019. évi eredeti előírányzat

4.
1 605 587 214
291 043 027
1 896 630 241

2. melléklet
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2019. évi költségvetéséről szóló /2019. (II.21) önkormányzati határozatához
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2019. évi kiadásai

Kötelező/nem
kötelező feladat

Kötelező feladat

Sorszám

Ft
Intézmény megnevezése

Költségvetési
kiadások
mindösszesen
/8+12+13+14+15/

Személyi juttatás

Munkaadókat
terhelő járulék

Dologi kiadások

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I.

M.R.O.Ö. Hivatala
M.R.O.Ö. Dokumentációs és
Információs Központ
Magdu Lucian Román Általános
Iskola és óvoda

Kötelező feladat

II.

Kötelező feladat

III.

Kötelező feladat

IV.

Kötelező feladat

V.

Kötelező feladat

VI.

Eleki Román Általános Iskola
Kétegyházi Román Nemzetiségi
Általános Iskola és Óvoda
Bihar Román Nemzetiségi
Kéttannyelvű Általános Iskola és
Óvoda

VII.

Nicolae Balcescu Román
Gimnázium, Általános Iskola és
Kollégium

Kötelező
feladat/Nem
kötelező
Kötelező feladat

VIII. Románvárosi Óvoda

Önnálló intézmények
összesen /I-VIII-ig/:

Működési
Felhalmo-zási
Működési célú
kiadások
célú átadott
pe. átadás
pe.
összesen /4-7-ig/

7.

8.

59 748 706

36 710 000

7 000 000

14 038 706

63 484 000

27 252 250

5 389 189

14 507 561

204 480 731

135 846 316

26 624 109

39 010 306

201 480 731

120 951 150

74 543 496

14 077 922

29 304 732

117 926 150

243 066 474

150 884 381

29 235 669

61 381 784

241 501 834

246 020 816

162 592 322

31 514 093

50 414 401

490 586 143

298 410 390

54 605 753

119 790 000

472 806 143

109 118 500

64 000 000

12 413 500

25 309 482

101 722 982

1 537 456 520

950 239 155

180 860 235

353 756 972

9.

57 748 706
-

-

-

47 149 000

244 520 816

1 484 856 362

494 000

Felújítási
kiadások

Beruházások

10.

11.

12.

13.

14.

Általános
tartalékok

15.

500 000

1 500 000

2 000 000

-

-

-

10 684 000

5 651 000

16 335 000

-

-

-

1 471 000

1 035 000

3 000 000

-

-

-

3 025 000

3 025 000

-

-

-

1 564 640

1 564 640

-

-

-

1 500 000

-

-

-

1 500 000

17 780 000

1 994 000

Felhalmo-zási
kiadások
Adott kölcsön Céltartalék
összesen /9-11ig/

30 435 000

17 780 000

-

-

-

7 395 518

7 395 518

-

-

-

20 171 158

52 600 158

-

-

-

2a. melléklet
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2019. évi költségvetéséről szóló /2019. (II.21) önkormányzati határozatához
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2019. évi bevételei
Ft

Intézmény megnevezése

2.
M.R.O.Ö. Hivatala
M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs
Központ
Magdu Lucian Román Általános Iskola és
óvoda
Eleki Román Általános Iskola
Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános
Iskola és Óvoda
Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű
Általános Iskola és Óvoda

Bevételek
mindösszesen
/4+5+9+10+11+12+
13/

Intézményi
működési
bevételek

Felhalmozási
bevételek

3.

4.

5.

59 748 706

10 000

Költségvetési
támogatás
(normatív)

Köznevelési
támogatás

Kiegészítő
támogatás
működésre

6.

7.

8.

9.

53 133 000

63 484 000

Támogatás
Fejlesztésre
adott támogatás összesen /6-9-ig/
10.

2 000 000

52 800 000

-

-

Románvárosi Óvoda

Fejlesztésre átv.
pe.

Előző évi
felhalmozási
pénzm.

11.

12.

13.

Előző évi
működési
pénzm.

14.

55 133 000

4 605 706

52 800 000

1 700 000

8 984 000

204 480 731

954 000

153 065 286

46 309 906

199 375 192

4 151 539

120 951 150

1 000 000

94 768 542

22 766 401

117 534 943

2 416 207

243 066 474

4 107 168

179 271 172

56 394 709

235 665 881

246 020 816

7 500 000

129 781 886

89 210 921

218 992 807

5 000 000
Nicolae Balcescu Román Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégium

Működésre
átvett pe.

664 383

2 629 042
19 528 009

-

490 586 143

23 912 731

441 531 085

109 118 500

404 482

87 000 000

14 318 500

-

-

441 531 085

20 142 327

-

-

101 318 500

7 395 518

Önnálló intézmények összesen /I-VIIIig/:

1 537 456 520

42 888 381

-

1 191 350 971

229 000 437

-

2 000 000

1 422 351 408

664 383

1 700 000

8 984 000

60 868 348

Kötelező feladat

1 532 456 520

37 888 381

-

1 191 350 971

229 000 437

-

2 000 000

1 422 351 408

664 383

1 700 000

8 984 000

60 868 348

Nem kötelező feladat
Kötelező+nem kötelező feladat

*szabad kapacitás bevétele

5 000 000

5 000 000

-

1 537 456 520

42 888 381

-

1 191 350 971

229 000 437

-

2 000 000

1 422 351 408

664 383

1 700 000

8 984 000

60 868 348

3. melléklet
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2019. évi költségvetéséről szóló /2019. (II.21) önkormányzati határozatához
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2019. évi engedélyezett létszáma

Sorszám

2019. év

M.R.O.Ö.
Hivatala

M.R.O.Ö

1.

Szakmai tev.ellátók költségvetési engedélyezett létszámkerete fő

2.

Intézményüzemeltetéshez kapcs. költségvetési eng. létszmkeret fő

Összes költségvetési engedélyezett létszámkeret fő

3.

M.R.O.Ö.
Dokumentáció
s és
Információs
Központ

Megnevezés

ebből közfoglalkoztattak száma

1

1

Kétegyházi
Román
Nemzetiségi
Általános
Iskola és
Óvoda

Magdu Lucian
Román
Eleki Román
Általános
Általános
Iskola és
Iskola
óvoda

Bihar Román
Nemzetiségi
Kéttannyelvű
Általános
Iskola és
Óvoda

Nicolae
Balcescu
Román
Gimnázium,
Általános
Iskola és
Kollégium

Románvárosi
Óvoda

Önnálló
intézmények
összesen

5

5

27

14

30

27

48

16

173

1

1

6

4

13

9

21

2

57

6

6

33

18

43
3

36

69

18

230
3

4. melléklet
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2019. évi költségvetéséről szóló /2019. (II.21) önkormányzati határozatához
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2019. évi kiadásai

Kötelező/nem
kötelező feladat

Sorszám

Ft

Intézmény megnevezése

1.

2.

Kötelező feladat I.
Kötelező feladat II.
Nem kötelező
feladat
III.
Nem kötelező
feladat
IV.
Nem kötelező
feladat
V.
Nem kötelező
feladat
VI.
Nem kötelező
feladat
VII.

Költségvetési
kiadások
Személyi juttatás
mindösszesen
/8+12+13+ 14+15/

3.

4.

Önkormányzat igazgatási/testületi kiadások

77 931 240

Média támogatása

25 500 000

Munkaadókat
terhelő járulék

Dologi kiadások

Működési célú pe.
átadás

5.

6.

7.

4 554 000

Működési
Felhalmo-zási
kiadások
célú átadott pe.
összesen /4-7-ig/

8.

18 177 240

9.

48 231 240

10.

11.

12.

23 000 000

29 700 000

5 000 000

42 718 000

42 718 000

42 718 000

-

3 000 000

3 000 000

3 000 000

-

EFOP-3.1.8-17-2017-00161 Kétegyháza-Elek

10 031 360

2 005 815

610 908

7 414 637

10 031 360

-

EFOP-3.1.8-17-2017-00182 Battonya-Körösszakál
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00018 Románvárosi
Óvoda új tornaszoba építése
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00020 Battonyai Óvoda
bővítés, új csoportszoba építése

10 540 981

1 810 486

597 042

8 133 453

10 540 981

56 450 319

579 515

147 956

3 043 650

3 771 121

52 679 198

52 679 198

50 410 895

438 150

438 150

49 972 745

49 972 745

51 596 926

2 000 000

2 000 000

49 596 926

49 596 926

VIII.

NEMZ-E-17-0043, NEMZ-E-18-0015 Románvárosi
Óvoda új csoportszoba kialakítása

Nem kötelező
feladat

IX.

NEMZ-E-18-0082 Cronica fűtés korszerűsítés

2 000 000

-

X.

NEMZ-E-18-0017 Battonyai Iskola és Óvoda
útépítés és parkoló kialakítása

4 494 000

-

XI.

NEMZ-E-18-0076 N.B.Román Gimnázium
felújítási munkák

Nem kötelező
feladat

Beruházások

Civil szervezetek/alapítványok támogatása

Nem kötelező
feladat

Nem kötelező
feladat

1 700 000

Felújítási
kiadások

Felhalmo-zási
kiadások
összesen /9-11ig/

Önkormányzat összesen /I-XI-ig/:

50 000 000
359 173 721

5 909 906

39 207 130

45 718 000

120 730 852

13.

14.

15.

16.

-

2 000 000

29 895 816

Általános
Finanszírozási
Céltartalék tartaléko
kiadások
k

Adott
kölcsön

2 000 000
4 494 000

4 494 000

57 000 000

179 742 869

238 442 869

-

-

-

-

57 000 000

179 742 869

238 442 869

-

-

-

-

50 000 000
1 700 000

50 000 000

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2019. évi összesített kiadásai
Ft
Önkormányzat összesen

359 173 721

29 895 816

5 909 906

39 207 130

Intézmények összesen:

1 537 456 520

950 239 155

180 860 235

353 756 972

Mindösszesen:

1 896 630 241

980 134 971

186 770 141

392 964 102

45 718 000
45 718 000

120 730 852

1 700 000

1 484 856 362

1 994 000

30 435 000

20 171 158

52 600 158

-

-

-

-

1 605 587 214

3 694 000

87 435 000

199 914 027

291 043 027

-

-

-

-

4a. melléklet
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2019. évi költségvetéséről szóló /2019. (II.21) önkormányzati határozatához

Sorszám

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2019. évi bevételei

Kötelező/nem
kötelező feladat

Intézmény megnevezése

1.

2.

Kötelező feladat

I.

Nem kötelező feladat

II.

Nem kötelező feladat

III.

Nem kötelező feladat

IV.

Nem kötelező feladat

V.

Nem kötelező feladat

VI.

Önkormányzat igazgatási
EFOP-3.1.8-17-2017-00161
Kétegyháza-Elek
EFOP-3.1.8-17-2017-00182
Battonya-Körösszakál
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00018
Románvárosi Óvoda új tornaszoba
építése
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00020
Battonyai Óvoda bővítés, új
csoportszoba építése
NEMZ-E-18-0015, NEMZ-E-17-043
Románvárosi Óvoda új
csoportszoba kialakítása II

VII.

NEMZ-E-18-0017 Battonyai Iskola
és Óvoda útépítés és parkoló
kialakítása

VIII.

NEMZ-E-19-0007 Románvárosi
Óvoda beruházás
többletkiadásának támogatása

IX.

Önkormányzat Intézményi
finanszírozási

Nem kötelező feladat

Nem kötelező feladat
Kötelező feladat

Önkormányzat összesen /IIX-ig/:

Bevételek
mindösszesen
/4+5+9+10+11+12+13/

Intézményi
működési
bevételek

Felhalmo-zási
bevételek

3.

4.

5.

266 867 721

10 000

Költségvetési
támogatás

Köznevelési
támogatás

Önkorm. kieg.
tám. működésre

6.

7.

8.

Fejlesztésre adott
támogatás
9.

89 982 000

20 018 000

Támogatás
összesen /6-9-ig/

Működésre átvett
pe.

Fejlesztésre
átv. pe.

Előző évi
felhalmozási
pénzm.

10.

11.

12.

13.

110 000 000

1 973 500

1 973 500

1 973 500

1 973 500

1 973 500

1 973 500

25 000 000

25 000 000

25 000 000

56 865 000

56 865 000

56 865 000

-

Finanszírozási
bevételek

14.

15.

156 857 721

-

494 000

-

6 000 000
1 422 351 408
1 781 525 129

Előző évi
működési
pénzm.

10 000

-

6 000 000

6 000 000

1 191 350 971

229 000 437

-

2 000 000

1 422 351 408

1 285 279 971

229 000 437

-

109 883 000

1 624 163 408

494 000

-

494 000

-

156 857 721

-

-

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2019. évi összesített bevételei
Önkormányzat összesen
Intézmények saját bevételei:
Mindösszesen:

1 781 525 129

10 000

-

115 105 112

42 888 381

-

1 896 630 241

42 898 381

-

1 285 279 971

229 000 437

-

109 883 000

1 624 163 408
-

1 285 279 971

-

109 883 000

1 624 163 408

156 857 721

-

664 383

-

1 700 000

494 000

8 984 000

60 868 348

-

664 383

2 194 000

8 984 000

217 726 069

-

5. melléklet

Összesen

Ft

december

november

október

szeptember

augusztus

július

június

május

április

március

február

Intézmény megnevezése

január

Sorszám

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2019. évi költségvetéséről szóló /2019. (II.21.) önkormányzati határozatához
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2019. évi kiadásainak ütemezése

I.

M.R.O.Ö. Hivatala

5 848 706

4 900 000

4 900 000

4 900 000

4 900 000

4 900 000

4 900 000

4 900 000

4 900 000

4 900 000

4 900 000

4 900 000

II.

M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ

4 400 000

4 400 000

4 400 000

4 400 000

7 400 000

4 400 000

7 400 000

4 400 000

4 400 000

9 084 000

4 400 000

4 400 000

63 484 000

III.

Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda

15 000 000

20 000 000

15 000 000

15 000 000

16 500 000

16 500 000

16 500 000

19 500 000

17 000 000

17 827 000

17 827 000

17 826 731

204 480 731

IV.

Eleki Román Általános Iskola

10 079 263

10 079 263

10 079 263

10 079 263

10 079 263

10 079 263

10 079 262

10 079 262

10 079 262

10 079 262

10 079 262

10 079 262

120 951 150

V.

15 976 843

22 746 920

24 853 275

20 564 537

20 094 538

20 094 537

20 094 537

21 495 537

19 286 438

19 286 437

19 286 437

19 286 438

243 066 474

20 501 734

20 501 734

20 501 734

20 501 734

20 501 734

20 501 734

20 501 734

20 501 734

20 501 734

20 501 734

20 501 734

20 501 742

246 020 816

VII.

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és
Óvoda
Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és
Kollégium

40 882 179

40 882 179

40 882 179

40 882 179

40 882 179

40 882 179

40 882 179

40 882 179

40 882 179

40 882 179

40 882 179

40 882 179

490 586 143

VIII.

Románvárosi Óvoda

6 155 355

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 500 000

11 463 145

109 118 500

118 844 080

131 510 096

128 616 451

124 327 713

128 357 714

126 357 713

130 357 712

131 758 712

127 049 613

132 560 612

128 376 612

129 339 497

1 537 456 520

VI.

Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/:

59 748 706

5a. melléklet

I.

M.R.O.Ö. Hivatala

9 200 956

4 595 250

4 595 250

4 595 250

II.

M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ

8 984 000

13 200 000

1 700 000

13 200 000

III.

Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda

15 000 000

20 000 000

15 000 000

15 000 000

16 500 000

16 500 000

16 500 000

19 500 000

17 000 000

IV.

Eleki Román Általános Iskola

10 079 263

10 079 263

10 079 263

10 079 263

10 079 263

10 079 263

10 079 262

10 079 262

V.

15 976 843

22 746 920

24 853 275

20 564 537

20 094 538

20 094 537

20 094 537

20 501 734

20 501 734

20 501 734

20 501 734

20 501 734

20 501 734

VII.

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és
Óvoda
Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és
Kollégium

41 364 057

41 364 057

41 364 057

41 364 057

41 364 057

41 364 057

VIII.

Románvárosi Óvoda

7 095 624

9 274 807

9 274 807

9 274 807

9 274 807

128 202 477

141 762 031

127 368 386

134 579 648

122 409 649

VI.

Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/:

4 595 250

4 595 250

4 595 250

4 595 250

4 595 250

Összesen

december

Ft

4 595 250

4 595 250

59 748 706

17 827 000

17 827 000

17 826 731

204 480 731

10 079 262

10 079 262

10 079 262

10 079 262

120 951 150

21 495 537

19 286 438

19 286 437

19 286 437

19 286 438

243 066 474

20 501 734

20 501 734

20 501 734

20 501 734

20 501 734

20 501 742

246 020 816

38 472 784

38 472 784

41 364 057

41 364 057

41 364 057

41 364 059

490 586 143

9 274 807

9 274 807

9 274 807

9 274 807

9 274 807

9 274 807

9 274 806

109 118 500

122 409 648

132 718 374

123 919 374

122 101 548

136 128 547

122 928 547

122 928 288

1 537 456 520

13 200 000

4 595 250

november

október

szeptember

augusztus

július

június

május

április

március

február

Intézmény megnevezése

január

Sorszám
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13 200 000

63 484 000

6. melléklet
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2019. évi költségvetéséről szóló /2019. (II.21.) önkormányzati határozatához
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2019. évi kiadásainak ütemezése

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

12 500 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

18 000 000

55 000 000

97 673 721

85 000 000

15 000 000

12 000 000

12 000 000

16 000 000

Összesen

március

Önkormányzat

február

I.

Intézmény megnevezése

január

Sorszám

Ft

359 173 721

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2019. évi kiadásainak ütemezése

I.
II.

Önkormányzat

Összesen

december

november

október

szeptember

augusztus

július

június

május

április

március

február

Intézmény megnevezése

január

Sorszám

Ft

12 500 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

18 000 000

55 000 000

97 673 721

85 000 000

15 000 000

12 000 000

12 000 000

16 000 000

359 173 721

Intézmények összesen

118 844 080

131 510 096

128 616 451

124 327 713

128 357 714

126 357 713

130 357 712

131 758 712

127 049 613

132 560 612

128 376 612

129 339 497

1 537 456 520

Mindösszesen:

131 344 080

143 510 096

140 616 451

136 327 713

146 357 714

181 357 713

228 031 433

216 758 712

142 049 613

144 560 612

140 376 612

145 339 497

1 896 630 241

6a. melléklet
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2019. évi költségvetéséről szóló /2019. (II.21.) önkormányzati határozatához
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2019. évi bevételeinek ütemezése

50 516 000

9 100 000

9 100 000

11 000 000

10 000 000

Összesen

44 000 000

december

10 000 000

november

augusztus

10 000 000

október

július

15 000 000

szeptember

június

9 300 000

május

15 300 000

március

165 857 721

április

Önkormányzat

február

I.

Intézmény megnevezése

január

Sorszám

Ft

359 173 721

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2019. évi bevételeinek ütemezése

I.
II.

Összesen

december

november

október

szeptember

augusztus

július

június

május

április

március

február

Intézmény megnevezése

január

Sorszám

Ft

Önkormányzat

165 857 721

15 300 000

9 300 000

15 000 000

10 000 000

10 000 000

44 000 000

50 516 000

9 100 000

9 100 000

11 000 000

10 000 000

359 173 721

Intézmények összesen

128 202 477

141 762 031

127 368 386

134 579 648

122 409 649

122 409 648

132 718 374

123 919 374

122 101 548

136 128 547

122 928 547

122 928 288

1 537 456 520

Mindösszesen:

294 060 198

157 062 031

136 668 386

149 579 648

132 409 649

132 409 648

176 718 374

174 435 374

131 201 548

145 228 547

133 928 547

132 928 288

1 896 630 241

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
5700 Gyula, Eminescu u. 1.
KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK 2019. ÉVI ÁTLAG LÉTSZÁMADATAI
ÓVODA

ÁLT. ISKOLA

GIMNÁZIUM

KOLLÉGIUM

ÖSSZESEN

2019. évi átlaglétszám szerint GYERMEK/TANULÓ LÉTSZÁM/fő
MAGDU LUCIAN ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS ÓVODA, BATTONYA

47

121

0

0

168

BIHAR ROMÁN NEMZETISÉGŰ
KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS ÓVODA, KÖRÖSSSZAKÁL

56

72

0

0

128

0

92

0

0

92

0

233

187

76

496

46

136

0

0

182

100

0

0

0

100

248

654

187

76

1165

ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
NICOLAE BALCESCU ROMÁN
GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS KOLLÉGIUM, GYULA
KÉTEGYHÁZI ROMÁN NEMZETISÉGI
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
ROMANVÁROSI ÓVODA, GYULA
ÖSSZESEN

1165

Gyula, 2019. február 11.
Necsevné Kósa Ildikó
gazdasági referens
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
székhelye: 5700 Gyula, Eminescu u. 1.
képviseli: Juhász Tibor Elnök
törzskönyvi azonosító száma (PIR): 736460
adószáma: 18382251-1-04
mint támogató (a továbbiakban: Támogató),
másrészről a

„Cronica” Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft.
székhelye: 5700 Gyula, Sáros u. 17.
képviseli: Kovács Zsoltné
nyilvántartási száma/cégjegyzékszáma: Cg.04-09-008-398
adószáma: 14440179-2-04
mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)
(a továbbiakban együttesen: Felek) között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.
I. A szerződés tárgya

Támogató a „Cronica” román nyelvű hetilap megjelentetésének támogatására a 2019. január 1. –
2019. december 31. közötti időszakra …………………. Ft, azaz …………………………. forint’
költségvetési támogatást nyújt a ………………… számú MROÖ Közgyűlési határozata értelmében.
Támogató a …………………… számú MROÖ Közgyűlési határozat értelmében, a Támogatott részére
a folyamatos működés biztosítása érdekében, jelen szerződés keretében …………………. Ft előleget
biztosított, mely a 10402623-50505251-49531023 számú számlára történt átutalásra, amely az első
negyedévi támogatási részletbe kerül beszámításra.

A Támogató vissza nem térítendő költségvetési támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt
Kedvezményezett részére az Áht. 48. § - 48/A. §-a és az 51. § (1) bekezdése, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ávr.) 87. § rendelkezései szerint.
1.
Támogató a támogatást az Ávr. 87. §-a alapján, támogatási előlegként, négy egyenlő részletben
- negyedévenként - egy összegben folyósítja Kedvezményezett részére a jelen szerződés aláírását követő
15 napon belül Kedvezményezett Kereskedelmi és Hitelbank Banknál 10402623-50505251-49531023
számon vezetett számlájára történő utalással.
2.
A támogatást a Kedvezményezett a 2019. január 1. és 2019. december 31. (adatlapon megadott
két dátum) közötti időszak (a továbbiakban: támogatott tevékenység időtartama) alatt, a jelen szerződés
1. mellékletét képező Szakmai programjában (a továbbiakban: szakmai program) részletezett
tevékenysége (a továbbiakban: támogatott tevékenység) megvalósításával összefüggésben felmerült, a 2.
melléklet szerinti Pénzügyi tervben és Pénzügyi kifizetések ütemezési tervében (a továbbiakban együttesen:
költségterv) meghatározott költségek finanszírozására használhatja fel. A támogatás felhasználásának
határideje: 2020. január 31. napja.
3.
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az őt terhelő köztartozás összegét - az állami adó- és
vámhatóság adatszolgáltatása alapján, az Ávr. 90. §-ában meghatározottak szerint - a Magyar
Államkincstár az Áht. 51. § (2) bekezdése értelmében visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő
bevételi számláján jóváírja. A visszatartásról a Kincstár tájékoztatja a Kedvezményezettet és a
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Támogatót. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a visszatartás Kedvezményezett jelen szerződés
keretében vállalt kötelezettségeit nem érinti.
II. A támogatás nyújtásának feltételei, a Kedvezményezett nyilatkozatai és vállalásai
4.
Az Ávr. 75. § (2) bekezdés a) pontjának megfelelően, Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatási
igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek, illetőleg,
hogy a jelen szerződésben megjelölt tárgyban korábban vagy egyidejűleg támogatási igényt nem nyújtott
be.
5.
Az Ávr. 75. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelően, Kedvezményezett kijelenti, hogy nem áll
jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás
vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
6.
Kedvezményezett kijelenti, hogy hozzájárul a támogatási igény jogosságának és a támogatás
rendeltetésszerű felhasználásának a Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, továbbá
jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek, illetve az általuk meghatalmazott szervezet vagy személyek
által történő ellenőrzéséhez. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az ellenőrzések lefolytatására a
támogatási döntés meghozatalát és a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a támogatás
igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló
elfogadását követő 5 (öt) évig kerülhet sor. Kedvezményezett nyilatkozik, hogy a támogatás elszámolásával
kapcsolatos iratok az alábbi címen fellelhetőek eredetben teljeskörűen:
5700 Gyula, Sáros u. 17.
7.
Az Ávr. 75. § (2) bekezdés d) pontjának megfelelően, Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége
tudatában nyilatkozik arról, hogy az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek megfelel. Eszerint
Kedvezményezett kijelenti, hogy
a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, azaz vonatkozásában az Ávr. 82. §
(1)-(2) bekezdésében részletezett kizáró okok nem állnak fenn,
b) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja
szerint átlátható szervezetnek minősül. Kedvezményezett az Áht. 55. §-ban foglaltak alapján hozzájárul
ahhoz, hogy Támogató vagy a Támogató nevében eljáró szervezet, az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott feltétel ellenőrzése céljából, az Áht. 55. § a)-c) pontjaiban foglalt adatait a támogatás
folyósításától számított 5 (öt) évig, vagy - ha az későbbi - a támogatás visszakövetelésére vonatkozó igény
elévüléséig kezelje, illetőleg honlapján azokat közzétegye.
c) vele szemben az Áht. 50. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.
8.
Az Ávr. 75. § (2) bekezdés e) pontjának megfelelően, Kedvezményezett kijelenti, hogy nem áll fenn
harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatás céljának megvalósulását
meghiúsíthatja, továbbá - az Ávr. 75. § (2) bekezdés h) pontjának megfelelően, figyelemmel ugyanakkor az
Ávr. 75. § (6a) bekezdésében foglaltakra - Kedvezményezett nyilatkozik arról is, hogy a támogatott
tevékenység megvalósításához, illetőleg - amennyiben valamely hatósági engedély a támogatott
tevékenység egyes elemeinek megvalósítását követően szerezhető be - a támogatott tevékenység
megkezdéséhez esetlegesen szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik, és azokat - a tevékenység
megvalósításához szükséges valamennyi hatósági engedélyt - legkésőbb a szakmai beszámolóval
egyidejűleg Támogató rendelkezésére bocsátja.
9.
Kedvezményezett az Ávr. 75. § (2) bekezdés f) pontjának megfelelően vállalja, hogy a Támogató
által az Áht. 50/A. § szerint kikötött biztosítékot - Kedvezményezett valamennyi, jogszabály alapján
beszedési megbízással megterhelhető fizetési számlájára vonatkozó, Támogató javára szóló beszedési
megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési
megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezést
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tartalmazó nyilatkozatát - legkésőbb a támogatás folyósítását megelőzően Támogató rendelkezésére
bocsátja. Kedvezményezett vállalja, hogy a biztosíték rendelkezésre állásáról a jelen támogatási
jogviszony alapján fennálló kötelezettségei megszűnéséig gondoskodik.
10. Kedvezményezett az Ávr. 75. § (2) bekezdés g) pontja alapján kijelenti, hogy a támogatás
tekintetében adólevonási joggal rendelkezik, amellyel jelen támogatással összefüggő kiadások
vonatkozásában élni kíván, tudomásul veszi továbbá, hogy ezen nyilatkozatára tekintettel Támogató az
elszámolás során a bizonylatok nettó összegeit veszi alapul.
11. Kedvezményezett kijelenti, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatást az Áht. 53/A. §-ában, az
Ávr. 98. §-ában és a jelen szerződésben foglaltak szerint visszafizeti.
12. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján a
Kedvezményezett nevét, a támogatás célját, összegét, a támogatott tevékenység megvalósulási helyét
nyilvánosságra hozza. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy Támogató a jelen támogatás,
illetőleg Kedvezményezett Áht. 54/B. § (1) bekezdésében meghatározott adatait, az Áht. 54/A. § szerint
működtetett kincstári monitoring rendszer részére átadja, amely adatokat a monitoring rendszer 5 (öt) évig
kezeli.
13. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés lejártáig és az ezzel
kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséig a Támogató részére haladéktalanul írásban bejelenti, ha a
törvényes képviselőjének személye változik, ha ellene ügyészségi törvényességi felügyeleti eljárás indul
vagy keresetet nyújtanak be, illetve ha a legfelsőbb szerve olyan napirendet tűz tárgyalásra, amely a jogi
személyisége megszűnését eredményezheti. Tudomásul veszi továbbá, hogy a tudomására jutásától
számított 8 (nyolc) napon belül köteles a Támogató részére bejelenteni bármely, a Támogató elállási,
felmondási vagy a támogatás visszavonására vonatkozó jogát érintő körülmény bekövetkezését, illetőleg a
támogatás támogatási igényben, jogszabályban vagy a jelen szerződésben rögzített feltételei
vonatkozásában bekövetkezett egyéb változást, így különösen azt, ha a támogatott tevékenység
összköltsége a tervezetthez képest csökken, a Kedvezményezett adólevonási jogosultságában, vagy más
adataiban változás következik be. Ilyen bejelentés esetén a Támogató - az Ávr. 97. § (2) bekezdésére
tekintettel - a tudomásszerzést követő 30 napon belül megteszi a szükséges intézkedéseket.
III. A támogatás felhasználására vonatkozó szabályok
14. Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításába közreműködőket bevonhat, köteles
azonban a közbeszerzési szabályok előírásait betartani. Amennyiben jogszabály közbeszerzési eljárás
lefolytatását nem írja elő, Kedvezményezett abban az esetben is köteles a közreműködőket (vállalkozókat)
olyan egyéb transzparens, diszkriminációmentes eljárás során kiválasztani, amely lehetővé teszi a
legkedvezőbb áron nyújtott szolgáltatás elfogadását. A támogatás szabályszerű felhasználása érdekében a
Kedvezményezett közbeszerzési eljárást és más beszerzési eljárást úgy köteles lefolytatni, hogy az a
támogatás ésszerű és hatékony felhasználását biztosítsa.
15. Kedvezményezett az Ávr. 76. § (2) bekezdésének megfelelően tudomásul veszi, hogy a támogatott
tevékenység megvalósítása során a támogatás terhére a 100.000,- Ft (azaz százezer forint) értékhatárt
meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag
írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és írásban visszaigazolt megrendelés is.
Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése
érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.
16. Kedvezményezett a költségtervben foglalt költségtételek között költségtételenként, a teljes
költségvetési támogatási összeg legfeljebb 30 %-ának megfelelő mértékig saját hatáskörben
átcsoportosíthat. Az esetleges átcsoportosítás mértékét és szükségességét Kedvezményezett a
beszámolóban részletezni köteles.
17. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatott beruházással létrehozott vagyon – az Ávr.
102. § (1) bekezdésének megfelelően – a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló Támogató általi
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elfogadásától számított 5 (öt) éven belül, a támogatásból vásárolt eszköz pedig a pénzügyi elszámolás és
szakmai beszámoló Támogató általi elfogadásától számított 3 (három) éven belül kizárólag a Támogató
előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg,
továbbá, hogy ezen időszak alatt köteles gondoskodni azok fenntartásáról és állagmegóvásáról. Támogató a
jóváhagyás megadását a Kedvezményezettet jelen szerződés alapján terhelő kötelezettségek átvállalásának
biztosítása érdekében feltételhez kötheti.
18.
Felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha a támogatásnak vagy egy részének felhasználása által a
Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység időtartama alatt bármilyen bevétele keletkezik, azt
Kedvezményezett köteles a támogatási célra fordítani, és a felhasználással a jelen szerződésben
foglaltak szerint Támogató részére elszámolni.
IV. A beszámoló
19. Kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával
kapcsolatban felmerült valamennyi költségről, azaz a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról, illetve amennyiben a támogatás kifizetése a beszámoló elfogadásához kötött - a megítélt költségvetési
támogatás kifizethetősége érdekében köteles pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót (a
továbbiakban: beszámoló) benyújtani akkor is, ha a támogatásból az őt terhelő köztartozások összege
visszatartásra kerül.
Kedvezményezett köteles negyedévente részbeszámolót küldeni a részösszeg felhasználási határidejének
lejártát követő 20 napon belül. Amennyiben a Kedvezményezett nem nyújtja be a beszámolót, felhívásra
nem nyújt be haladéktalanul hiánypótlást, a támogatást nem a céljának megfelelően használja fel, nem tesz
eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, úgy a Támogató jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni
a kötelezettség maradéktalan teljesítéséig. A végbeszámoló benyújtásának határideje a felhasználási
határidőt követő 30. nap. A beszámoló benyújtásának helye: MROÖ székhelye
20.

Pénzügyi elszámolás

a) A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell a szerződés 3. mellékletét képező számlaösszesítőt (a
továbbiakban: számlaösszesítő). A számlaösszesítő tartalmazza a támogatott tevékenység időtartama alatt a
támogatott tevékenység megvalósításával összefüggésben felmerült, forintban megállapított költségeket az
alábbi részletezés szerint: a szállító, illetőleg szolgáltató megnevezése, a számla vagy számlahelyettesítő
bizonylat száma, a teljesítés megnevezése, ideje és összege (nettó, ÁFA illetve bruttó összeg
megbontásban). A számlaösszesítőt úgy kell elkészíteni, hogy tételes ellenőrzés esetén a kifizetések
egyértelműen azonosíthatóak legyenek. A számlaösszesítőt a Kedvezményezett képviseletére jogosult
aláírásával kell ellátni és Támogató részére elszámoláskor átadni.
b) A számlaösszesítőn túl a pénzügyi elszámoláshoz csatolni kell a bruttó 100.000 Ft-ot meghaladó
kiadásokról a teljesítést igazoló, eredetivel mindenben megegyező, gazdasági eseményt igazoló
dokumentumok (szerződés, számla, egyéb számviteli bizonylatok, stb.) és a pénzügyi teljesítést igazoló
bizonylatok, banki kivonatok hitelesített másolatait. Az eredeti bizonylatokon a Kedvezményezett köteles
feltüntetendő, hogy „Elszámolva a MROÖ/
/
/2019. iktatószámú támogatási szerződés terhére”.
Hiteles másolatként a Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által
aláírt másolat fogadható el.
c) A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetében annak végösszegét és az
arra tekintettel elszámolható költség összegét a számlán, számviteli bizonylaton megjelölt teljesítés
időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani, a
Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetén az
Európai Központi Bank által közzétett középárfolyamon kell euróra átváltani.
d) A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató kizárólag azon bizonylatokat fogadja be a
pénzügyi elszámolás részeként, amelyek megfelelnek a jelen szerződésben meghatározott
követelményeknek.

4

Ikt.szám: ………. /2 0 1 9

e) Amennyiben a támogatott tevékenység megvalósításához Kedvezményezett saját – egyéb - forrást is
felhasznált, úgy a pénzügyi elszámolást arra vonatkozóan is köteles benyújtani.

21.

Szakmai beszámoló

a)
Kedvezményezett szakmai beszámolójának megfelelő részletességgel és (foto)dokumentáltan
tartalmaznia kell a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait,
elemeznie kell a megvalósítás eredményességét, továbbá le kell vezetnie és be kell mutatnia a
költségtervben foglalt kiadások alakulását. A szakmai beszámolót a Kedvezményezett képviseletére
jogosult aláírásával kell ellátni és amennyiben az eredmény arra alkalmas, azt tárgyiasult formában
(kiadvány, folyóirat, stb.) a szakmai beszámolóhoz mellékelni kell. A szakmai beszámolónak fentieken
túlmenően – amennyiben az engedélyköteles – tartalmaznia kell a támogatott tevékenység
megvalósításához szükséges jogerős hatósági engedélyek másolatát illetőleg, amennyiben a beruházással
érintett ingatlan nem, vagy nem kizárólag a Kedvezményezett tulajdonában áll, a tulajdonos hozzájárulását,
illetőleg annak 20. pont szerinti nyilatkozatát.
22. A beszámoló határidejének elmulasztása vagy a beszámoló nem megfelelő teljesítése esetén a
Támogató írásban, határidő tűzésével felszólítja Kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére vagy a
hiányok pótlására. A beszámoló annak Támogató általi elfogadásáig korlátlanul hiánypótoltatható. A
beszámoló elfogadásáról Támogató Kedvezményezettet az elfogadástól számított 30 napon belül írásban
értesíti.
23. Kedvezményezett köteles legkésőbb a beszámoló időpontjáig a támogatás fel nem használt részét
(maradvány) - a VII. pontban foglaltak figyelembevételével - visszafizetni a Támogató részére.
24. Kedvezményezett köteles a támogatás terhére elszámolni kívánt költségekről elkülönített számviteli
nyilvántartást vezetni, továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználását
alátámasztó bizonylatokat teljeskörűen a beszámoló Támogató általi jóváhagyásától számított 10 (tíz) évig
megőrizni.
25. Az Ávr. 93. § (2) bekezdésének megfelelően a Kedvezményezett a beszámolóban kizárólag a
támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült költségeket szerepeltetheti. Felek megállapodnak
továbbá abban, hogy Kedvezményezett köteles külön nyilatkozni arról, hogy a feltüntetett költségek
kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről – ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes
kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződött. Ezen nyilatkozat
hiányában a beszámoló nem fogadható el. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy nem számolhat
el olyan költséget, amelyre az államháztartás valamely alrendszeréből származó más támogatás nyújt
fedezetet.
26. A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha a szakmai programban és a
költségtervben foglaltak teljesültek, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a
támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, a Kedvezményezettnek a támogatott
tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját a
Támogató jóváhagyta, és a költségvetési támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak
megfelelő mértékben megtörtént. A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha a jelen
szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesült.
V. A támogatás ellenőrzése
27. A Támogató, a támogatás lebonyolításában részt vevő, illetve a jelen szerződés 9. pontjában
megjelölt egyéb szervezetek a költségvetési támogatás felhasználását jogosultak ellenőrizni. Az ellenőrzés
kiterjedhet a Kedvezményezett által a támogatott tevékenység megvalósítására kötött szerződésben részes
olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.
28. Kedvezményezett, illetve a 30. pont szerinti közreműködők kötelesek a támogatás lebonyolításában
részt vevő és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző
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szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló
okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen
is segíteni. A közreműködők ellenőrzés során történő együttműködéséért a Kedvezményezett felel.
VI. Szerződésszegés, a szerződés felmondása, az elállás
29. Az Ávr. 88. § (3) bekezdésének megfelelően a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül,
amennyiben jogszabály azt előírja, illetve ha a támogatási szerződés megkötését követően a
Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez
tudomást, amely a költségvetési támogatás visszavonását, a támogatási szerződés felmondását, vagy az
attól történő elállást teheti szükségessé. A felfüggesztésről és annak okáról Támogató haladéktalanul
tájékoztatja Kedvezményezettet.
30. A Támogató jogosult a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal elállni vagy
azt felmondani, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:
a) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló
valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor, vagy a támogatási jogviszony
fennállása alatt;
b) az Ávr. 81. § -ában meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően
következik be, vagy jut a Támogató tudomására;
c) Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jogszabályban vagy a jelen szerződésben foglalt
kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget az ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségeinek, és ennek
következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni;
d) Kedvezményezett a jelen szerződésben, illetve jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségeinek nem
tesz eleget;
e) Kedvezményezett az Ávr. 75. § (2) és (3) bekezdése alapján tett nyilatkozatok bármelyikét visszavonja;
f) Kedvezményezett a Támogató által megjelölt póthatáridőn belül sem, illetve ismételten nem megfelelően
teljesítette a beszámolási kötelezettségét;
g) a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a
Kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke csökkenésének megfelelő további
biztosíték nyújtásáról a Támogató által megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik;
h) a Kedvezményezett a támogatást nem a jelen szerződésben meghatározottak szerint használja fel;
i) a szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított 6 (hat) hónapon belül a
támogatott tevékenység nem kezdődik meg, és Kedvezményezett késedelmét ezen idő alatt írásban sem
menti ki;
j) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben
foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;
k) a Kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik;
l) a Kedvezményezett a támogatás felhasználása során az Áht., az Ávr., vagy más vonatkozó jogszabály
előírásait megszegi.
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VII. A támogatás visszafizetésének teljesítése
31. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása,
továbbá a támogatás visszavonása, a szerződéstől történő elállás vagy annak felmondása esetén
Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét az Ávr. 98. § (1) bekezdése szerinti
ügyleti kamattal, késedelem esetén az Ávr. 98. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelt
mértékben köteles visszafizetni. Az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a támogatás
folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja (részletekben történő
folyósítás esetén, a jogosulatlan igénybevétel kezdő időpontja a visszafizetési kötelezettség összegével
megegyező támogatási részlet fizetési számlán történő jóváírásának napja azzal, hogy a számítást az utolsó
részlet jóváírásának napjától visszafelé kell elvégezni). A késedelmi kamat számításának kezdő időpontja a
Kedvezményezett késedelembe esésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének
napja.
32. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató a szerződés módosítása, felmondása, vagy az
attól történő elállás nélkül is elrendelheti a támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem
rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű – visszafizetését a 34. pontban
meghatározott kamatfizetés terhe mellett.
33. Ha a visszafizetési kötelezettség a Támogató saját érdekkörében felmerülő okból keletkezik, a
támogatás visszafizetése a megállapított fizetési határidőig kamatmentes.
34. Támogató a visszafizetési kötelezettségről írásban értesíti Kedvezményezettet. Kedvezményezett a
visszafizetést a visszafizetésre irányuló felszólításban foglaltak szerint és az abban megjelölt határidőig határidő megjelölése hiányában a felszólítás kézhezvételét követő harmincadik napig - köteles teljesíteni.
Ha a Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a késedelme után az
Ávr. 98. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamatot is köteles megfizetni.
35. Kedvezményezett a támogatás visszafizetését - jelen szerződés iktatószámának feltüntetésével - a
Támogató Kereskedelmi és Hitelbank-nál vezetett 10402623-26213381-00000000 számú fejezeti
kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlája javára köteles teljesíteni.
36. Amennyiben a Kedvezményezett visszafizetési kötelezettségét a megjelölt határidőig önként nem
teljesíti, a Támogató jogosult a szerződésből származó lejárt követeléseit a Kedvezményezett által
rendelkezésére bocsátott, jelen szerződés 12. pontjában meghatározott azonnali beszedési megbízás
benyújtásával érvényesíteni. Ennek eredménytelensége esetén a visszafizetendő összeget és annak kamatait
az állami adóhatóság a Támogató megkeresésére adók módjára hajtja be.
VIII. Titoktartás
37. A felet a szerződés teljesítése keretében a szerződés hatályba lépése előtt és az ezt követően
tudomására jutott, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 3. § 1. pontja szerinti
minősített adatot képező információk tekintetében büntetőjogi felelősség terheli. Egyéb – minősített
adatnak nem minősülő – bizalmas információk átadására vagy nyilvánosságra hozatalára egyik fél sem
jogosult, kivéve a szerződés lényeges tartalmi elemeire, azaz a Felek személyére, a támogatás céljára és
összegére, a támogatott tevékenység megvalósulási helyére vonatkozó információkat, illetve mindazon
rendelkezéseket, amelyek nyilvánosságra hozatalát a Támogató vonatkozásában jogszabály írja elő.
Nyilvánosságra hozatalnak minősül a jogosulatlan harmadik személlyel történő közlés is.
38. A jelen szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos, vagy a Támogatóra, különösen annak
működésére, szervezetére vonatkozó információ, illetőleg minden olyan tény, adat, terv, okirat,
dokumentum, eljárás bizalmas információnak minősül, amelyek nyilvánosságra hozatala a Felek hivatali
érdekeit sértené, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette,
azzal, hogy önmagában a jelen pont szerződésbe foglalása nem minősül a szükséges intézkedések
megtételének.
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39. A minősített adatokra vonatkozó titoktartási kötelezettség mind a két felet a szerződés lejárta, illetve
bármi okból történő megszűnése esetén a minősítés tartamáig kötelezi. Más, a szerződéssel kapcsolatban
keletkezett titok és egyéb, a teljesítés során keletkezett bizalmas információk tekintetében a hatályos
jogszabályok által előírt rendelkezések alapján kell eljárni.
40. A titoktartási kötelezettség Kedvezményezettet a szerződés teljesítésére, illetőleg megszűnésére
tekintet nélkül, határidő nélkül terheli. A 40-43. pontokban foglalt titoktartási kötelezettség megsértéséből,
illetve az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából származó hátrányok, valamint az ezek
kiküszöböléséhez szükséges költségek, ideértve mind a vagyoni, mind a nem vagyoni kár megtérítését – az
egyéb felelősségén túl – azt a felet terhelik, akinek a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal tekintetében
felelőssége fennáll.
41. Kedvezményezett a jelen szerződéssel kapcsolatosan tudomásul veszi, hogy az Infotv. 26-27. §aiban, és az 1. melléklet, III. 3. pontjában foglaltakat illetőleg a nyilvánosságra hozatalt a Támogató még az
üzleti titokra való hivatkozással sem tagadhatja meg.
IX. Szerződés módosítása, megszűnése
42. A jelen szerződés módosítása kizárólag írásban és - az Áht. 48/A. § (5) bekezdésében foglalt esetet
kivéve - a Felek közös megállapodása alapján érvényes, az Ávr. 95. § (1) bekezdése alapján arra pedig csak
abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható
lett volna. Felek rögzítik, hogy a szerződés kizárólag a beszámoló benyújtására megállapított határidő
lejártát megelőzően beérkezett, indokolással ellátott kérelem alapján módosítható azzal, hogy
amennyiben a módosítási kérelem valamely jelen szerződésben, illetőleg jogszabályban rögzített határidő
meghosszabbítására vonatkozik, úgy annak az adott határidő lejártát megelőzően kell megérkeznie
Támogatóhoz. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az Ávr. 95. § (2) bekezdésében foglaltakkal
összhangban - a módosítás nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására és a
jelen szerződésben meghatározott összegen felüli többlet költségvetési támogatás biztosítására.
43. A jelen szerződést - az Áht. 48/A. § (5) bekezdése alapján - Támogató a Kedvezményezett javára
egyoldalúan is módosíthatja. Módosításnak minősül e tekintetben az is, ha Támogató a Kedvezményezett
45. pont szerinti szerződés-módosítási kérelmét tudomásul veszi, és arról Kedvezményezettet értesíti.
44.

Nem kell a szerződést módosítani, ha

a) a támogatott tevékenység megvalósításának időpontja a jelen szerződésben megjelölt határidőhöz képest
előre láthatóan a három hónapos késedelmet nem haladja meg,
b) a jelen szerződésben meghatározott bármely indikátor értékének várható teljesülése eléri a célérték
legalább 90%-át,
Kedvezményezett a fenti körülményekről a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles Támogatót
írásban tájékoztatni. A változás a bejelentés Támogató általi elfogadásával hatályosul.
45. A szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a másik félhez eljuttatott írásbeli
értesítéssel, amennyiben a másik fél a szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét súlyosan megsérti, és
azt nem orvosolja az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követően a felhívásban tűzött
határidőn belül sem. A kötelezettség teljesítésére felhívó írásbeli felszólítást nem kell megküldeni, ha a
szerződésszegés olyan súlyú, hogy a sérelmet szenvedett féltől a továbbiakban nem várható el a szerződés
fenntartása. A szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a VII. pontban foglaltak megfelelően
alkalmazandóak.
46. A Támogató és a Kedvezményezett jelen szerződés teljesítéséhez kapcsolódó értesítéseire,
felszólításaira, továbbá a Támogató és a Kedvezményezett egymás irányába történő nyilatkozatai
megtételére rendelkezésre álló határidők számítására az Ávr. 102/C. § (1)-(10) bekezdésében foglaltakat
kell alkalmazni.
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47.

Jelen szerződés teljesítése során kapcsolattartók:

Támogató részéről:
a)
szakmai és pénzügyi kérdésekben:
név:
tel.:
e-mail:
Kedvezményezett részéről:
b)
szakmai és pénzügyi kérdésekben:
név:
tel.:
e-mail:
48. Támogató a jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi iratot köteles a Kedvezményezett
beszámolójának a jóváhagyásától számított 10 (tíz) évig megőrizni.
49. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban az Áht., az Ávr., a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a hivatkozott és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb
jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
50. A szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket Felek egymás között tárgyalások útján
kísérelik meg rendezni.
A jelen szerződés 10 (tíz) oldalból, 50 (ötven) folyamatosan számozott pontból és 3 (három) nevesített
mellékletből áll. A jelen szerződést a Felek – az alulírott helyen és időpontban – elolvasás után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 4 (négy) eredeti példányban írják alá, melyből 3
(három) példány Támogatót, 1 (egy) példány Kedvezményezettet illet.
1. melléklet: Szakmai program
2. melléklet: Költségterv
3. melléklet: Számlaösszesítő
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Kedvezményezett képviseletében:
Kelt: Gyula, 2019. ……….. „…”

Támogató képviseletében:
Kelt: Gyula, 2019. ………. „…”

................................................................
Kovács Zsoltné

...............................................................
Juhász Tibor

igazgató

MROÖ elnök

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: Gyula, 2019. ……….. „…”
...............................................................
Hegedűs Zsolt
Gazdasági vezető

Jogilag ellenjegyzem:
Kelt: Gyula, 2019. …………. „…”

...............................................................
Kozma György
Hivatalvezető
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
székhelye: 5700 Gyula, Eminescu u. 1.
képviseli: Juhász Tibor Elnök
törzskönyvi azonosító száma (PIR): 736460
adószáma: 18382251-1-04
mint támogató (a továbbiakban: Támogató),
másrészről a

Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége
székhelye: 5700 Gyula, Dózsa György u. 8.
képviseli: Magyar Péter Marius
nyilvántartási száma : 04-02-0000517
ügyszám: 0400/Pk.60506/1989
adószáma: 19058283-1-04
mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)
(a továbbiakban együttesen: Felek) között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.
I. A szerződés tárgya

Támogató a „Foaia Românească” román nyelvű hetilap megjelentetésének támogatására a 2019.
január 1. – 2019. december 31. közötti időszakra ……………….. Ft, azaz
…………………………………….’ költségvetési támogatást nyújt a …………………. számú
MROÖ Közgyűlési határozata értelmében.
A támogatás célja, hogy Kedvezményezett a „Foaia Românească” hetilapban – a múlt értékeit
megőrizve - rendszeres és hiteles tudósítást közvetítsen a Magyarországi Románok Országos
Önkormányzata és intézményei, valamint az általa fenntartott oktatási intézményei tevékenységéről,
illetve oktatási és kulturális rendezvényeiről, a helyi román nemzetiségi önkormányzatok, civil
szervezetek, illetve román intézmények tevékenységéről és rendezvényeiről, valamint általában a
hazai románság közéleti, egyházi és kulturális eseményeiről.
Támogató a …………….. számú MROÖ Közgyűlési határozat értelmében, a Támogatott részére a
folyamatos működés biztosítása érdekében, jelen szerződés keretében ……………… Ft előleget
biztosított, mely a 10402623-26290407-00000000 számú számlára történt átutalásra, amely az első
negyedévi támogatási részletbe kerül beszámításra.

A Támogató vissza nem térítendő költségvetési támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt
Kedvezményezett részére az Áht. 48. § - 48/A. §-a és az 51. § (1) bekezdése, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ávr.) 87. § rendelkezései szerint.
1.
Támogató a támogatást az Ávr. 87. §-a alapján, támogatási előlegként, négy egyenlő részletben
- negyedévenként - egy összegben folyósítja Kedvezményezett részére a jelen szerződés aláírását követő
15 napon belül Kedvezményezett Kereskedelmi és Hitelbank-nál 10402623-26290407-00000000
számon vezetett számlájára történő utalással.
2.
A támogatást a Kedvezményezett a 2019. január 1. és 2019. december 31. (adatlapon megadott
két dátum) közötti időszak (a továbbiakban: támogatott tevékenység időtartama) alatt, a jelen szerződés
1. mellékletét képező Szakmai programjában (a továbbiakban: szakmai program) részletezett
tevékenysége (a továbbiakban: támogatott tevékenység) megvalósításával összefüggésben felmerült, a 2.
melléklet szerinti Pénzügyi tervben és Pénzügyi kifizetések ütemezési tervében (a továbbiakban együttesen:
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költségterv) meghatározott költségek finanszírozására használhatja fel. A támogatás felhasználásának
határideje: 2020. január 31. napja.
3.
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az őt terhelő köztartozás összegét - az állami adó- és
vámhatóság adatszolgáltatása alapján, az Ávr. 90. §-ában meghatározottak szerint - a Magyar
Államkincstár az Áht. 51. § (2) bekezdése értelmében visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő
bevételi számláján jóváírja. A visszatartásról a Kincstár tájékoztatja a Kedvezményezettet és a
Támogatót. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a visszatartás Kedvezményezett jelen szerződés
keretében vállalt kötelezettségeit nem érinti.
II. A támogatás nyújtásának feltételei, a Kedvezményezett nyilatkozatai és vállalásai
4.
Az Ávr. 75. § (2) bekezdés a) pontjának megfelelően, Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatási
igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek, illetőleg,
hogy a jelen szerződésben megjelölt tárgyban korábban vagy egyidejűleg támogatási igényt nem nyújtott
be.
5.
Az Ávr. 75. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelően, Kedvezményezett kijelenti, hogy nem áll
jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás
vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
6.
Kedvezményezett kijelenti, hogy hozzájárul a támogatási igény jogosságának és a támogatás
rendeltetésszerű felhasználásának a Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, továbbá
jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek, illetve az általuk meghatalmazott szervezet vagy személyek
által történő ellenőrzéséhez. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az ellenőrzések lefolytatására a
támogatási döntés meghozatalát és a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a támogatás
igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló
elfogadását követő 5 (öt) évig kerülhet sor. Kedvezményezett nyilatkozik, hogy a támogatás elszámolásával
kapcsolatos iratok az alábbi címen fellelhetőek eredetben teljes körűen:
5700 Gyula, Dózsa György utca 8.szám
7.
Az Ávr. 75. § (2) bekezdés d) pontjának megfelelően, Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége
tudatában nyilatkozik arról, hogy az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek megfelel. Eszerint
Kedvezményezett kijelenti, hogy
a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, azaz vonatkozásában az Ávr. 82. §
(1)-(2) bekezdésében részletezett kizáró okok nem állnak fenn,
b) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja
szerint átlátható szervezetnek minősül. Kedvezményezett az Áht. 55. §-ban foglaltak alapján hozzájárul
ahhoz, hogy Támogató vagy a Támogató nevében eljáró szervezet, az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott feltétel ellenőrzése céljából, az Áht. 55. § a)-c) pontjaiban foglalt adatait a támogatás
folyósításától számított 5 (öt) évig, vagy - ha az későbbi - a támogatás visszakövetelésére vonatkozó igény
elévüléséig kezelje, illetőleg honlapján azokat közzétegye.
c) vele szemben az Áht. 50. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.
8.
Az Ávr. 75. § (2) bekezdés e) pontjának megfelelően, Kedvezményezett kijelenti, hogy nem áll fenn
harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatás céljának megvalósulását
meghiúsíthatja, továbbá - az Ávr. 75. § (2) bekezdés h) pontjának megfelelően, figyelemmel ugyanakkor az
Ávr. 75. § (6a) bekezdésében foglaltakra - Kedvezményezett nyilatkozik arról is, hogy a támogatott
tevékenység megvalósításához, illetőleg - amennyiben valamely hatósági engedély a támogatott
tevékenység egyes elemeinek megvalósítását követően szerezhető be - a támogatott tevékenység
megkezdéséhez esetlegesen szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik, és azokat - a tevékenység
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megvalósításához szükséges valamennyi hatósági engedélyt - legkésőbb a szakmai beszámolóval
egyidejűleg Támogató rendelkezésére bocsátja.
9.
Kedvezményezett az Ávr. 75. § (2) bekezdés f) pontjának megfelelően vállalja, hogy a Támogató
által az Áht. 50/A. § szerint kikötött biztosítékot - Kedvezményezett valamennyi, jogszabály alapján
beszedési megbízással megterhelhető fizetési számlájára vonatkozó, Támogató javára szóló beszedési
megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési
megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezést
tartalmazó nyilatkozatát - legkésőbb a támogatás folyósítását megelőzően Támogató rendelkezésére
bocsátja. Kedvezményezett vállalja, hogy a biztosíték rendelkezésre állásáról a jelen támogatási
jogviszony alapján fennálló kötelezettségei megszűnéséig gondoskodik.
10. Kedvezményezett az Ávr. 75. § (2) bekezdés g) pontja alapján kijelenti, hogy a támogatás
tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik, tudomásul veszi továbbá, hogy ezen nyilatkozatára
tekintettel Támogató az elszámolás során az általa benyújtott bizonylatok bruttó összegeit veszi alapul.
11. Kedvezményezett kijelenti, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatást az Áht. 53/A. §-ában, az
Ávr. 98. §-ában és a jelen szerződésben foglaltak szerint visszafizeti.
12. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján a
Kedvezményezett nevét, a támogatás célját, összegét, a támogatott tevékenység megvalósulási helyét
nyilvánosságra hozza. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy Támogató a jelen támogatás,
illetőleg Kedvezményezett Áht. 54/B. § (1) bekezdésében meghatározott adatait, az Áht. 54/A. § szerint
működtetett kincstári monitoring rendszer részére átadja, amely adatokat a monitoring rendszer 5 (öt) évig
kezeli.
13. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés lejártáig és az ezzel
kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséig a Támogató részére haladéktalanul írásban bejelenti, ha a
törvényes képviselőjének személye változik, ha ellene ügyészségi törvényességi felügyeleti eljárás indul
vagy keresetet nyújtanak be, illetve ha a legfelsőbb szerve olyan napirendet tűz tárgyalásra, amely a jogi
személyisége megszűnését eredményezheti. Tudomásul veszi továbbá, hogy a tudomására jutásától
számított 8 (nyolc) napon belül köteles a Támogató részére bejelenteni bármely, a Támogató elállási,
felmondási vagy a támogatás visszavonására vonatkozó jogát érintő körülmény bekövetkezését, illetőleg a
támogatás támogatási igényben, jogszabályban vagy a jelen szerződésben rögzített feltételei
vonatkozásában bekövetkezett egyéb változást, így különösen azt, ha a támogatott tevékenység
összköltsége a tervezetthez képest csökken, a Kedvezményezett adólevonási jogosultságában, vagy más
adataiban változás következik be. Ilyen bejelentés esetén a Támogató - az Ávr. 97. § (2) bekezdésére
tekintettel - a tudomásszerzést követő 30 napon belül megteszi a szükséges intézkedéseket.
III. A támogatás felhasználására vonatkozó szabályok
14. Kedvezményezett jogosult a Támogató által nyújtott támogatást – a támogatási cél megvalósítása
érdekében - átadni Kedvezményezett szervezeti egysége az „Editura Noi Román Lap és Könyvkiadó”
végkedvezményezett, mint a „Foaia românească” néven megjelenő hetilap kiadója számára.
15. A Kedvezményezett a 14. pontban foglaltakra figyelemmel a Támogatási Szerződés alapján általa a
Támogatónak benyújtandó pénzügyi elszámolásban és szakmai beszámolóban jogosult az „Editura Noi
Román Lap és Könyvkiadó” nevére kiállított és általa kifizetett számlákat beállítani és szerepeltetni
valamint utalni arra, hogy a Támogatási Szerződésben meghatározott cél a kiadó, mint a Kedvezményezett
szervezeti egysége tevékenysége útján valósul meg.
16. Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításába közreműködőket bevonhat, köteles
azonban a közbeszerzési szabályok előírásait betartani. Amennyiben jogszabály közbeszerzési eljárás
lefolytatását nem írja elő, Kedvezményezett abban az esetben is köteles a közreműködőket (vállalkozókat)
olyan egyéb transzparens, diszkriminációmentes eljárás során kiválasztani, amely lehetővé teszi a
legkedvezőbb áron nyújtott szolgáltatás elfogadását. A támogatás szabályszerű felhasználása érdekében a
Kedvezményezett közbeszerzési eljárást és más beszerzési eljárást úgy köteles lefolytatni, hogy az a
támogatás ésszerű és hatékony felhasználását biztosítsa.
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17. Kedvezményezett az Ávr. 76. § (2) bekezdésének megfelelően tudomásul veszi, hogy a támogatott
tevékenység megvalósítása során a támogatás terhére a 100.000,- Ft (azaz százezer forint) értékhatárt
meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag
írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és írásban visszaigazolt megrendelés is.
Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése
érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.
18. Kedvezményezett a költségtervben foglalt költségtételek között költségtételenként, a teljes
költségvetési támogatási összeg legfeljebb 30 %-ának megfelelő mértékig saját hatáskörben
átcsoportosíthat. Az esetleges átcsoportosítás mértékét és szükségességét Kedvezményezett a
beszámolóban részletezni köteles.
19. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatott beruházással létrehozott vagyon – az Ávr.
102. § (1) bekezdésének megfelelően – a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló Támogató általi
elfogadásától számított 5 (öt) éven belül, a támogatásból vásárolt eszköz pedig a pénzügyi elszámolás és
szakmai beszámoló Támogató általi elfogadásától számított 3 (három) éven belül kizárólag a Támogató
előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg,
továbbá, hogy ezen időszak alatt köteles gondoskodni azok fenntartásáról és állagmegóvásáról. Támogató a
jóváhagyás megadását a Kedvezményezettet jelen szerződés alapján terhelő kötelezettségek átvállalásának
biztosítása érdekében feltételhez kötheti.
20.
Felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha a támogatásnak vagy egy részének felhasználása által a
Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység időtartama alatt bármilyen bevétele keletkezik, azt
Kedvezményezett köteles a támogatási célra fordítani, és a felhasználással a jelen szerződésben
foglaltak szerint Támogató részére elszámolni.
IV. A beszámoló
21. Kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával
kapcsolatban felmerült valamennyi költségről, azaz a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról, illetve amennyiben a támogatás kifizetése a beszámoló elfogadásához kötött - a megítélt költségvetési
támogatás kifizethetősége érdekében köteles pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót (a
továbbiakban: beszámoló) benyújtani akkor is, ha a támogatásból az őt terhelő köztartozások összege
visszatartásra kerül.
Kedvezményezett köteles negyedévente részbeszámolót küldeni a részösszeg felhasználási határidejének
lejártát követő 20 napon belül. Amennyiben a Kedvezményezett nem nyújtja be a beszámolót, felhívásra
nem nyújt be haladéktalanul hiánypótlást, a támogatást nem a céljának megfelelően használja fel, nem tesz
eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, úgy a Támogató jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni
a kötelezettség maradéktalan teljesítéséig. A végbeszámoló benyújtásának határideje a felhasználási
határidőt követő 30. nap. A beszámoló benyújtásának helye: MROÖ székhelye
22.

Pénzügyi elszámolás

a) A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell a szerződés 3. mellékletét képező számlaösszesítőt (a
továbbiakban: számlaösszesítő). A számlaösszesítő tartalmazza a támogatott tevékenység időtartama alatt a
támogatott tevékenység megvalósításával összefüggésben felmerült, forintban megállapított költségeket az
alábbi részletezés szerint: a szállító, illetőleg szolgáltató megnevezése, a számla vagy számlahelyettesítő
bizonylat száma, a teljesítés megnevezése, ideje és összege (nettó, ÁFA illetve bruttó összeg
megbontásban). A számlaösszesítőt úgy kell elkészíteni, hogy tételes ellenőrzés esetén a kifizetések
egyértelműen azonosíthatóak legyenek. A számlaösszesítőt a Kedvezményezett képviseletére jogosult
aláírásával kell ellátni és Támogató részére elszámoláskor átadni.
b) A számlaösszesítőn túl a pénzügyi elszámoláshoz csatolni kell a bruttó 100.000 Ft-ot meghaladó
kiadásokról a teljesítést igazoló, eredetivel mindenben megegyező, gazdasági eseményt igazoló
dokumentumok (szerződés, számla, egyéb számviteli bizonylatok, stb.) és a pénzügyi teljesítést igazoló
bizonylatok, banki kivonatok hitelesített másolatait. Az eredeti bizonylatokon a Kedvezményezett köteles
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feltüntetendő, hogy „Elszámolva a MROÖ/
/
/2019. iktatószámú támogatási szerződés terhére”.
Hiteles másolatként a Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által
aláírt másolat fogadható el.
c) A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetében annak végösszegét és az
arra tekintettel elszámolható költség összegét a számlán, számviteli bizonylaton megjelölt teljesítés
időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani, a
Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetén az
Európai Központi Bank által közzétett középárfolyamon kell euróra átváltani.
d) A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató kizárólag azon bizonylatokat fogadja be a
pénzügyi elszámolás részeként, amelyek megfelelnek a jelen szerződésben meghatározott
követelményeknek.
23.

Szakmai beszámoló

a)
Kedvezményezett szakmai beszámolójának megfelelő részletességgel és (foto)dokumentáltan
tartalmaznia kell a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait,
elemeznie kell a megvalósítás eredményességét, továbbá le kell vezetnie és be kell mutatnia a
költségtervben foglalt kiadások alakulását. A szakmai beszámolót a Kedvezményezett képviseletére
jogosult aláírásával kell ellátni és amennyiben az eredmény arra alkalmas, azt tárgyiasult formában
(kiadvány, folyóirat, stb.) a szakmai beszámolóhoz mellékelni kell. A szakmai beszámolónak fentieken
túlmenően – amennyiben az engedélyköteles – tartalmaznia kell a támogatott tevékenység
megvalósításához szükséges jogerős hatósági engedélyek másolatát illetőleg, amennyiben a beruházással
érintett ingatlan nem, vagy nem kizárólag a Kedvezményezett tulajdonában áll, a tulajdonos hozzájárulását,
illetőleg annak 20. pont szerinti nyilatkozatát.
24. A beszámoló határidejének elmulasztása vagy a beszámoló nem megfelelő teljesítése esetén a
Támogató írásban, határidő tűzésével felszólítja Kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére vagy a
hiányok pótlására. A beszámoló annak Támogató általi elfogadásáig korlátlanul hiánypótoltatható. A
beszámoló elfogadásáról Támogató Kedvezményezettet az elfogadástól számított 30 napon belül írásban
értesíti.
25. Kedvezményezett köteles legkésőbb a beszámoló időpontjáig a támogatás fel nem használt részét
(maradvány) - a VII. pontban foglaltak figyelembevételével - visszafizetni a Támogató részére.
26. Kedvezményezett köteles a támogatás terhére elszámolni kívánt költségekről elkülönített számviteli
nyilvántartást vezetni, továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználását
alátámasztó bizonylatokat teljeskörűen a beszámoló Támogató általi jóváhagyásától számított 10 (tíz) évig
megőrizni.
27. Az Ávr. 93. § (2) bekezdésének megfelelően a Kedvezményezett a beszámolóban kizárólag a
támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült költségeket szerepeltetheti. Felek megállapodnak
továbbá abban, hogy Kedvezményezett köteles külön nyilatkozni arról, hogy a feltüntetett költségek
kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről – ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes
kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződött. Ezen nyilatkozat
hiányában a beszámoló nem fogadható el. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy nem számolhat
el olyan költséget, amelyre az államháztartás valamely alrendszeréből származó más támogatás nyújt
fedezetet.
28. A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha a szakmai programban és a
költségtervben foglaltak teljesültek, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a
támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, a Kedvezményezettnek a támogatott
tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját a
Támogató jóváhagyta, és a költségvetési támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak
megfelelő mértékben megtörtént. A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha a jelen
szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesült.

5

Ikt.szám: ……… …. /2 0 1 9

V. A támogatás ellenőrzése
29. A Támogató, a támogatás lebonyolításában részt vevő, illetve a jelen szerződés 9. pontjában
megjelölt egyéb szervezetek a költségvetési támogatás felhasználását jogosultak ellenőrizni. Az ellenőrzés
kiterjedhet a Kedvezményezett által a támogatott tevékenység megvalósítására kötött szerződésben részes
olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.
30. Kedvezményezett, illetve a 30. pont szerinti közreműködők kötelesek a támogatás lebonyolításában
részt vevő és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző
szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló
okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen
is segíteni. A közreműködők ellenőrzés során történő együttműködéséért a Kedvezményezett felel.
VI. Szerződésszegés, a szerződés felmondása, az elállás
31. Az Ávr. 88. § (3) bekezdésének megfelelően a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül,
amennyiben jogszabály azt előírja, illetve ha a támogatási szerződés megkötését követően a
Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez
tudomást, amely a költségvetési támogatás visszavonását, a támogatási szerződés felmondását, vagy az
attól történő elállást teheti szükségessé. A felfüggesztésről és annak okáról Támogató haladéktalanul
tájékoztatja Kedvezményezettet.
32. A Támogató jogosult a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal elállni vagy
azt felmondani, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:
a) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló
valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor, vagy a támogatási jogviszony
fennállása alatt;
b) az Ávr. 81. § -ában meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően
következik be, vagy jut a Támogató tudomására;
c) Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jogszabályban vagy a jelen szerződésben foglalt
kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget az ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségeinek, és ennek
következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni;
d) Kedvezményezett a jelen szerződésben, illetve jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségeinek nem
tesz eleget;
e) Kedvezményezett az Ávr. 75. § (2) és (3) bekezdése alapján tett nyilatkozatok bármelyikét visszavonja;
f) Kedvezményezett a Támogató által megjelölt póthatáridőn belül sem, illetve ismételten nem megfelelően
teljesítette a beszámolási kötelezettségét;
g) a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a
Kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke csökkenésének megfelelő további
biztosíték nyújtásáról a Támogató által megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik;
h) a Kedvezményezett a támogatást nem a jelen szerződésben meghatározottak szerint használja fel;
i) a szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított 6 (hat) hónapon belül a
támogatott tevékenység nem kezdődik meg, és Kedvezményezett késedelmét ezen idő alatt írásban sem
menti ki;
j) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben
foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;
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k) a Kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik;
l) a Kedvezményezett a támogatás felhasználása során az Áht., az Ávr., vagy más vonatkozó jogszabály
előírásait megszegi.
VII. A támogatás visszafizetésének teljesítése
33. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása,
továbbá a támogatás visszavonása, a szerződéstől történő elállás vagy annak felmondása esetén
Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét az Ávr. 98. § (1) bekezdése szerinti
ügyleti kamattal, késedelem esetén az Ávr. 98. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelt
mértékben köteles visszafizetni. Az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a támogatás
folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja (részletekben történő
folyósítás esetén, a jogosulatlan igénybevétel kezdő időpontja a visszafizetési kötelezettség összegével
megegyező támogatási részlet fizetési számlán történő jóváírásának napja azzal, hogy a számítást az utolsó
részlet jóváírásának napjától visszafelé kell elvégezni). A késedelmi kamat számításának kezdő időpontja a
Kedvezményezett késedelembe esésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének
napja.
34. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató a szerződés módosítása, felmondása, vagy az
attól történő elállás nélkül is elrendelheti a támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem
rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű – visszafizetését a 34. pontban
meghatározott kamatfizetés terhe mellett.
35. Ha a visszafizetési kötelezettség a Támogató saját érdekkörében felmerülő okból keletkezik, a
támogatás visszafizetése a megállapított fizetési határidőig kamatmentes.
36. Támogató a visszafizetési kötelezettségről írásban értesíti Kedvezményezettet. Kedvezményezett a
visszafizetést a visszafizetésre irányuló felszólításban foglaltak szerint és az abban megjelölt határidőig határidő megjelölése hiányában a felszólítás kézhezvételét követő harmincadik napig - köteles teljesíteni.
Ha a Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a késedelme után az
Ávr. 98. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamatot is köteles megfizetni.
37. Kedvezményezett a támogatás visszafizetését - jelen szerződés iktatószámának feltüntetésével - a
Támogató Kereskedelmi és Hitelbank-nál vezetett 10402623-26213381-00000000 számú fejezeti
kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlája javára köteles teljesíteni.
38. Amennyiben a Kedvezményezett visszafizetési kötelezettségét a megjelölt határidőig önként nem
teljesíti, a Támogató jogosult a szerződésből származó lejárt követeléseit a Kedvezményezett által
rendelkezésére bocsátott, jelen szerződés 12. pontjában meghatározott azonnali beszedési megbízás
benyújtásával érvényesíteni. Ennek eredménytelensége esetén a visszafizetendő összeget és annak kamatait
az állami adóhatóság a Támogató megkeresésére adók módjára hajtja be.
VIII. Titoktartás
39. A felet a szerződés teljesítése keretében a szerződés hatályba lépése előtt és az ezt követően
tudomására jutott, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 3. § 1. pontja szerinti
minősített adatot képező információk tekintetében büntetőjogi felelősség terheli. Egyéb – minősített
adatnak nem minősülő – bizalmas információk átadására vagy nyilvánosságra hozatalára egyik fél sem
jogosult, kivéve a szerződés lényeges tartalmi elemeire, azaz a Felek személyére, a támogatás céljára és
összegére, a támogatott tevékenység megvalósulási helyére vonatkozó információkat, illetve mindazon
rendelkezéseket, amelyek nyilvánosságra hozatalát a Támogató vonatkozásában jogszabály írja elő.
Nyilvánosságra hozatalnak minősül a jogosulatlan harmadik személlyel történő közlés is.
40. A jelen szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos, vagy a Támogatóra, különösen annak
működésére, szervezetére vonatkozó információ, illetőleg minden olyan tény, adat, terv, okirat,
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dokumentum, eljárás bizalmas információnak minősül, amelyek nyilvánosságra hozatala a Felek hivatali
érdekeit sértené, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette,
azzal, hogy önmagában a jelen pont szerződésbe foglalása nem minősül a szükséges intézkedések
megtételének.
41. A minősített adatokra vonatkozó titoktartási kötelezettség mind a két felet a szerződés lejárta, illetve
bármi okból történő megszűnése esetén a minősítés tartamáig kötelezi. Más, a szerződéssel kapcsolatban
keletkezett titok és egyéb, a teljesítés során keletkezett bizalmas információk tekintetében a hatályos
jogszabályok által előírt rendelkezések alapján kell eljárni.
42. A titoktartási kötelezettség Kedvezményezettet a szerződés teljesítésére, illetőleg megszűnésére
tekintet nélkül, határidő nélkül terheli. A 40-43. pontokban foglalt titoktartási kötelezettség megsértéséből,
illetve az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából származó hátrányok, valamint az ezek
kiküszöböléséhez szükséges költségek, ideértve mind a vagyoni, mind a nem vagyoni kár megtérítését – az
egyéb felelősségén túl – azt a felet terhelik, akinek a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal tekintetében
felelőssége fennáll.
43. Kedvezményezett a jelen szerződéssel kapcsolatosan tudomásul veszi, hogy az Infotv. 26-27. §aiban, és az 1. melléklet, III. 3. pontjában foglaltakat illetőleg a nyilvánosságra hozatalt a Támogató még az
üzleti titokra való hivatkozással sem tagadhatja meg.
IX. Szerződés módosítása, megszűnése
44. A jelen szerződés módosítása kizárólag írásban és - az Áht. 48/A. § (5) bekezdésében foglalt esetet
kivéve - a Felek közös megállapodása alapján érvényes, az Ávr. 95. § (1) bekezdése alapján arra pedig csak
abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható
lett volna. Felek rögzítik, hogy a szerződés kizárólag a beszámoló benyújtására megállapított határidő
lejártát megelőzően beérkezett, indokolással ellátott kérelem alapján módosítható azzal, hogy
amennyiben a módosítási kérelem valamely jelen szerződésben, illetőleg jogszabályban rögzített határidő
meghosszabbítására vonatkozik, úgy annak az adott határidő lejártát megelőzően kell megérkeznie
Támogatóhoz. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az Ávr. 95. § (2) bekezdésében foglaltakkal
összhangban - a módosítás nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására és a
jelen szerződésben meghatározott összegen felüli többlet költségvetési támogatás biztosítására.
45. A jelen szerződést - az Áht. 48/A. § (5) bekezdése alapján - Támogató a Kedvezményezett javára
egyoldalúan is módosíthatja. Módosításnak minősül e tekintetben az is, ha Támogató a Kedvezményezett
45. pont szerinti szerződés-módosítási kérelmét tudomásul veszi, és arról Kedvezményezettet értesíti.
46.

Nem kell a szerződést módosítani, ha

a) a támogatott tevékenység megvalósításának időpontja a jelen szerződésben megjelölt határidőhöz képest
előre láthatóan a három hónapos késedelmet nem haladja meg,
b) a jelen szerződésben meghatározott bármely indikátor értékének várható teljesülése eléri a célérték
legalább 90%-át,
Kedvezményezett a fenti körülményekről a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles Támogatót
írásban tájékoztatni. A változás a bejelentés Támogató általi elfogadásával hatályosul.
47. A szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a másik félhez eljuttatott írásbeli
értesítéssel, amennyiben a másik fél a szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét súlyosan megsérti, és
azt nem orvosolja az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követően a felhívásban tűzött
határidőn belül sem. A kötelezettség teljesítésére felhívó írásbeli felszólítást nem kell megküldeni, ha a
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szerződésszegés olyan súlyú, hogy a sérelmet szenvedett féltől a továbbiakban nem várható el a szerződés
fenntartása. A szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a VII. pontban foglaltak megfelelően
alkalmazandóak.
48. A Támogató és a Kedvezményezett jelen szerződés teljesítéséhez kapcsolódó értesítéseire,
felszólításaira, továbbá a Támogató és a Kedvezményezett egymás irányába történő nyilatkozatai
megtételére rendelkezésre álló határidők számítására az Ávr. 102/C. § (1)-(10) bekezdésében foglaltakat
kell alkalmazni.

49.

Jelen szerződés teljesítése során kapcsolattartók:

a)
Támogató részéről:
szakmai és pénzügyi kérdésekben:
név:
tel.:
e-mail:
Kedvezményezett részéről:
b)
szakmai és pénzügyi kérdésekben:
név:
tel.:
e-mail:
50. Támogató a jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi iratot köteles a Kedvezményezett
beszámolójának a jóváhagyásától számított 10 (tíz) évig megőrizni.
51. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban az Áht., az Ávr., a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a hivatkozott és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb
jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
52. A szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket Felek egymás között tárgyalások útján
kísérelik meg rendezni.
A jelen szerződés 10 (tíz) oldalból, 52 (ötvenkettő) folyamatosan számozott pontból és 3 (három) nevesített
mellékletből áll. A jelen szerződést a Felek – az alulírott helyen és időpontban – elolvasás után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 3 (három) eredeti példányban írják alá, melyből 2
(kettő) példány Támogatót, 1 (egy) példány Kedvezményezettet illet.
1. melléklet: Szakmai program
2. melléklet: Költségterv
3. melléklet: Számlaösszesítő
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Kedvezményezett képviseletében:
Kelt: Gyula, 2019. ………. „…”

................................................................
Magyar Péter Marius
MRKSZ elnök

Támogató képviseletében:
Kelt: Gyula, 2019. …….. „…”

...............................................................
Juhász Tibor
MROÖ elnök

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: Gyula, 2019. ……. „…”
...............................................................
Hegedűs Zsolt
Gazdasági vezető

Jogilag ellenjegyzem:
Kelt: Gyula, 2019. ………… „…”

...............................................................
Kozma György
Hivatalvezető
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Şcoala Generală şi Grădiniţa Română Lucian Magdu
Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda
5830 Battonya, Fő utca 121.

Tel.: +36-68-456-126 Fax: +36-68-456-126

Tárgy: 2019. évi költségvetés szöveges indoklása

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
Gyula
Eminescu utca 1.
5700

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Közgyűlés!
A Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda a 2019. évi költségvetését
204.480.731,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel az alábbiak alapján tervezi:
adatok Ft-ban
Működési költségvetési támogatás

153 065 286

Működési kiegészítő támogatás (köznevelési)
Egyéb saját bevétel

46 309 906
954 000

Előző évi pénzmaradvány

4 151 539

Átvett pénzeszk. Munkaügyi Központ
Bevételek összesen

204 480 731

Személyi jellegű kiadások

135 846 316

Járulékok

26 624 109

Dologi kiadások összesen

39 010 306

Pénzeszköz átadás felhalmozásra

494 000

Felh.célú kiadások

2 506 000

Kiadások összesen

204 480 731
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BEVÉTELEK
Finanszírozási bevételek
adatok Ft-ban
2018. évi terv
Ft-ban

Megnevezés
Előző év költségvetési maradvány

4 151 539

Központi, irányító szervi támogatás

153 065 286

Köznevelési támogatás

46 309 906

Finanszírozási bevételek

203 526 731

A 2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényben
meghatározott támogatási formák és az intézmény 2018. október 1.-i statisztikai létszáma,
valamint a következő tanév/nevelési év várható létszámai alapján 2019. évben intézményünk
153 526 731,-Ft feladatalapú támogatással számolhat. Az előző évhez viszonyított növekedés
a működési támogatás növekedésének köszönhető 130 főre.
Iskolánk tanuló létszáma 122 fő, az óvodába járó gyerekek létszáma 46 fő volt, reméljük a
következő tanévben, nevelési évben tovább növekszenek majd a létszám adatok.

2019.évi folyamatos működéséhez 46.309.906,-Ft köznevelési támogatás biztosítása
szükséges.
Intézményünk 2018. évi pénzmaradványa 4.151.539,-Ft.
Saját bevételek
adatok Ft-ban
2019. évi terv Ftban

Megnevezés
Átvett pénzeszk. Munkaügyi Központ

0,-

Ellátási díjak (étkezési díjak bevétele)

954 000,-

Működési bevételek

954 000,-
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A 2019. évi tervezett ellátási díj a tanulók által fizetendő, étkezési térítési díj.

KIADÁSOK
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

adatok Ft-ban
Megnevezés

2019. évi terv Ft-ban

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

126 745 416

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

500 000

Jubileumi jutalom

4 418 600

Béren kívüli juttatások

0

Közlekedési költségtérítés

1 252 800

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

132 916 816

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját
foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)

2 929 500

Külső személyi juttatások

2 929 500

Személyi juttatások összesen

135 846 316

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 624 109

A bázis évhez viszonyítva a törvény szerinti illetmények emelkedése a nemzetiségi pótlék
emelkedésével, illetve a 2019. évi garantált bérminimum és minimálbér emelkedésével
magyarázható.
Ebben az évben is minimális túlórát terveztünk az esetlegesen előforduló helyettesítésekre.
A közlekedési költségtérítés soron, a négy vidékről bejáró dolgozó tényleges munkába járás
költségével számoltunk.
2019. évben 2 fő 40 éves jubileumi jutalomra, 1 fő 25 éves jubileumi jutalomra jogosult.
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Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak között szerepelnek a
megbízási díjjal foglalkoztatott dolgozóink, akik juttatásait a már megkötött megbízási
szerződések alapján terveztük.
A munkaadókat terhelő járulékok mértékét 2019. évben nem módosították, itt a 19,5%-al
számoltunk.

Dologi kiadások
adatok Ft-ban
Megnevezés

2019. évi terv Ft-ban

Szakmai anyagok beszerzése

5 000 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 500 000

Készletbeszerzés

7 500 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

600 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

500 000

Kommunikációs szolgáltatások

1 100 000

Közüzemi díjak

4 000 000

Vásárolt élelmezés

12 800 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 500 000

Közvetített szolgáltatások

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

3 000 000

Egyéb szolgáltatások

1 200 000

Szolgáltatási kiadások

22 500 000

Kiküldetések kiadásai

360 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

360 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Fizetendő általános forgalmi adó

6 250 306
0

Egyéb dologi kiadások

1 300 000
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Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
Dologi kiadások

7 550 306
39 010 306

Szakmai anyag beszerzésen jelentkező kiadások között kerülnek tervezésre a tankönyvek. Ez
a sor tartalmazza a 2019/2020-ra tervezett feladatalapú támogatásból megvásárolni kívánt
tankönyvek árát.
Üzemeltetési anyagok között szerepelnek az irodaszerek, tisztítószerek, hajtó- és
kenőanyagok, egyéb üzemeltetési anyagok. A tervezésnél a 2018. évi teljesítéseket, illetve a
2019-re tervezett karbantartásokhoz kapcsolódó anyagok árait vettük figyelembe.
A kommunikációs szolgáltatások között tervezzük az internet és telefondíjakat.
A közüzemi díjak tervezésénél emelkedéssel kell számolnunk, hiszen nőtt az iskola és óvoda
területe. Ez év januárban befejeződött az óvoda infrastrukturális fejlesztése, új
csoportszobával és tanári szobával bővült az épület.
A gyermekek, tanulók étkeztetését vásárolt élelmezéssel oldjuk meg. Az élelmezés szállítója a
települési önkormányzat napközi konyhája. Az elmúlt évben emelték a szolgáltatási díjat, a
tervezésnél a bázis adatokat vettük figyelembe. Az összes dologi kiadásokon belül az étkezés
költsége a legnagyobb, 42%.
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások soron az épületeink, az oktatáshoz és működéshez
használt informatikai eszközök, üzemeltetési eszközök, karbantartását tervezzük minden
évben.
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között jelennek meg a számlás óraadó tanárok,
illetve a gyógypedagógus számlázott kiadásai.
Egyéb szolgáltatási soron jelennek meg a bankköltségek, postai költségek, nyomtatási díjak,
biztosítási díjak, valamint egyéb üzemeltetési szolgáltatások.
A kiküldetések kiadásainak tervezésénél az előző évben tervezett összeget vettük figyelembe.
Működési ÁFA soron tervezzük a vásárolt készletek és szolgáltatások általános forgalmi
adóját.
Egyéb dologi kiadások között szerepel a pályázati díjak, illetve a különböző szervezeteknek
fizetendő hatósági díjak stb.
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Felhalmozási kiadások
adatok Ft-ban
Megnevezés

2019. évi terv Ft-ban

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

814 959

Beruházási célú ÁFA

220 041

Beruházások

1 035 000

Felhalmozási kiadásaink között terveztük a kis értékű tárgyi és nagy értékű eszközök
beszerzését, a szakmai munkához illetve intézmény üzemeltetéshez.
Beruházási célú ÁFA soron a tervezett kiadások 27%-os forgalmi adója szerepel.
Megnevezés

2019. évi terv Ft-ban

Ingatlanok felújítása

1 973 226

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Felújítások

532 774
2 506 000

Felhalmozási kiadásaink között terveztük a 2 éve megvásárolt telken kerítés készítése, az
óvodai építkezést követően a terület rendbetétele.
Megnevezés

2019. évi terv Ft-ban

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

494 000

Az intézmény tanulói az intézményben kialakított ebédlőben étkeznek, az étel szállítása a
napközi konyháról történik. A melegítőkonyha bejárata az épület hátsó részében került
kialakításra, ugyanis hatósági előírás, hogy elkülönített módon kell az ételt beszállítani.
Jelenleg az épületnek ez a része autóval nem közelíthető meg, ezért van szükség az épület
mögötti telken egy új bejárat, út és parkoló kialakítására.
A fenntartónk az EMMI-től erre a célra 4 millió forint támogatásban részesült, a
közbeszerzést követően a legkisebb árajánlat is meghaladta ezt az összeget, ezen a soron a
szükséges önerő szerepel.
6

Az előző évek teljesítései, valamint a felmerült igények, változások alapján a fent részletezett
költségvetést megalapozottnak ítéljük. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az intézményünk
2019. évi költségvetését a fentiek alapján szíveskedjen jóváhagyni!

Battonya, 2018. 01. 27.
Tisztelettel:
Olteanu Júlia
igazgató
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Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda
4136.Körösszakál, Piac tér 3.
: : 06-54/ 435-052
e-mail: szakal.iskola@gmail.com
OM azonosító: 201146

Ikt. szám: 54/2019
Tárgy: 2019. évi költségvetés
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
Gyula
Eminescu utca 1.
5700
Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Közgyűlés!
A Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda a 2019. évi
költségvetését 246.020.816 ,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel az alábbiak alapján tervezi:
Működési költségvetési támogatás
Működési köznevelési támogatás
Egyéb saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Bevételek összesen
Személyi jellegű kiadások
Járulékok
Dologi kiadások összesen
Felhalmozási célú kiadások
Kiadások összesen
Szakmai tev.ellátók költségvetési engedélyezett létszámkeret
Intézményüzemeltetéshez kapcs.költségvetési eng.létszámkeret
Összes költségvetési engedélyezett létszámkeret

adatok Ft-ban
129.781.886
89.210.921
7.500.000
19.528.009
246.020.816
162.592.322
31.514.093
50.414.401
1.500.000
246.020.816
27 fő
9 fő
36 fő

BEVÉTELEK

Finanszírozási bevételek
Megnevezés
Előző év költségvetési maradvány
Központi, irányító szervi támogatás
Finanszírozási bevételek

adatok Ft-ban
2019. évi terv
Ft-ban
19.528.009
218.992.807
238.520.816

A 2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényben
meghatározott támogatási formák és az intézmény 2018. október 1.-i statisztikai létszáma,
valamint a következő tanév/nevelési év várható létszámai alapján 2019. évben intézményünk
246.020.816 ,-Ft feladatalapú támogatással számolhat. Az előző évhez viszonyított növekedés
a működési támogatás növekedése minimális.
Intézményünk 2018. évi pénzmaradványa 19.528.009 ,-Ft, mely összeg az EFOP-1.3.9-172017-00028 számú „Együtt könnyebb”- Iskolaközpontú helyi együttműködések
Körösszakálon pályázatból 11.460.487 Ft, a fennmaradó 8.067.522 pedig a működési
költségvetési támogatás maradványa.
Saját bevételek
Megnevezés
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Ellátási díjak (étkezési díjak bevétele)
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Egyéb működési bevételek
Működési bevételek

adatok Ft-ban
2019. évi terv Ftban
3.800.000
0
2.138.489
1.526.511
35.000
7.500.000

KIADÁSOK
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Megnevezés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
Normatív jutalmak
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások
Közlekedési költségtérítés
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját
foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)
Külső személyi juttatások
Személyi juttatások összesen
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

adatok Ft-ban
2019. évi terv Ft-ban
147.373.524
0
0
0
0
0
0
147.373.524
15.218.798
15.218.798
162.592.322
31.514.093

A 2019. évi személyi juttatások 2018-hez képest emelkedtek.
A bázis évhez viszonyítva a törvény szerinti illetmények a nemzetiségi pótlék emelkedésével,
illetve a 2019. évi garantált bérminimum és minimálbér emelkedésével magyarázható.
A 2019-es évben jubileumi jutalomra jogosult dolgozónk nincs.
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak között szerepelnek a
megbízási díjjal foglalkoztatott dolgozóink, akik juttatásait a már megkötött megbízási
szerződések alapján terveztük.

Dologi kiadások
Megnevezés
Szakmai anyagok beszerzése
Üzemeltetési anyagok beszerzése
Készletbeszerzés
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
Kommunikációs szolgáltatások
Közüzemi díjak
Vásárolt élelmezés
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások
Kiküldetések kiadásai
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Fizetendő általános forgalmi adó
Egyéb dologi kiadások
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
Dologi kiadások

adatok Ft-ban
2019. évi terv Ft-ban
3.099.831
21.355.570
24.455.401
0
1.599.522
1.599.522
5.989.866
488.000
1.445.748
0
1.998.675
7.554.401
17.476.690
500.000
500.000
5.542.490
258.000
582.298
6.382.788
50.414.401

A dologi kiadások az előző évhez képest csekély növekedést mutat.
Szakmai anyag beszerzésen jelentkező kiadások között kerülnek tervezésre a tankönyvek. Ez
a sor tartalmazza a 2019-re tervezett feladatalapú támogatásból megvásárolni kívánt
tankönyvek árát.
Üzemeltetési anyagok között szerepelnek az irodaszerek, tisztítószerek, hajtó- és
kenőanyagok, egyéb üzemeltetési anyagok. A tervezésnél a 2018. évi teljesítéseket, illetve a
2019-ra tervezett karbantartásokhoz kapcsolódó anyagok árait vettük figyelembe számolva
némi áremelkedéssel.
A kommunikációs szolgáltatások között tervezzük az internet és telefondíjakat.
A közüzemi díjak esetén a fogyasztást tekintve nem számolunk jelentős változással.
A gyermekek, tanulók étkeztetését a főzőkonyháink működtetésével oldjuk meg.
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások soron az épületeink, az oktatáshoz és működéshez
használt informatikai eszközök, üzemeltetési eszközök, iskolabusz karbantartását tervezzük
minden évben.
Egyéb dologi kiadás soron jelennek meg a bankköltségek, postai költségek, nyomtatási
díjak, biztosítási díjak, valamint egyéb üzemeltetési szolgáltatások.
A kiküldetések kiadásainak tervezésénél az előző év teljesítését vettük figyelembe.
Működési ÁFA soron tervezzük a vásárolt készletek és szolgáltatások általános forgalmi
adóját.
Egyéb dologi kiadások között szerepel a pályázati díjak, illetve a különböző szervezeteknek
fizetendő hatósági díjak stb.

Az előző évek teljesítései, valamint a felmerült igények, változások alapján a fent részletezett
költségvetést megalapozottnak ítéljük. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az intézményünk
2019.évi költségvetését a fentiek alapján szíveskedjen jóváhagyni!

Körösszakál, 2019. január 29.

Köszönettel:
………………………………………….
Szilágyi Lászlóné
igazgató

……………………………………
Kovácsné Burzuk Éva
gazd. vezető

MROÖ Dokumentációs és Információs Központ
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

BEVÉTELEK
A tervezett bevételek főösszege 63.484.000,- Ft. A bevételek forrásonkénti részletezését az alábbiak
szerint mutatjuk be:
Tervezett működési bevételek
- Irányító szervtől kapott támogatás:
- Ebből működési célú:
- Felhalmozási célú:
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n. belülről
- Felhalmizási célú pénzmaradvány:
- Összes bevétel:

52.800.000,- Ft
47.149.000,- Ft
5.651.000,- Ft
1.700.000,- Ft
8.984.000,- Ft
63.484.000,- Ft

A működési célú bevételek a költségvetési törvény szerinti intézményi támogatást takarják.
Felhalmozási célú bevételek tartalmazzák a 2018. évi Tájház felújításra kapott tíz millió forint 8.984.000,Ft maradványát, mivel 2018. évben 1.016.000,- Ft engedélyeztetési kiadások kerültek teljesítésre, a
kivitelezési munkák 2019. évben történnek meg.

KIADÁSOK
A tervezett kiadások főösszege 63.484.000,-Ft.
A kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezése az alábbi:
A MROÖ Dokumentációs és Információs Központ tervezett működési kiadásainak 2019. évi összege
47.149.000,- Ft, melyből
- Személyi juttatások
27.252.250,-Ft
- Munkáltatót terhelő járulékok
5.389.189,-Ft
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
14.507.561,-Ft
A személyi juttatások között 6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló és 3 fő megbízási díjas
külső foglalkoztatott juttatásai szerepelnek.
A dologi kiadások tartalmazzák az intézmény működési kiadásait.
Felhalmozási célú kiadások 2019. évi tervezett összege 16.335.000,- Ft, melyből
1) Beruházások:
- Az intézmény működéséhez szükséges eszközök beszerzésére
2) Felújítás
- A Kétegyházi Tájház felújításának kiadásaira

5.651.000,- Ft

10.684.000,- Ft

Az intézmény 2018. évben a Kétegyházi Tájház felújítási munkálataira 10.000.000,- Ft vissza nem
térítendő állami támogatást kapott. A támogatást ki kell egészíteni, mivel az épület műemlékvédelem alá
esik, így a felújítási munkák engedélyeztetése 1.700.000,- Ft-tal emelte meg a költségeket. Az épület az
önkormányzat tulajdonában áll, a felújítás értéke az önkormányzat vagyonát fogja növelni, ezért az
1.700.000,- Ft-ot az önkormányzat saját költségvetéséből átadja az intézménynek.
Gyula, 2019. február 05.

Vetróné Negreu Mariana

Forgács Sándorné

intézményvezető

gazdasági ügyintéző

Eleki Román Általános ISKOLA
5742 Elek, Lőkösházi út 3.
(: Ê: 06-66/ 240-492
e-mail: romiselek@freemail.hu.
azonosító: 028 326

Ikt. szám: 41/2019
Tárgy: 2019. évi költségvetés
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
Gyula
Eminescu utca 1.
5700
Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Közgyűlés!
Az Eleki Román Általános Iskola a 2019. évi költségvetését 120 951 150,- Ft bevételi és
kiadási főösszeggel az alábbiak alapján tervezi:
Működési költségvetési támogatás
Köznevelési támogatás
Egyéb saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Bevételek összesen
Személyi jellegű kiadások
Járulékok
Dologi kiadások összesen
Felh.célú kiadások
Kiadások összesen

adatok Ft-ban
94 768 542
22 766 401
1 000 000
2 416 207
120 951 150
74 543 496
14 077 922
29 304 732
3 025 000
120 951 150

BEVÉTELEK
Finanszírozási bevételek
Megnevezés
Központi, irányító szervi támogatás
Előző év költségvetési maradvány
Finanszírozási bevételek

adatok Ft-ban
2019. évi terv
Ft-ban
117 534 943
2 416 207
119 951 150

A 2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényben
meghatározott támogatási formák és az intézmény 2018. október 1.-i statisztikai létszáma,
valamint a következő tanév/nevelési év várható létszámai alapján 2019. évben intézményünk
94 768 542,-Ft feladatalapú támogatással és az előző évi (2018.év) 22 766 401.-Ft
köznevelési támogatással számolt. Az előző évhez viszonyított növekedés a feladatalapú
támogatás növekedésének köszönhető. 2018.október 1-re a tervezetthez képest nőtt az
intézmény gyermeklétszáma, az előrejelzések alapján 2019/20-es tanévet hasonlóan fogjuk
kezdeni.

Saját bevételek
Megnevezés
Szolgáltatások ellenértéke
Ellátási díjak (étkezési díjak bevétele)
Működési bevételek

adatok Ft-ban
2019. évi terv Ftban
40 000
960 000
1 000 000

2019-re is tervezünk a tornaterem bérbeadásából származó bevétellel, de mint az előző
években is, így idén sem merünk túl sokkal tervezni.
Az étkezési térítési díj növekedése és fizető tanulók számának emelkedése eredményezi a
2019. évi tervezett ellátási díj emelkedését.
KIADÁSOK
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Megnevezés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítések
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját
foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)
Egyév külső személyi juttatások (reprezentáció)
Külső személyi juttatások
Személyi juttatások összesen
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

adatok Ft-ban
2019. évi terv Ft-ban
65 453 496
480 000
2 560 000
350 000
68 843 496
5 500 000
200 000
5 700 000
74 543 496
14 077 922

A 2019. évi személyi juttatások 2018-hez képest 19,17%-kal emelkedtek. A bázis évhez
viszonyítva a törvény szerinti illetmények emelkedése a soros előrelépésekkel, a 2019. évre a
felső tagozatban egy fő plusz pedagógus foglalkoztatásával (folyamatos állashirdetések útján
próbálunk találni oktatót), a nemzetiségi pótlék emelkedésével, illetve a 2019. évi garantált
bérminimum és minimálbér emelkedésével magyarázható.
A 2019-as évben 1 fő nem pedagógus jogosult 25 éves jubileumi jutalomra.
A közlekedési költségtérítések tervezésénél a 2018-es év teljesítési adatait vettük figyelembe.
Egyéb költségtérítések soron szerepelnek a mobiltelefonok hivatali célra történő
használatának ellentételezésére nyújtott összegek.
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak között szerepelnek a
megbízási díjjal foglalkoztatott óraadóink, akik juttatásait a már megkötött megbízási
szerződések alapján terveztük.
A munkaadókat terhelő járulékok növekedésének mértéke követi a személyi juttatások
emelkedésének mértékét.

Dologi kiadások
Megnevezés
Szakmai anyagok beszerzése
Üzemeltetési anyagok beszerzése
Készletbeszerzés
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
Kommunikációs szolgáltatások
Közüzemi díjak
Vásárolt élelmezés
Bérleti és lízingdíjak
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások
Kiküldetések kiadásai
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Egyéb dologi kiadások
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
Dologi kiadások

adatok Ft-ban
2019. évi terv Ft-ban
3 402 525
2 200 000
5 602 525
400 000
130 000
530 000
2 800 000
9 000 000
500 000
3 550 000
1 000 000
16 850 000
478 000
478 000
5 344 207
500 000
5 844 207
29 304 732

A dologi kiadások az előző évhez képest összességében 31,9%-kal növekednek. A növekedés
oka egyrészt az áremelkedés, másrészt olyan plusz kiadások, melyek az intézmény
folyamatos, zavartalan és jogszabályoknak megfelelő működéséhez elengedhetetlenek.
Szakmai anyag beszerzésen jelentkező kiadások között kerülnek tervezésre a tankönyvek. Ez
a sor tartalmazza a 2019-ra tervezett feladatalapú támogatásból megvásárolni kívánt
tankönyvek árát.
Üzemeltetési anyagok között szerepelnek az irodaszerek, tisztítószerek, egyéb üzemeltetési
anyagok. A tervezésnél a 2018. évi teljesítéseket, illetve a 2019-ra tervezett karbantartásokhoz
kapcsolódó anyagok árait vettük figyelembe számolva némi áremelkedéssel.
A kommunikációs szolgáltatások között tervezzük az internet és telefondíjakat.
A közüzemi díjak tervezésnél a 2018. évi teljesítéseket vettük alapul.
A gyermekek, tanulók étkeztetését vásárolt élelmezéssel oldjuk meg. A szállító az étkezési
díjakat egy évre állapítja meg. 2019-ben is várható áremelkedés. A tervezés során az előző
évek növekedése alapján számoltunk, mivel a pontos tervezéshez a szállító még nem tudott
adatot szolgáltatni, illetve 2019. szeptemberétől várhatóan megnő az étkezést igénybevevők
száma (több elsőssel számolunk) is.
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások soron az épület, az oktatáshoz és működéshez
használt informatikai eszközök, üzemeltetési eszközök karbantartását tervezzük minden
évben..
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között jelennek meg a számlát adó óraadó
tanárok.
Egyéb szolgáltatási soron jelennek meg a bankköltségek, postai költségek, biztosítási díjak,
valamint egyéb üzemeltetési szolgáltatások.
A kiküldetések kiadásainak tervezésénél az előző év teljesítését vettük figyelembe.
Működési ÁFA soron tervezzük a vásárolt készletek és szolgáltatások általános forgalmi
adóját.
Egyéb dologi kiadások között szerepelnek az iskola mindennapi életéhez hozzátartozó olyan
kiadások, melyek a diákok és a pedagógusok szükségleteit fedezik pl.: iskolai
rendezvényekhez kapcsolódó kiadások vagy versenyek nevezési díjai.

Felhalmozási kiadások
Megnevezés
informatikai eszközök beszerzése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Beruházások

adatok Ft-ban
2019. évi terv Ft-ban
1 190 945
1 190 945
643 110
3 025 000

Felhalmozási kiadásaink között terveztük a 2019. évi beruházásokat. Ezen a soron szerepel a
diákok és a pedagógusok által használt számítógépek szükséges pótlása, illetve a tantermek
bútorzatának cseréje, továbbá taneszközök és szemléltetési eszközök beszerzése.
Beruházási célú ÁFA soron a tervezett kiadások 27%-os forgalmi adója szerepel.
Az előző évek teljesítései, valamint a felmerült igények, változások alapján a fent részletezett
költségvetést megalapozottnak ítéljük. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az intézményünk
2019.évi költségvetését a fentiek alapján szíveskedjen jóváhagyni!

Gyula, 2019. január 31.

Köszönettel:
………………………………………….
Szelezsán Péter
igazgató

……………………………………
Botás Erika
gazd. vezető

ROMÁN GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
5700 Gyula, Líceum tér 2.
: : 06-66/ 463-161; 467-583
www.balcescu.hu
e-mail: titkarsag@balcescu.sulinet.hu
e-mail: gazdasag@balcescu.sulinet.hu
OM azonosító: 028 387

Ikt. szám:
Tárgy: 2019. évi költségvetés
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
Gyula
Eminescu utca 1.
5700
Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Közgyűlés!
A Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium a 2019. évi
költségvetését 491 877 641,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel az alábbiak alapján tervezi:
Működési költségvetési támogatás
Egyéb saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Bevételek összesen
Személyi jellegű kiadások
Járulékok
Dologi kiadások összesen
Felh.célú kiadások
Kiadások összesen

adatok Ft-ban
441 531 085
28 912 731
20 142 327
490 586 143
298 410 390
54 605 753
119 790 000
17 780 000
490 586 143

BEVÉTELEK
Finanszírozási bevételek
Megnevezés
Előző év költségvetési maradvány
Központi, irányító szervi támogatás
Finanszírozási bevételek

adatok Ft-ban
2018. évi terv
Ft-ban
20 142 327
441 531 085
461 673 412

A 2018. évi C. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényben
meghatározott támogatási formák és az intézmény 2018. október 1.-i statisztikai létszáma,
valamint a következő tanév/nevelési év várható létszámai alapján 2019. évben intézményünk
441 531 085,-Ft feladatalapú támogatással számolhat. Az előző évhez viszonyított növekedés
a nemzetiségi pótlék támogatás növekedésének köszönhető. 2018. október 1-re a tervezetthez
képest csökkent az intézmény gyermeklétszáma, és az előrejelzések alapján 2019/20-as
tanévet is már minimális csökkenéssel fogjuk kezdeni (kevesebb ballagó diák az környező
román nemzetiségi iskolákban).
Intézményünk 2018. évi pénzmaradványa 20 142 327,-Ft, mely összeg két három részből
tevődik össze: 7 200 000,- Ft HAT pályázat keretében megnyert összeg, 539 113,- Ft a
vállalkozótól visszatartott biztosíték (számlának a 2%-a), a fennmaradó pedig a működési
költségvetési támogatás maradványa.

Saját bevételek
Megnevezés
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Ellátási díjak (étkezési díjak bevétele)
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Működési bevételek

adatok Ft-ban
2019. évi terv Ftban
5 000 000
300 000
15 500 000
5 112 731
3 000 000
28 912 731

2019-re is tervezünk a szállás és a terembérlésből származó bevétellel, viszont a várható
munkálatok miatt idén nem merünk túl sokkal tervezni.
Az étkezési térítési díj növekedése eredményezi a 2019. évi tervezett ellátási díj és
kiszámlázott ÁFA bevétel emelkedését.
2019-ben tervezünk ÁFA visszatérítéssel is, amely a kiszámlázott étkezési díjjak ÁFÁ-jából
arányosan visszajár az intézménynek.

KIADÁSOK
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Megnevezés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Jubileumi jutalom
Közlekedési költségtérítés
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját
foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)
Külső személyi juttatások
Személyi juttatások összesen
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

adatok Ft-ban
2019. évi terv Ft-ban
266 442 324
5 991 000
566 370
2 992 200
1 809 000
277 800 894
20 609 496
20 609 496
298 410 390
54 605 753

A 2019. évi személyi juttatások 2018-hez képest 5%-kal emelkedtek.
A bázis évhez viszonyítva a törvény szerinti illetmények 8%-os emelkedése a 2018.
szeptember havi pedagógusbérek, nemzetiségi pótlék emelkedésével, illetve a 2019. évi
garantált bérminimum és minimálbér emelkedésével magyarázható.
A 2019-es évben 1 fő pedagógus jogosult 25 éves jubileumi jutalomra.
Ebben az évben is terveztünk túrórát a szállás és terem bérbeadása miatt szükséges ezzel is
számolnunk.
A közlekedési költségtérítések tervezésénél a 2018-as év teljesítési adatait vettük figyelembe.
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron szerepelnek az érettségi vizsgák alkalmával
felmerülő vizsgáztatók és felügyelők megbízási díjai.
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak között szerepelnek a
megbízási díjjal foglalkoztatott dolgozóink, akik juttatásait a már megkötött megbízási
szerződések alapján terveztük.

Dologi kiadások
Megnevezés
Szakmai anyagok beszerzése
Üzemeltetési anyagok beszerzése
Készletbeszerzés
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
Kommunikációs szolgáltatások
Közüzemi díjak
Vásárolt élelmezés
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások
Kiküldetések kiadásai
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Fizetendő általános forgalmi adó
Egyéb dologi kiadások
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
Dologi kiadások

adatok Ft-ban
2019. évi terv Ft-ban
6 400 000
8 000 000
14 400 000
1 500 000
2 350 000
3 850 000
15 000 000
39 000 000
5 500 000
280 000
7 900 000
5 600 000
73 280 000
360 000
360 000
20 500 000
900 000
6 500 000
27 900 000
119 790 000

A dologi kiadások az előző évhez képest összességében 2%-kal csökkentek. A csökkenés oka
a megemelkedett bérjellegű kiadások miatt kevesebb jut a dologi kiadásokra, de szerencsére
ez nem befolyásolja az intézmény folyamatos, zavartalan és jogszabályoknak megfelelő
működését
Szakmai anyag beszerzésen jelentkező kiadások között kerülnek tervezésre a tankönyvek. Ez
a sor tartalmazza a 2019-ra tervezett feladatalapú támogatásból megvásárolni kívánt
tankönyvek árát.
Üzemeltetési anyagok között szerepelnek az irodaszerek, tisztítószerek, hajtó- és
kenőanyagok, egyéb üzemeltetési anyagok. A tervezésnél a 2018. évi teljesítéseket, illetve a
2019-re tervezett karbantartásokhoz kapcsolódó anyagok árait vettük figyelembe számolva
némi áremelkedéssel.
A kommunikációs szolgáltatások között tervezzük az internet és telefondíjakat.
A közüzemi díjak esetén a fogyasztást tekintve nem számolunk jelentős változással, viszont a
2018. november, december havi gázszámlák még nem kerültek kifizetésre, így ezeket a 2019.
évi költségek közé beterveztük.
A gyermekek, tanulók étkeztetését vásárolt élelmezéssel oldjuk meg. A szállító az étkezési
díjakat egy évre, minden év július 1.-jétől következő év június 30-ig állapítja meg. 2019-ben
is várható áremelkedés. A tervezés során az előző évek növekedése alapján számoltunk, mivel
a pontos tervezéshez a szállító még nem tudott adatot szolgáltatni.
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások soron az épületeink, az oktatáshoz és működéshez
használt informatikai eszközök, üzemeltetési eszközök, járművek karbantartását tervezzük
minden évben. 2019. évben plusz kiadást jelent az iskola épületében egyes tantermek
linóleumának kicserélése szintén linóleummal, mivel a meglévő sok helyen szakadt,
balesetveszélyes.
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között jelennek meg az óraadó tanárok, illetve a
gyógypedagógus számlázott kiadásai.
Egyéb szolgáltatási soron jelennek meg a bankköltségek, postai költségek, nyomtatási díjak,
biztosítási díjak, valamint egyéb üzemeltetési szolgáltatások.

A kiküldetések kiadásainak tervezésénél az előző év teljesítését vettük figyelembe.
Működési ÁFA soron tervezzük a vásárolt készletek és szolgáltatások általános forgalmi
adóját.
Egyéb dologi kiadások között szerepel a pályázati díjak, illetve a különböző szervezeteknek
fizetendő hatósági díjak stb.
Felhalmozási kiadások
Megnevezés
Ingatlanok felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Felújítások

adatok Ft-ban
2019. évi terv Ft-ban
14 000 000
3 780 000
17 780 000

Felhalmozási kiadásaink között terveztük a 2019. évi felújításokat. Ezen a soron szerepel az
iskola emeletének, illetve a földszinten a tornaterem folyosójának hidegburkolása.
Beruházási célú ÁFA soron a tervezett kiadások 27%-os forgalmi adója szerepel.
Az előző évek teljesítései, valamint a felmerült igények, változások alapján a fent részletezett
költségvetést megalapozottnak ítéljük. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az intézményünk
2019.évi költségvetését a fentiek alapján szíveskedjen jóváhagyni!

Gyula, 2019. január 28.

Köszönettel:
………………………………………….
Czeglédiné Gurzó Mária
igazgató

……………………………………
Szabóné Jánk Ildikó
gazd. vezető

A MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKÖRMÁNYZATÁNAK HIVATALA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

BEVÉTELEK
A tervezett bevételek főösszege 59.748.706 Ft. A bevételek forrásonkénti részletezését az alábbiak
szerint mutatjuk be:
Tervezett működési bevételek
- Irányító szervtől kapott támogatás: 53.133.000 Ft
- Működési célú átvett pénzeszköz : - Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - Ft
- Egyéb működési bevételek: 10.000 Ft
- Előző évi működési pénzmaradvány: 4.605.706 Ft
A tervezett egyéb működési bevételek tartalmazzák az i n t é z m é n y i m ű k ö d é s i
bevételeket.
Tervezett felhalmozási bevételek
- Irányító szervtől kapott támogatás: 2.000.000 Ft
KIADÁSOK
A tervezett kiadások főösszege 59.748.706 Ft.
A kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezése az alábbi:
Tervezett működési kiadások
-

Személyi juttatások: 36.710.000 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok: 7.000.000 Ft
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: 14.038.706 Ft
Egyéb működési célú kiadások Ft

A személyi juttatások között 6 fő főállású- és 5 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott juttatásai
szerepelnek.
A dologi kiadások tartalmazzák az intézmény működési kiadásait.
Tervezett felhalmozási kiadások
-

Felújítási kiadások: 500.000 Ft
Beruházási kiadások: 1.500.000 Ft

A beruházások között a működés során felmerülő egyéb tárgyi eszközök beszerzése kiadásai kerültek
tervezésre.

Gyula, 2019. február 8.

Kozma György
hivatalvezető

Hegedűs Zsolt

gazdasági vezető

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
5741 Kétegyháza, Szent Imre u. 89. Telefon, fax: 66/250-052
email: romaniskola01@freemail.hu
Școala Generală și Grădini ța Română din Chitighaz

Chitighaz, str. Szent Imre nr. 89.
OM: 028328

Ikt.szám:
Tárgy: 2018. évi költségvetés
MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA
GYULA
Eminescu u. 1
5700

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Közgyűlés!

A Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 2018. évi költségvetését
243.091.474,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel az alábbiak alapján tervezi:
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK
Finanszírozási bevételek
Saját bevételek
KIADÁSOK
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Beruházások
Felújítások

243 066 474
238 294 923
4 771 551
243 066 474
150 884 381
29 235 669
61 381 784
1 564 640
-

BEVÉTELEK
Finanszírozási bevételek

Jogcím
Finanszírozási bevételek
-Feladatalapú támogatás
-Köznevelési támogatás
-2018. évi maradvány

adatok Ft-ban

2018.évi eredeti előirányzat
238294923
179271172
56394709
2629042

A 2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényben
meghatározott támogatási formák és az intézmény 2018. október 1.-i statisztikai létszáma,
valamint a következő tanév/nevelési év várható létszámai alapján 2019. évben
intézményünk 179.271.172,-Ft feladatalapú támogatással számolhat. Az előző évhez
viszonyított növekedés a feladatalapú támogatások növekedésének köszönhető.
Számításaink alapján az intézmény 2019. évi folyamatos működéséhez 56.394.709,-Ft
köznevelési támogatás biztosítása szükséges. A köznevelési támogatási igény növekedése a
jogszabályban előírt bérnövekedések és az intézménynél megjelenő új feladat, az ebédlő
működésének fedezetéhez szükséges.
Intézményünk 2018.évi maradványa 2.629.042,-Ft.
Saját bevételek
Jogcím
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Ellátási díjak
Kiszámlázott ÁFA
Visszatérített ÁFA
Saját bevételek

adatok Ft-ban
2018. évi eredeti előirányzat
664383
2863912
773256
470000
4771551

Mint az előző években, 2018-ban is sikeresen pályáztunk közfoglalkoztatásra. Az előző évi
pályázatból 2019. évre három havi közfoglalkozatási bér húzódik át, melynek támogatási
összege (664.383,-Ft) az első negyedévben várható. Tárgyévben is tervezzük a
közfoglalkoztatás folytatását az előző időszakhoz hasonlóan, ez ügyben már felvettük a
kapcsolatot a Munkaügyi Központtal.
Az étkezési térítési díj és a hozzá kapcsolódó ÁFA bevételek a 2019. évre tervezett létszámok
alapján lettek tervezve. Az ÁFA visszatérítés sor a 2018. utolsó negyedévi ÁFA bevallásában
visszaigényelt étkeztetési feladathoz kapcsolódó általános forgalmi adót tartalmazza.

KIADÁSOK
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok
Jogcím
Törvény szerinti illetmények
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások
Közlekedési költségtérítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját
fogl.-nak fizetett juttatások
Egyéb külső személyi juttatások
Külső személyi juttatások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok

adatok Ft-ban
2018. évi eredeti ei.
143741431
1634550
0
1063400
146439381
4 300 000

145000
4445000
150884381
29235669

A 2019. évi személyi juttatások az előző évhez képest jelentősen megnövekedtek. Ennek oka
egyrészt a jogszabályok által előírt kötelező emelések (garantált bér, minimálbér,
nemzetiségi pótlék stb.), másrészt az ebédlő személyzetének bére, mely az előző években
nem jelentkezett intézményünknél.
A 2019-ben két fő dolgozó jogosult jubileumi jutalomra.
Béren kívüli juttatásokat a 2019-es évre nem terveztünk.
A közlekedési költségtérítések tervezésénél a 2018-as év teljesítési adatait vettük
figyelembe.
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak között szerepelnek a
megbízási díjjal foglalkoztatott dolgozóink, akik juttatásait a már megkötött megbízási
szerződések alapján terveztük.
Egyéb külső személyi juttatások között terveztük a 2019. évi reprezentációs kiadásainkat,
illetve a megbízással dolgozók közlekedési költségtérítését.
A munkaadókat terhelő járulékok a jogszabályi mértékekkel lettek tervezve.

Dologi kiadások
Jogcím
Szakmai anyagok beszerzése
Üzemeltetési anyagok besz.
Készletbeszerzés
Informatikai szolgáltatások
Egyéb kommunikációs szolg.
Kommunikációs szolg.
Közüzemi díjak
Vásárolt élelmezés
Bérleti és lízingdíjak
Karbantartási, kisjavítási szolg.
Szakmai tev.-t szegítő szolg.
Egyéb szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások
Kiküldtetések kiadásai
Kiküld., reklám- és prop.kiad.
Működési célú előz.felsz.ÁFA
Egyéb dologi kiadások
Különféle bef. És egyéb dologi kiad.
Dologi kiadások

adatok Ft-ban
22018. évi eredeti előirányzat
2444000
5414000
7858000
2321000
920000
3241000
5240000
15873129
920000
7280315
2554000
4440000
36307444
510000
510000
12799740
665600
13465340
61381784

A dologi kiadások az előző évhez képest összességében 8%-kal növekednek. A növekedés oka
egyrészt az áremelkedés, másrészt olyan plusz kiadások, melyek az intézmény folyamatos,
zavartalan és jogszabályoknak megfelelő működéséhez elengedhetetlenek.
Szakmai anyag beszerzésen jelentkező kiadások között kerülnek tervezésre a 2019/20-as
tanévre tervezett tankönyv beszerzések, valamint egyéb, a szakmai munkát segítő anyagok.
Üzemeltetési anyagok között szerepelnek az irodaszerek, tisztítószerek, hajtó- és
kenőanyagok, egyéb üzemeltetési anyagok. A tervezésnél a 2018. évi teljesítéseket, illetve a
2019-re tervezett karbantartásokhoz kapcsolódó anyagok árait vettük figyelembe.
A kommunikációs szolgáltatások között tervezzük a internet és telefondíjakat, a honlap
szolgáltatás díját, valamint az intézmény által használt könyvelő, illetve menza programok
díjait.
A közüzemi díjak esetén a fogyasztást tekintve az ebédlő beindítása miatt jelentős
növekedéssel számolunk. A legnagyobb emelkedés előreláthatólag a vízdíjat fogja érinteni,
azonban a tervezéshez pontos adataink nincsenek, az óvoda vízfogyasztása alapján próbáltuk
megbecsülni a várható költségeket.

A gyermekek, tanulók étkeztetését vásárolt élelmezéssel oldjuk meg. A tervezés során a
jelenleg érvényben lévő szerződésünk alapján számoltunk, feltételezve azt, hogy egy
esetleges szállító váltás a közétkeztetési díjakban nagy változást nem jelent majd.
A bérleti díjak soron jelenik meg a Tankerület Központtól bérelt tornaterem, valamint a
fénymásolóink bérleti díja.
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások soron a épületeink, az oktatáshoz és működéshez
használt informatikai eszközök, üzemeltetési eszközök, járművek karbantartását tervezzük
minden évben. 2019. évben érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálatra kell sort
kerítenünk. Az előzetes felmérések alapján mindhárom épületünkben jelentős karbantartási
munkálatokra lesz szükség. Az alsó tagozat és a felső tagozat épületében áramerősség
fejlesztést is végre kell hajtani a biztonságos működés érdekében.
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között jelennek meg az óraadó tanárok, illetve a
gyógypedagógus számlázott kiadásai.
Egyéb szolgáltatási soron jelennek meg a bankköltségek, postai költségek, nyomtatási díjak,
biztosítási díjak, valamint egyéb üzemeltetési szolgáltatások. Továbbá itt kerültek
betervezésre mindhárom épületre az érintés- és tűzvédelemmel kapcsolatos kiadások.
Valamint a 2019-es évet érinti az egyik gépjárművünk műszaki vizsgáztatásának díja.
A kiküldetések kiadásainak tervezésénél az előző év teljesítését vettük figyelembe.
Működési ÁFA soron tervezzük a vásárolt készletek és szolgáltatások általános forgalmi
adóját.
Egyéb dologi kiadások között szerepel a cégautó adó, a pályázati díjak, illetve a különböző
szervezeteknek fizetendő hatósági díjak stb.
Felhalmozási kiadások
Jogcím
Informatikai eszköz beszerzés
Egyéb gép berendezés beszerzés
Beruzázási célú előzetesen felsz. ÁFA
Beruházások

adatok Ft-ban
2018. évi eredeti előirányzat
750000
482000
332640
1564640

Informatikai eszköz beszerzésen a tárgyévben tervezett kisértékű eszközök kiadásait
terveztük az előző évek teljesítései és a felmért igények alapján, melyek az oktatás
zavartalan megvalósításához szükségesek (pl. interaktív táblák projektorai, illetve azok
tartozékai).

Az egyéb gépek, berendezések soron a működéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközökön
kívül beterveztük az újonnan épült ebédlő üzembe helyezéséhez még szükséges eszközöket
is.
Beruházási célú ÁFA soron a tervezett kiadások 27%-os forgalmi adója szerepel.
Az előző évek teljesítései, valamint a felmerült igények, változások alapján a fent részletezett
költségvetést megalapozottnak ítéljük. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az intézményünk
2019.évi költségvetését a fentiek alapján szíveskedjen jóváhagyni!
Kétegyháza, 2019. január 31.
Köszönettel:

………………………………………….
Borbély Erika
igazgató

……………………………………….
Dehelán Szilvia
gazd.vez.
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Tárgy: 2019. évi költségvetési terv indoklása
Ügyintéző: Baukó Pál

Tisztelt Elnök Úr!
A Románvárosi Óvoda részéről a 2019. évi tervezett költségvetésünket az alábbiak szerint kívánjuk
részletezni, indokolni.
Bevételek
1. Intézményi bevételek
Megnevezés

Rovat

Ellátási díjak (étkezési díjak bevétele)

B405

Kamatbevételek

B408

Egyéb működési bevételek

B411

Működési bevételek
Költségvetési bevételek összesen

2019. évi terv eredeti ei. Ft-ban
375 000
1 000
28 482

B4

404 482

B1-B7

404 482

Az Ellátási díjak sor az étkezési térítési díjakból származó bevételeket tartalmazza, amely az előző
évhez képest várhatóan kevesebb összegben fog teljesülni, mivel egyre több gyermek válik ingyenes
étkezővé.
A kamatbevételek sor a bankszámlavezetéshez kapcsolódó kamatbevételeket tartalmazza.
Az Egyéb működési bevételek soron tervezzük a megelőlegezett TB-i ellátások folyósításához
kapcsolódó 1 %-os költségtérítést, valamint a különböző kerekítésekből származó bevételeket.
2. Finanszírozási bevételek
Megnevezés
Előző év költségvetési maradványának
igénybevétele
Maradvány igénybevétele

Rovat

2019. évi terv eredeti ei. Ft-ban

B8131

7 395 518

B813

7 395 518

Központi, irányító szervi támogatás

B816

101 318 500

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

108 714 018

Finanszírozási bevételek

B8

108 714 018

Az előző év költségvetési maradványának igénybevétele soron tervezett összeg a 2018.12.31-i záró
bankszámlaegyenleg.
A Központi, irányító szervi támogatást a következők szerint tervezzük:
Pedagógus bér és járulék támogatása
Pedagógus munkát segítő bér és járulék támogatása
Kiegészítő támogatás Pedagógus II.
Kiegészítő támogatás Mesterpedagógus
Nemzetiségi pótlék támogatása
Gyermekétkeztetés támogatása
Kiegészítő támogatás ingyenes étkeztetés
Működési támogatás
Költségvetési támogatás összesen:
Köznevelési támogatás
Finanszírozás összesen

39 343 500
13 230 000
396 700
1 447 300
5 067 000
5 548 000
1 967 500
20 000 000
87 000 000
14 318 500
101 318 500

Költségvetési támogatás sorainak részletezése:
Pedagógusok bértámogatása
100 fős gyermeklétszámra számítva
Pedagógus számított létszám:
(Létszám / Csoport átlaglétszám) x Foglalkozási együttható + Vezetői órakedvezmény miatti
pedagógus többletlétszám
( 100 / 20 ) x 1,62 + 0,94 = 5 x 1,62 + 0,94 = 9,04 ≈ 9,0
Vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám kiszámítása:
Vezetők kötelező létszáma x ( 1 - ( Vezetői létszámra megállapított kötelező nevelési óraszám )
Vezetők kötelező létszáma x 32
2 x ( 1 – 34
) = 2 x ( 1 – 34 ) = 2 x (1-0,53125) = 2 x 0,46875 = 0,94
2 x 32
64
Pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege: 4.371.500 Ft/számított létszám/év
364.291 Ft/számított létszám/hó
9 fő x 4.371.500 = 39.343.500 Ft
Pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása
Pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege:
2.205.000 Ft/létszám/év
183.750 Ft/létszám/hó
100 fős gyermeklétszámra számítva
dajka
4 fő
pedagógiai asszisztens
1 fő
óvodatitkár
1 fő
Összesen:

4 fő x 2.205.000 Ft = 8.820.000 Ft
1 fő x 2.205.000 Ft = 2.205.000 Ft
1 fő x 2.205.000 Ft = 2.205.000 Ft
13.230.000 Ft

Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz
Alapfokozatú végzettségű Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógus: 396.700 Ft/fő/év
1 fő x 396.700 Ft = 396.700 Ft
Alapfokozatú végzettségű Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógus: 1.447.300 Ft/fő/év
1 fő x 1.447.300 Ft = 1.447.300 Ft
Nemzetiségi pótlék támogatása
563.000 Ft/fő/év
46.916 Ft/fő/hó
100 fős gyermeklétszámra számítva
9 fő x 563.000 Ft = 5.067.000
110 fős gyermeklétszámra számítva
2019.01-08. hó
2019.09-12. hó
Összesen:

9 fő x 46.916 Ft/fő/hó x 8 hó =
11 fő x 46.916 Ft/fő/hó x 4 hó =

3.377.952 Ft
2.064.304 Ft
5.442.256 Ft

Gyermekétkeztetés támogatása
Dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege: 1.900.000 Ft/számított létszám/év
Számított dolgozói létszám meghatározása
Ellátotti létszám x Feladatellátási hely szám = 73 x 1 = 2,92 x 1 = 2,92 fő
25
25
Bértámogatás = 2,92 x 1.900.000 Ft = 5.548.000 Ft
Kiegészítő gyermekétkeztetési támogatás ingyenes étkeztetéshez
28.400 Ft/fő/év
69,28 fő x 28.400 Ft/fő/év = 1.967.500 Ft
Működési támogatás
200.000 Ft/gyermek/év
16.666 Ft/gyermek/hó
100 fős gyermeklétszámra számítva
100 fő x 200.000 Ft/gyermek/év = 20.000.000 Ft
Köznevelési támogatás
A köznevelési támogatás összegét az idei évben 14.318.500,- Ft-ra tervezzük teljesülni.

Kiadások

Megnevezés

Rovat

K11

63 000 000
400 000
300 000
63 700 000

K122

300 000

K12

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

Közlekedési költségtérítés

K1109

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak
fizetett juttatások (megbízási díj)
Külső személyi juttatások

2019. évi terv
eredeti ei. Ft-ban

Szakmai anyagok beszerzése

K311

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

Készletbeszerzés

K31

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

Kommunikációs szolgáltatások

K32

Közüzemi díjak

K331

Vásárolt élelmezés

K332

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

Egyéb szolgáltatások

K337

Szolgáltatási kiadások

K33

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

Egyéb dologi kiadások

K355

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

Dologi kiadások

K3

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

300 000
64 000 000
12 413 500
500 000
2 000 000
2 500 000
500 000
400 000
900 000
2 000 000
11 000 000
1 500 000
500 000
1 500 000
16 500 000
30 000
30 000
5 279 482
100 000
5 379 482
25 309 482
5 823 243
1 572 275

Beruházások

K6

7 395 518

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Személyi juttatások összesen

K1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások

K8
K1-K8

109 118 500

A tervezett kiadások sorainak indoklása a következő:
Személyi juttatások
I. A törvény szerinti illetményeket, munkabéreket az előző évben tervezett összeghez képest
4.027.000,- Ft-tal tervezzük többre. Indoklás:
1. Kettős bérkifizetések:
1 fő óvodapedagógus 2019. januártól kiveszi a szülés várható időpontjáig időarányosan járó
szabadságát, majd táppénzt vesz igénybe a CSED megigényléséig. Erre az időszakra a
csoportjában helyettesítéssel oldjuk meg, hogy biztosított legyen a csoportonkénti két
óvodapedagógus.

2. Nemzetiségi pótlék emelkedése.
A nemzetiségi pótlék mértéke az előző évi 15 %-ról 30 %-ra emelkedett, amely bérnövekményt
eredményez.
3. Garantált bérminimum és minimálbér növekedés
A garantált bérminimum emelkedése következtében jelentősen növekedett a pedagógus munkát
segítő dolgozók, valamint a technikai alkalmazott bére.
4. Soros lépes miatti bérnövekedés
2 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógus munkát segítő alkalmazott, valamint 1 fő technikai
alkalmazott a 3 évente kötelező soros lépés miatt került magasabb kategóriába. Ez csak a 2 fő
óvodapedagógusnál jelent bérnövekedést, mivel a pedagógus munkát segítő, valamint a
technikai alkalmazottnál a garantált bérminimum összege évek óta jelentősen magasabb a tábla
szerinti illetménynél.
II. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Ezen a soron a dolgozók részére betegszabadságként várhatóan kifizetésre kerülő összegek
szerepelnek.
III. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
(megbízási díj)
Erre a sorra az SNI-s gyermek(ek) ellátásáért kifizetett megbízási díjakat tervezzük.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Az előző évhez képest növekvő személyi juttatások miatt növekszik a munkaadókat terhelő szociális
hozzájárulási adó összege is.
Dologi kiadások
A dologi kiadások sorai közül az előző évhez képest egy pár soron tervezünk többletkiadással:
I. Üzemeltetési anyagok beszerzése
Az üzemeltetési anyagok körébe tartoznak a működéssel összefüggő irodaszer, nyomtatvány
beszerzés, a karbantartási, javítási anyagok, eszközök, tisztítószerek stb.
A növekedés oka, hogy az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (pl. tisztítószerek,
karbantartási anyagok) folyamatosan emelkednek, illetve az év második felére tervezett
épületbővítések (tornaszoba, csoportszoba) miatt várhatóan növekednek az ilyen jellegű kiadások.
II. Az informatikai szolgáltatásokat és az egyéb kommunikációs szolgáltatásokat jelentik a könyvelési
programmal, menza programmal kapcsolatos kiadások, valamint az internet és telefonszolgáltatással
kapcsolatos díjak. Az informatikai eszközök javításával, karbantartásával kapcsolatos kifizetések is a
kommunikációs szolgáltatások közé tartoznak. A kommunikációs szolgáltatások árai évről évre
emelkednek, így ezeken a sorokon is várhatóan magasabb összegben teljesülnek a kiadások.
III. Közüzemi díjak
A közüzemi díjaknál is kisebb áremelkedésre is számítunk, illetve az épületbővítések (tornaszoba,
csoportszoba) miatt várhatóan növekednek a közüzemi díjak költségei is.
IV. Vásárolt élelmezés
Az utóbbi években a gyermeklétszám növekvő tendenciát mutat, mely növeli a vásárolt élelmezés
kiadási összegét is.
V. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
Az óvoda épülete elég régi, az eszközök, berendezések egy része elavult, így egyre több karbantartási,
javítási szolgáltatást igényelnek.

VI. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyrészt a díjak várható emelkedése miatt tervezünk magasabb összeget, másrészt az egészségügyi
alkalmassági vizsgálatokhoz kapcsolódó kifizetés is várhatóan nagyobb összegben fog realizálódni,
mint az előző évben.
VII. Egyéb szolgáltatások
Az évről évre növekedő szolgáltatási kiadások miatt tervezünk magasabb összeget.
VIII. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA
A megnövekedett dologi kiadásokkal növekszik a dologi kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó ÁFA
kifizetés is.
Beruházási kiadások
A beruházási kiadások között kívánjuk tervezni a már korábban említett csoportszoba, illetve
tornaszoba bútorokkal, tárgyi eszközökkel történő felszerelését.

Gyula, 2019. február 04.

Dr. Csotye Jánosné
intézményvezető

INTÉZKEDÉSI TERV VÉGREHAJTÁSA
Az Állami Számvevőszék
„Az országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában levő intézmények gazdálkodásának ellenőrzése –
Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium” című ellenőrzésre
(18218 számú jelentés)

J AV AS OL T

I N T É ZK E D É S
T AR T A L M A

S ZÜ KS É GE S

I NT É ZK E DÉ S ,
FE L A D AT

Intézkedjen a jogszabályi
előírásoknak megfelelő tartalmú
szervezeti és működési
szabályzat elkészítéséről.

Az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzata kiegészítésének előkészítése és
beterjesztése a Közgyűlés elé.
(Alapító okirat és módosításának
átvezetése; a munkakörök pontosítása, a
hatáskör gyakorlás módjának és a
felelősségi, továbbá a vagyonnyilatkozat
tételi kötelezettséggel járó munkakörök
meghatározása.)

Intézkedjen a közalkalmazotti
szabályzat megalkotásáról az
intézmény közalkalmazotti
tanácsával együttesen.

A közalkalmazotti szabályzat megalkotása
az Intézményi közalkalmazotti tanáccsal
közösen és elfogadtatása.
(Közalkalmazotti jogviszony kérdései,
különösen a közalkalmazotti tanács
megválasztásával, működésével kapcsolatos
szabályokra.)

Intézkedjen a kontrollkörnyezet
kialakításáról, amelyben
meghatározottak, ismertek és

Olyan kontrollkörnyezet kialakítása,
amelyben meghatározottak, ismertek és
elfogadottak az etikai elvárások az

FE L E L Ő S

Igazgató

I NT É ZK E DÉ S I

I NT É ZK E DÉ S I

IDŐ

T E RV B E N
M E G H AT Á R O ZO T T
HA T Á RI D ŐI G
M E GT E T T
I NT É ZK E DÉ S /
TELJESÍTÉS

T E RV B E N
M E G H AT Á R O ZO
T T H AT Á RI D ŐN
T ÚL M E GT E T T
I NT É ZK E DÉ S /
TELJESÍTÉS

2018.
december
31.

Az intézmény a Szervezeti és
működési szabályzatát
módosította a közgyűlés elé
beterjesztette.

2018.
december
31.

Az intézmény a közalkalmazotti
szabályzatát elkészítette,
elfogadtatta.

2018.
december
31.

Az intézmény vezetője
kialakította, ismertette és
elfogadtatta az etikai

H AT Á R

Igazgató
Előkészítésé
ért:
közalkalmaz
otti tanács
elnöke

Igazgató

1
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elfogadottak az etikai elvárások
az intézmény minden szintjén.

S ZÜ KS É GE S

I NT É ZK E DÉ S ,
FE L A D AT

FE L E L Ő S

H AT Á R
IDŐ

intézmény minden szintjén.
(Etikai elvárások meghatározása.)

Az intézmény pénzkezelési szabályzatának
elkészítése.

Intézkedjen a jogszabályi
előírásoknak megfelelő tartalmú
számviteli politika
elkészítéséről.

Az intézmény számviteli politikájának
kiegészítése a jogszabályi előírásoknak
megfelelően.
(A számviteli elszámolás, értékelés
szempontjai lényeges és nem lényeges
elemének meghatározása.)

Intézkedjen a jogszabályi
előírásoknak megfelelő tartalmú
értékelési szabályzat
elkészítéséről.

Az intézmény értékelési szabályzatának
kiegészítése a jogszabályi előírásoknak
megfelelően. (Követelés típusonként a kis
összegű követelések év végi
meghatározásának elvi és a dokumentálás
szabályainak meghatározása.)

Intézkedjen a külföldi
kiküldetések elrendelésével,
lebonyolításával, elszámolásával
kapcsolatos kérdések belső
szabályzatban történő

Az intézmény külföldi kiküldetési
szabályzatának elkészítése.
(A külföldi kiküldetések elrendelésének
lebonyolításának és elszámolásának
szabályai.)

I NT É ZK E DÉ S I

T E RV B E N
M E G H AT Á R O ZO T T
HA T Á RI D ŐI G
M E GT E T T
I NT É ZK E DÉ S /
TELJESÍTÉS

T E RV B E N
M E G H AT Á R O ZO
T T H AT Á RI D ŐN
T ÚL M E GT E T T
I NT É ZK E DÉ S /
TELJESÍTÉS

elvárásokat minden dolgozóval.
Igazgató

Intézkedjen a pénzkezelési
szabályzat elkészítéséről.

I NT É ZK E DÉ S I

Előkészítésé
rt: gazdasági
vezető

Igazgató
Előkészítésé
rt: gazdasági
vezető

Igazgató
Előkészítésé
rt: gazdasági
vezető

Igazgató
Előkészítésé
rt: gazdasági
vezető
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2018.
december
31.

A pénzkezelési szabályzatot
elkészítette.

2018.
december
31.

A számviteli politika határidőre
kiegészítésre került a
jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalommal.

2018.
december
31.

Az értékelési szabályzat
határidőre kiegészítésre került a
jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalommal.

2018.
december
31.

A külföldi kiküldetések
szabályzata határidőre elkészült.

J AV AS OL T

I N T É ZK E D É S
T AR T A L M A

S ZÜ KS É GE S

I NT É ZK E DÉ S ,
FE L A D AT

FE L E L Ő S

I NT É ZK E DÉ S I

I NT É ZK E DÉ S I

IDŐ

T E RV B E N
M E G H AT Á R O ZO T T
HA T Á RI D ŐI G
M E GT E T T
I NT É ZK E DÉ S /
TELJESÍTÉS

T E RV B E N
M E G H AT Á R O ZO
T T H AT Á RI D ŐN
T ÚL M E GT E T T
I NT É ZK E DÉ S /
TELJESÍTÉS

2018.
december
31.

Az intézmény vezetője
gondoskodik az integrált
kockázatkezelési rendszer
működéséről.

2018.
december
31.

A szervezeti integritást sértő
események eljárásrendjét
határidőre elkészítettük.

folyamatos
an

Az utalványozási jogkört
gyakorlók nyilvántartása
naprakész.

2018.
december
31.

Az intézmény ellenőrzési
nyomvonala elkészült.

2018.
december
31.

Az intézmény közérdekű
adatainak szabályzatát
közzétettük.

2018.
december

A kötelezően közzéteendő

H AT Á R

rendezéséről.
Intézkedjen az integrált
kockázatkezelési rendszer
működtetéséről.

Intézkedjen a szervezeti
integritást sértő események
kezelésének eljárásrendje
szabályozásáról.
Intézkedjen az utalványozási
jogkört gyakorlók naprakész
nyilvántartásáról.

Igazgató
Az integrált kockázatkezelési rendszer
működtetése.

Előkészítésé
rt: gazdasági
vezető
Igazgató

A szervezeti integritást sértő események
eljárásrendjének elkészítése.

Előkészítésé
rt: gazdasági
vezető
Igazgató

Utalványozási jogkör gyakorlók
nyilvántartásának naprakész vezetése.

Előkészítésé
rt: gazdasági
vezető
Igazgató

Intézkedjen az ellenőrzési
nyomvonal elkészítéséről.

Az intézmény ellenőrzési nyomvonalának
elkészítése.

Előkészítésé
rt: gazdasági
vezető
Igazgató

Intézkedjen a közérdekű adatok
egyedi igényléséről szóló
szabályok közzétételéről.

Az intézmény közérdekű adatokkal
kapcsolatos szabályzatainak közzététele.

Intézkedjen a jogszabályi

A kötelezően közzéteendő közérdekű

Előkészítésé
rt: gazdasági
vezető
Igazgató
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I N T É ZK E D É S
T AR T A L M A

előírásoknak megfelelően a
kötelezően közzéteendő
közérdekű adatok teljes körű
közzétételéről.

S ZÜ KS É GE S

I NT É ZK E DÉ S ,
FE L A D AT

adatokról a közvélemény tájékoztatása.

Intézkedjen a szervezet
tevékenységének, a célok
megvalósításának nyomon
követését biztosító rendszer és
belső ellenőrzés kialakításáról,
működtetéséről.

A monitoring rendszer részeként a szervezet
tevékenységének, célok megvalósításának
nyomon követését biztosító rendszer
kialakítása, működtetése.

Intézkedjen a belső
kontrollrendszer szabályszerű
kialakításáról és
működtetéséről, valamint a
szabályszerű pénzügyi
gazdálkodás érdekében
gondoskodjon a jogszabályi
előírásoknak megfelelő tartalmú
kötelezettségvállalások más
fizetési kötelezettségek
nyilvántartásának vezetéséről.

A kötelezettségvállalási nyilvántartás
jogszabályban foglalt előírásoknak
megfelelő tartalommal történő kiegészítése
és vezetése.
(Pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó adatok
meghatározása.)

FE L E L Ő S

Előkészítésé
rt: gazdasági
vezető

Igazgató
Előkészítésé
rt: gazdasági
vezető

H AT Á R
IDŐ
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I NT É ZK E DÉ S I

T E RV B E N
M E G H AT Á R O ZO T T
HA T Á RI D ŐI G
M E GT E T T
I NT É ZK E DÉ S /
TELJESÍTÉS

T E RV B E N
M E G H AT Á R O ZO
T T H AT Á RI D ŐN
T ÚL M E GT E T T
I NT É ZK E DÉ S /
TELJESÍTÉS

31.

adatok teljes körűen
rendelkezésre bocsájtotta
határidőre.

2018.
december
31.

Az intézmény vezetője
kialakította a belső ellenőrzési
rendszert, és a nyomkövetést is
biztosítja.

folyamatos

Kialakította és működteti a
belső kontrollrendszert, a
jogszabályi előírásoknak
megfelelően vezeti a
kötelezettségvállalások és más
fizetési kötelezettségek
nyilvántartását.

Igazgató
Előkészítésé
rt: gazdasági
vezető

I NT É ZK E DÉ S I

J AV AS OL T

I N T É ZK E D É S
T AR T A L M A

S ZÜ KS É GE S

I NT É ZK E DÉ S ,
FE L A D AT

FE L E L Ő S

Intézkedjen a gazdálkodási
jogkörök szabályszerű
gyakorlásának biztosításáról.

A jogszabályok és belső szabályzatok
előírásának megfelelően az érvényesítési
feladatok, írásban történő
kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés
és az ügymenetre vonatkozó ellenőrzési
kötelezettség megvalósítása.

Intézkedjen a költségvetési
maradvány alátámasztásához
jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalmú részletező
kimutatás készítéséről.

A költségvetési maradvány
alátámasztásához a jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalmú részletező kimutatás
elkészítése, vezetése.

Előkészítésé
rt: gazdasági
vezető

Intézkedjen a költségvetési
beszámoló jogszabályi
előírásoknak megfelelő
tartalommal, határidőben
történő elkészítéséről és a
kincstár által működtetett
elektronikus adatszolgáltató
rendszerbe történő feltöltéséről.

A költségvetési beszámoló jogszerű és
határidőben történő elkészítése, feltöltése.

gazdasági
vezető

Intézkedjen az intézmény
költségvetési beszámolóinak
jogszabályi előírásoknak
megfelelő, folyamatosan vezetett
részletező nyilvántartásokkal

Az intézmény költségvetési beszámolóinak
jogszabályi előírásoknak megfelelő,
folyamatosan vezetett részletező
nyilvántartásokkal való alátámasztása, a
főkönyv és az analitikus nyilvántartás

Igazgató

I NT É ZK E DÉ S I

I NT É ZK E DÉ S I

IDŐ

T E RV B E N
M E G H AT Á R O ZO T T
HA T Á RI D ŐI G
M E GT E T T
I NT É ZK E DÉ S /
TELJESÍTÉS

T E RV B E N
M E G H AT Á R O ZO
T T H AT Á RI D ŐN
T ÚL M E GT E T T
I NT É ZK E DÉ S /
TELJESÍTÉS

folyamatos

A jogszabályi előírásoknak
megfelelően gyakorolja a
kötelezettségvállalás, pénzügyi
ellenjegyzés, érvényesítési
feladatokat.

folyamatos

A jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalommal
elkészítette és folyamatosan
vezeti a költségvetési
maradvány felhasználásának
alátámasztását.

folyamatos

A költségvetési beszámoló
határidőben történő feltöltéséről
gondoskodott.

folyamatos

Intézkedett a költségvetési
beszámoló a jogszabályi
előírásoknak megfelelő
folyamatosan vezetett
nyilvántartásokkal való

H AT Á R

Igazgató
Előkészítésé
rt: gazdasági
vezető

Igazgató

Előkészítésé
rt: gazdasági
vezető
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I NT É ZK E DÉ S ,
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való alátámasztásáról.

egyezőségének biztosítása, illetve a
mérlegsorokhoz analitika elkészítése.

Intézkedjen a követelések
jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalmú
nyilvántartásának vezetéséről.

A követelések jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalmú nyilvántartás vezetése.
(A követelések jogszabály szerinti időszakos
bontása, a pénzügyi ellenjegyzésre
vonatkozó adatok rögzítése.)

Intézkedjen a jogszabályoknak
megfelelő leltár összeállításáról.

Jogszabályi előírásoknak megfelelő leltár
összeállítása.
(Tételes eszköz és forrás meghatározása a
mérleg fordulónapján.)

FE L E L Ő S

H AT Á R
IDŐ

I NT É ZK E DÉ S I

I NT É ZK E DÉ S I

T E RV B E N
M E G H AT Á R O ZO T T
HA T Á RI D ŐI G
M E GT E T T
I NT É ZK E DÉ S /
TELJESÍTÉS

T E RV B E N
M E G H AT Á R O ZO
T T H AT Á RI D ŐN
T ÚL M E GT E T T
I NT É ZK E DÉ S /
TELJESÍTÉS

alátámasztásáról.
Igazgató
Előkészítésé
rt: gazdasági
vezető

folyamatos

Intézkedett a követelések
jogszabályi előírásoknak való
megfelelő tartalmú
nyilvántartásának vezetéséről.

folyamatos

Az intézmény vezetője
intézkedett a jogszabályi
előírásoknak megfelelő leltár
összeállításáról.

Igazgató
Előkészítésé
rt: gazdasági
vezető

Gyula, 2019. január 7.

……………………………………..
Czeglédiné Dr. Gurzó Mária
igazgató

……………………………………..
Szabóné Jánk Ildikó
gazdasági vezető
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TÁJÉKOZTATÓ
Az Állami Számvevőszék Elnökének figyelemfelhívó levelében,
„Az országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában levő intézmények gazdálkodásának ellenőrzése
– Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium”
című ellenőrzésével kapcsolatban tett intézkedések végrehajtásáról

J AV AS OL T

I N T É ZK E D É S
T AR T A L M A

S ZÜ KS É GE S

I NT É ZK E DÉ S ,
FE L A D AT

Intézkedjen a jogszabályi
előírásoknak megfelelő tartalmú
szervezeti és működési
szabályzat elkészítéséről.

A Közgyűlés kötelezi az
intézményvezetőjét és az Önkormányzati
Hivatal hivatalvezetőjét, hogy a Nicolae
Bălcescu Román Gimnázium, Általános
Iskola és Kollégium szervezeti és
működési szabályzatát tekintsék át, annak
szükséges módosításait terjesszék elő a
Közgyűlés 2018. decemberi ülésére.

Tekintettel a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés
i.) pontjában előírtakra, mint
fenntartó nemzetiségi
önkormányzat ellenőrizze a
fenntartott intézménye SzMSzét.

A Közgyűlés felhívja az Oktatási
Bizottság figyelmét, hogy a Közgyűlés
által átruházott hatáskörük alapján
szíveskedjenek az oktatási intézmények
szervezeti és működési szabályzatainak
rendszeres felülvizsgálatáról gondoskodni
és a szükséges módosításokat a Közgyűlés
elé terjeszteni.

Az ÁSZ elnökének
figyelemfelhívó levelében
foglaltak szerepeltetése a
költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.31.) Korm.rendelet szerint

A Közgyűlés felhívja az Önkormányzati
Hivatal hivatalvezetőjét, hogy a belső
kontrollrendszer és a belső ellenőrzési
rendszer működtetése során az Állami
Számvevőszék figyelemfelhívó levelében
foglaltakat szerepeltesse az integrált
kockázatkezelési rendszerben a szervezet

FE L E L Ő S

Hivatalvezető,
Igazgató

Oktatási
bizottság
elnöke,
hivatalvezető

Hivatalvezető

1

H AT Á RI D Ő

M E GT E T T I N T É ZK E D É S ,
TELJESÍTÉS

2018. december
31.

Az intézmény SzMSz-ének felülvizsgálata
megtörtént és a jogszabályi előírásoknak
megfelelően előkészítésre került.
A MROÖ Közgyűlése a 149./2018.(XII.20.)
számú határozatával jóváhagyta a Nicolae
Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola
és Kollégium szervezeti és működési
szabályzatát.

folyamatos

Az MROÖ Oktatási bizottsága a 2019. évi
munkatervébe beépítette a MROÖ által
fenntartott közoktatási intézmények SzMSzeinek felülvizsgálatát.
Továbbá a MROÖ a 2019. évi belső ellenőrzési
tervébe is beépítette az általa fenntartott
közoktatási intézmények SzMSz-einek
felülvizsgálatát.

folyamatos

Az Állami Számvevőszék figyelemfelhívó
levelében foglaltakat a hivatalvezető
szerepeltette az integrált kockázatkezelési
rendszerben a szervezet tevékenységében rejlő
és a szervezeti célokkal összefüggő kockázatok
között, és gondoskodik a kockázatkezelési
rendszer működtetéséről.

J AV AS OL T

I N T É ZK E D É S
T AR T A L M A

működtetett integrált
kockázatkezelési rendszerében a
szervezet tevékenységében rejlő
és a szervezeti célokkal
összefüggő kockázatok között,
valamint azt a Bkr-ben foglalt
előírásoknak megfelelően
kezelje.
Az Állami Számvevőszék
ellenőrzése során feltárt
jogszabálysértő gyakorlatok
megszűntetése érdekében az
ÁSZ elnökének figyelemfelhívó
levelében foglaltakra tett
intézkedéseket - a Bkr. 14. § (1)
bekezdése alapján - a külső
ellenőrzésekhez kapcsolódó
intézkedési tervek
végrehajtásáról vezetett
nyilvántartásban szerepeltesse.

S ZÜ KS É GE S

I NT É ZK E DÉ S ,
FE L A D AT

FE L E L Ő S

H AT Á RI D Ő

M E GT E T T I N T É ZK E D É S ,
TELJESÍTÉS

folyamatos

A külső ellenőrzésekhez kapcsolódó éves
nyilvántartásban a hivatalvezető szerepeltette az
Állami Számvevőszék figyelemfelhívó levele
alapján elkészített intézkedési terv elemeit.

tevékenységében rejlő és a szervezeti
célokkal összefüggő kockázatok között, és
gondoskodjon a kockázatkezelési rendszer
működtetéséről.

A Közgyűlés felhívja az Önkormányzati
Hivatal hivatalvezetőjét, hogy a külső
ellenőrzésekhez kapcsolódó éves
nyilvántartásban szerepeltesse az Állami
Számvevőszék figyelemfelhívó levele
alapján elkészített intézkedési terv
elemeit.

Hivatalvezető

Gyula, 2019. január 7.

……………………………………..
Juhász Tibor
elnök

……………………………………..
Kozma György
hivatalvezető
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…../2019. (II.21.).sz. MROÖ határozat

Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (továbbiakban: MROÖ) a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27.§ (1)
bekezdésében, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (11) bekezdésében foglalt kötelezettségének
eleget téve a közbeszerzési eljárásainak előkészítésére, lefolytatására, a belső
ellenőrzésének felelősségi rendjére, az MROÖ nevében eljáró, illetőleg az eljárásba
bevont személyek, szervezetek felelősségi körének meghatározására, valamint a
közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjére vonatkozó részletes szabályokat
Közbeszerzési Szabályzatában (továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint
határozza meg.
1. §
A Közbeszerzési szabályzat célja, tartalma és hatálya
(1)

A Szabályzat célja, hogy az MROÖ a Kbt. rendelkezéseivel összhangban
rögzítse a közbeszerzési eljárások rendjét, az eljárásba bevont személyek,
szervezetek felelősségi körét, a szakszerű, hatékony, egyben jogszerű és
ellenőrizhető beszerzések biztosítása, továbbá a közbeszerzések során a
közpénzek ésszerű felhasználása, valamint a verseny tisztasága érdekében.

(2)

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed minden olyan árubeszerzés, építési
beruházás, szolgáltatás, továbbá építési és szolgáltatási koncesszió
megrendelésére, amelynek értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy
meghaladja a Kbt-ben, illetve az éves Költségvetési törvényben meghatározott
értékhatárt. A Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az értékhatárt elérő
tervpályázati eljárások esetén is.

(3)

A Szabályzat hatálya kiterjed az adott eljárásban résztvevő, illetve közreműködő
személyekre, mint az MROÖ munkatársaira, a Bíráló Bizottságra, a
döntéshozóra, a közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott
közbeszerzési szakértőre,
illetve
felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadóra (FAKSZ), a megbízás alapján eljáró más személyre, továbbá
az egyéb igénybe vett külső szakértőkre és az eljárások törvényességét
ellenőrzőkre. A beszerzésekkel összefüggő feladatok ellátása során az abban
résztvevő, illetve közreműködő személyek a jelen Szabályzat rendelkezései
szerint kötelesek eljárni.

(4)

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet által 2018. április 15-től bevezetett Elektronikus Közbeszerzési
Rendszer (a továbbiakban: EKR) alkalmazásával az alábbiakat kötelező
biztosítani:
- a hirdetmények elektronikus formában történő feladását,
- a közbeszerzési dokumentumok elektronikus formában való rendelkezésre
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bocsátását,
- az eljárás menetében a teljes körű elektronikus kommunikációt.
(5)

Jelen szabályzatban nem szabályozott feladatokat a Kbt. és a kapcsolódó
jogszabályok szerint kell lebonyolítani.
2. §
Az MROÖ nevében eljáró és az eljárásba bevont személyek,
szervezetek

(1)

A közbeszerzési eljárás megindításáról a közgyűlés dönt, minden egyéb az
eljárást érintő kérdésben az MROÖ nevében eljáró és döntést hozó személy
a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Elnöke (a
továbbiakban: Elnök). A benyújtott pályázatokban szereplő közbeszerzések a
közgyűlés által elfogadottnak tekinthetők.

(2)

A közbeszerzési eljárások jogszabály szerinti előkészítéséért, lefolytatásáért,
dokumentálásáért, a nyertes ajánlattevővel kötött szerződés teljesítéséért az
Elnök felelős azzal, hogy az előkészítés lebonyolításában a Magyarországi
Románok Országos Önkormányzat Önkormányzati Hivatala (a továbbiakban:
Hivatal) részt vesz.

(3)

Az Elnököt a jelen paragrafusban rögzített feladatainak ellátásában az
általa írásban kijelölt személyekből álló Bíráló Bizottság segíti.
A kijelölésnél az Elnöknek figyelembe kell venni az összeférhetetlenségi
követelményeket.
A kijelölt személynek a kijelölését követően haladéktalanul a Kbt.-ben előírt
nyilatkozatot kell tenni, mely szerint vele szemben nem áll fenn az adott eljárás
vonatkozásában összeférhetetlenség.

(4)

Amennyiben a közbeszerzés tárgya, nagyságrendje, bonyolultsága vagy egyéb
sajátossága különleges szakértelmet igényel, vagy fokozott felelősséggel jár,
az Elnök a közbeszerzés lebonyolítására külső szervezetet, vagy személyt
bízhat meg.

(5)

A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési
dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az
eljárás más szakaszában az MROÖ nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont
személyeknek és szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a
közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi
szakértelemmel. A részben vagy egészben európai uniós forrásból
megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az
uniós értékhatárt elérő, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot elérő
értékű közbeszerzési eljárásba az Elnök köteles felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadót (FAKSZ) bevonni.

(6)

Az E l n ö k az építési beruházás megvalósítása érdekében beruházáslebonyolítót vehet igénybe, aki az MROÖ általános megbízottjaként az építési
beruházás megvalósításának koordinálását végzi.
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(7)

Ha az egyedi közbeszerzési eljárás felelősségi rendje eltér a jelen
Szabályzatban foglaltaktól, úgy az eltéréseket a közbeszerzési eljárás
előkészítését megelőzően írásban dokumentálni kell, melyről az E l n ö k
dönt és aláírásával hitelesíti.
3. §
A közbeszerzési eljárások tervezése

(1)

A jelen paragrafusban megfogalmazott feladatok koordinálására és
végrehajtására – kivéve a 6. § (4) bekezdés p.) pontjában foglalt esetben – a
Hivatal kijelölt munkatársa (illetve munkatársai) jogosult, egyben kötelezett.

(2)

A közbeszerzési terv elkészítésében a Hivatal hivatalvezetője, valamennyi
munkatársa, továbbá az önkormányzati intézmények vezetői kötelesek
együttműködni.

(3)

Az MROÖ a költségvetési év elején, legkésőbb a tárgyév március 31.
napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre
tervezett közbeszerzésekről, melyet az MROÖ Közgyűlése elé kell terjeszteni
jóváhagyásra.

(4)

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre
vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
A közbeszerzési tervben nem szereplő, vagy a tervben foglaltakhoz képest
módosított közbeszerzésre is lehet eljárást lefolytatni, ha a közbeszerzési igény
előre nem látható okból állt elő, vagy egyéb változás merült fel. Ebben az
esetben az MROÖ Pénzügyi Bizottsága jóváhagyásával - a tervet
módosítani kell az igény vagy változás felmerülésekor, a módosítás
indokának megjelölésével.

(5)

A közbeszerzési tervet 5 évig meg kell őrizni, mely nyilvános. A Hivatal
hivatalvezetőjének a nyilvánosság biztosítása érdekében intézkednie kell a
közbeszerzési tervnek, annak módosításának elfogadását követő 5
munkanapon belül az M R O Ö honlapján valamint az Elektronikus
Közbeszerzési Rendszerben történő közzétételéről. A közbeszerzési
tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv
honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.
Erre vonatkozó igény felmerülésekor kötelesek a közbeszerzési tervben
megjelölt beszerzésekről a kért információkat szolgáltatni.

(6)

A közbeszerzési tervet a Közbeszerzési Hatóság, vagy az illetékes ellenőrző
szervek kérésére a Hivatal hivatalvezetője köteles megküldeni.

(7)

Az Elnök gondoskodik az adott évi közbeszerzési eljárások éves statisztikai
összegezésének elkészítéséről és a Közbeszerzési Hatóság részére történő
megküldéséről.
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4. §
Előzetes tájékoztató
(1)

Amennyiben a közbeszerzési terv alapján előre látható az előzetes tájékoztató
közzétételének indokoltsága a Hivatal hivatalvezetője kezdeményezheti
annak összeállítását.

(2)

Az MROÖ a költségvetési év kezdetét követően előzetes tájékoztatót
készíthet az adott évre, vagy az elkövetkező legfeljebb tizenkét hónapra
tervezett összes árubeszerzéséről, építési beruházásáról vagy szolgáltatás
megrendeléséről. Az előzetes tájékoztató külön jogszabályban meghatározott
minta szerinti hirdetmény útján tehető közzé. A hirdetmény honlapon történő
közzétételére a hirdetménynek az Európai Unió Kiadóhivatala részére
elektronikus úton történő feladását követően kerülhet sor.

(3)

Az előzetes tájékoztató készítéséről és annak hirdetmény útján való
megjelentetéséről az Elnök dönt.

(4)

A tájékoztatót a Kbt.-ben meghatározott módon és tartalommal kell elkészíteni
és a döntést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül el kell
készíteni és meg kell küldeni.

(5)

Az előzetes tájékoztatót a közbeszerzés különböző tárgyairól – az
egybeszámítás szabályai alapján – együttesen és külön-külön is el lehet
készíteni.

(6)

Az előzetes tájékoztató elkészítéséért és megküldéséért – kivéve a 6. § (4)
bekezdés q.) pontjában foglalt esetben – a Hivatal hivatalvezetője felelős, a
beszerzéssel érintett önkormányzati intézmény előzetes összesített
tájékoztató készítésére vonatkozó javaslata és adatszolgáltatása alapján.
5. §
A közbeszerzési eljárások előkészítése

(1)

Az adott közbeszerzési eljárás - a beszerzés tárgyára és becsült értékére
tekintettel – megfelelő alapossággal történő előkészítéséért és az azzal
kapcsolatos feladatok koordinálásáért az Elnök felelős. Az MROÖ által
rendelkezésre bocsátott dokumentumoknak biztosítaniuk kell, hogy az
eljárásban a gazdasági szereplők képesek legyenek műszakilag megfelelő,
fizikailag megvalósítható és gazdasági szempontból reális ajánlatot tenni. Az
előkészítés során törekedni kell a környezet védelmére és a
fenntarthatósági szempontok figyelembevételére, valamint a beszerzés tárgyát
érintő szerződésmódosítások megelőzésére.

(2) Az Elnök a közbeszerzési eljárások előkészítésével kapcsolatos felelősségi
körében köteles az egyes eljárások becsült értékének meghatározása
céljából
külön
vizsgálat
elvégzéséről
és
annak
eredményének
dokumentálásáról gondoskodni. A vizsgálat során a Kbt. 28.§ (2) bekezdése
szerint objektív alapú módszereket alkalmazhatóak, ilyen módszerek különösen
a) a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése,
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b) a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett
piackutatás,
c) igazságügyi szakértő igénybe vétele,
d) szakmai kamarák által ajánlott díjszabások,
e) szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken
alapuló, részletes építési adatbázis,
f) a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztika,
g) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése.
Építési beruházások esetében az eljárás csak a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő tervek birtokában
indítható meg és az eljárás becsült értékét – a rendeletben foglaltaknak
megfelelően – meg kell határozni.
(3)

A közbeszerzési eljárás előkészítésében az Elnököt a Bíráló Bizottság
segíti. A Bíráló Bizottság közreműködése az alábbi tevékenységeket foglalja
magában különösen a megjelölt felelősökkel:
a.)

b.)

c.)

d.)

e.)

f.)

(4)

az adott beszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérést,
előzetes
piaci
konzultációt,
mely
a
beszerzéssel
érintett
önkormányzati intézmény, vagy megbízás alapján eljáró más
személynek a feladata,
a közbeszerzés becsült értékének felmérése és meghatározása, illetve
eredményének dokumentálása, különös tekintettel az egybeszámítási
szabályokra a beszerzéssel érintett önkormányzati intézmény és a
Hivatal együttes feladata, vagy megbízás alapján eljáró más
személynek a feladata,
annak vizsgálata, hogy a szükséges forrás biztosított-e és a
rendelkezésre állás ütemezésének meghatározása a Hivatal gazdasági
vezetőjének feladata,
a beszerzés tárgyának szakszerű és pontos megjelölése, megfelelő
műszaki leírás biztosítása a beszerzéssel érintett önkormányzati
intézménynek vagy megbízás alapján eljáró más személynek feladata,
az eljárás teljeskörű műszaki tartalmának, az ahhoz kapcsolódó egyes
dokumentumoknak elkészítése az ajánlatkérő, így az önkormányzati
intézménynek, vagy a megbízott műszaki szakember feladata, aki azt
köteles az eljárás lebonyolítója részére elektronikus úton átadni,
javaslat a szerződéses feltételek vonatkozásában a Hivatal
hivatalvezetőjének, kijelölt munkatársának (vagy munkatársainak) és a
beszerzéssel érintett önkormányzati intézménynek a feladata vagy
megbízás alapján eljáró más személy feladata,
javaslat az eljárás rendjének és fajtájának, ajánlati (részvételi) felhívás,
valamint az közbeszerzési dokumentumok főbb pontjainak és a
bírálati szempontok vonatkozásában.

A (3) bekezdésében foglaltakról az előkészítésben közreműködő Bíráló
Bizottság feljegyzést készít, melynek alapján az Elnök dönt a közbeszerzési
dokumentumok tartalmáról, különösen:
a.)
b.)
c.)

közbeszerzés tárgyának pontos meghatározásáról,
a részajánlattétel és az alternatív ajánlattétel lehetőségéről,
szerződés teljesítésének határidejéről,
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d.)
e.)

f.)
g.)

h.)

a szerződésre vonatkozó feltételekről,
az alkalmassági feltételekről (jogi, gazdasági és pénzügyi, valamint
műszaki és szakmai alkalmasság feltételeiről, ha szerződés
teljesítéséhez szükséges, a gazdasági szereplő letelepedése szerinti
ország nyilvántartásában való szereplésre, vagy a letelepedés szerinti
országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai
tagsággal való rendelkezésről)
az eljárás rendjéről és fajtájáról,
az
értékelés
módszerének
meghatározásáról
(bírálati
szempontról/részszempontról,
a
súlyszámokról,
az
adható
pontszámokról),
egyéb információkról.

(5)

Az Elnök a közbeszerzési dokumentumokat igény szerint egyeztetheti a Bíráló
Bizottság tagjaival. A Bíráló Bizottság javaslatot tehet az Elnök felé az esetleges
módosítások megtételére.

(6)

Az Elnök az eljárás előkészítését követően ellenjegyzésével igazolja az
eljárást megindító hirdetmény megfelelőségét.

(7)

Szükség esetén a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével az Elnök dönt az
ajánlati/részvételi felhívás módosításáról, visszavonásáról.

(8)

Az Elnök, vagy az általa megbízott lebonyolító köteles gondoskodni a
közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton történő közzétételéről az EKRben, valamint amennyiben szükséges az MROÖ honlapján. Amennyiben egyes
közbeszerzési dokumentumok esetében ez nem lehetséges, az eljárást
megindító felhívásnak tartalmaznia kell, hogy ezen dokumentumokhoz a
gazdasági szereplők milyen módon férnek hozzá.
6. §
Közbeszerzési eljárások lefolytatása

(1)

Az ajánlatkérő nevében az EKR alkalmazására vonatkozó jogosultságokat, és
a regisztrációra jogosultak körét az Elnök kijelölés útján határozza meg. A
superuser/ek az újabb kijelölések alapján az egyes eljárások vonatkozásában
az egyéb felhasználók számára (pl. FAKSZ) kioszthatja/ák a további
jogosultságokat. Továbbá bármely hatóság megkeresése esetén a
superuser/ek adja/ák meg a kért hozzáférést, az Elnök egyidejű tájékoztatása
mellett.

(2)

A közbeszerzési eljárások lefolytatását az MROÖ megbízási szerződés
alapján eljáró közbeszerzési szakértő, illetve a Kbt. 27.§ (3) bekezdése által
előírt esetekben pedig felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
(továbbiakban: lebonyolító) útján végzi.

(3)

Megbízási szerződés alapján a közbeszerzési eljárás lefolytatásának
bonyolításával közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy vagy
szervezet bízható meg, aki/amely a 27.§ (3) bekezdése által előírt esetekben
biztosítja a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó biztosítását. A
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lebonyolító felelős az (5) a.)-q.) pontjaiban meghatározott feladatoknak a Kbtben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, mely
tevékenységére teljes körű felelősségbiztosítással rendelkezik.
(4)

A lebonyolító feladatai:
a.)
elkészíti a lebonyolítandó közbeszerzési munkák időbeni ütemezését és
javaslatot tesz az eljárás formájára,
b.)
A jogszabályi előírásoknak megfelelően:
b.a.) az MROÖ által szolgáltatott információk alapján összeállítja az
adott feladatra vonatkozó ajánlati/részvételi felhívást, összefoglaló
tájékoztatást,
b.b.) az ajánlati/részvételi felhívást az Elnökkel ellenjegyezteti,
b.c.) intézkedik az összefoglaló tájékoztatás, az ajánlati/részvételi
felhívás EKR-ben történő közzétételéről, a közösségi értékhatárt elérő
közbeszerzés esetén a felhívás TED-ben történő megjelentetéséről,
c.)
az MROÖ által szolgáltatott információk alapján a konkrét közbeszerzési
eljárás közbeszerzési dokumentumait, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a
műszaki tartalom nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, az MROÖ-t
tájékoztatni köteles és amennyiben az MROÖ-t az erre biztosított határidőn
belül nem intézkedik a műszaki tartalom kijavítása/kiegészítése iránt, az
MROÖ-vel történő egyeztetés mellett, - az MROÖ költségére - külső szakértőt
vehet igénybe, aki az eljárásban közreműködik és aki felé az MROÖ
munkatársai is tehetnek fel kérdéseket, adhatnak utasításokat,
d.)
gondoskodik a közbeszerzési dokumentumok EKR-ben történő
publikálásáról,
e.)
biztosítja az ajánlattétel időszaka alatt az ajánlattevők részére az
ajánlatkéréssel kapcsolatosan felmerülő pótlólagos információszolgáltatást
(konzultációk megszervezése, kiegészítő tájékoztatások) az EKR-ben
f.)
gondoskodik az EKR-ben történő bontást követően a bontási
jegyzőkönyv a bontástól számított öt napon belüli megküldéséről az összes
ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek az EKR-en keresztül.
g.)
A Kbt. 115. §-a szerint lefolytatott eljárás esetén a Kbt. 115. § (7)
bekezdése szerinti közzétételi kötelezettségének az EKR-ben történő
közzététellel eleget tesz.
h.)
elvégzi az értékelés időszakában szükséges ügyintézést a közbeszerzés
tárgya szerinti szakértő bevonásával (hiánypótlás bonyolítása, nem egyértelmű
kijelentések tisztázása),
i.)
az Elnök által elfogadott értékelési szempontok és módszer alapján - a
közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személy bevonása
mellett - értékeli a beérkezett ajánlatokat,
j.)
tagként részt vesz a Bíráló Bizottság ülésén és a tagok által igényelt
további információkat szolgáltat, melyről jegyzőkönyvet készít,
k.)
a bíráló bizottsági jegyzőkönyv alapján az Elnök által meghozott
ajánlatkérői döntést követően elkészíti az eljárásról szóló összegezést a
törvényben előírt formában és megküldi az EKR-en keresztül valamennyi
ajánlattevőnek,
l.)
gondoskodik a Kbt., valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint EKR-be feltöltendő dokumentumok és információk közzétételéről, illetve
az egyes dokumentumok Közbeszerzési Értesítőben/TED-en történő
megjelentetéséről,
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m.)
jogszabály szerinti határidők megtartásával előkészíti a szerződést a
nyertes ajánlattevővel közbeszerzési dokumentumok és az ajánlat tartalmának
megfelelően,
n.)
EKR-en keresztül közzéteszi az eljárás eredményét a Közbeszerzési
Értesítőben,
o.)
eljárásonként elvégzi saját közreműködésének, valamint az adott feladat
teljes körű dokumentációjának összefogását, összegzését az MROÖ részére,
p.)
gondoskodik a szerződés közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság által
működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban (CORE) és az EKR-ben.
q.)
ellátja a Közbeszerzési Döntőbizottság, illetve szükség esetén az
illetékes Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt a közbeszerzéssel
kapcsolatos jogorvoslati eljárásban az MROÖ képviseletét,
r.)
amennyiben a szerződésteljesítés során annak módosítási igény merül
fel, a projektfelelős egyeztet a lebonyolítóval a szerződésmódosítás
lehetőségéről, illetve annak feltételeiről. A lebonyolító előkészíti – a kijelölt
jogásszal vagy a megbízás alapján eljáró más személlyel történő egyeztetést
követően – az Elnök ellenjegyzésével a szerződés módosítását. Aláírását
követően határidőben intézkedik a Kbt. szerint meghatározott esetekben a
Közbeszerzési Értesítőben hirdetmény útján történő közzétételéről.
7. §
A Bíráló Bizottság összetétele és feladata
(1)

A Bíráló Bizottság tagjai:
a.)
megbízási szerződés alapján eljáró lebonyolító (felelős akkreditált
közbeszerzési szakértő) a bizottság elnökeként (közbeszerzési
szakértelem),
b.)
a beszerzés tárgya szerinti szakértőként a beszerzéssel érintett
önkormányzati
intézmény
kijelölt
munkatársa
(továbbiakban:
projektfelelős), vagy megbízás alapján eljáró más személy (a
közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem),
c.)
a Hivatal kijelölt munkatársa (pénzügyi szakértelem),
d.)
jogi végzettséggel rendelkező személy, vagy jogi feladatok végzésével
megbízott más személy (jogi szakételem).

(2)

Építési beruházás esetén a beszerzés tárgya szerinti szakértőként kizárólag az
építési beruházás tárgyában az adott szakterületen szerzett szakirányú
felsőfokú végzettséggel rendelkező személy járhat el.

(3)

A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint
árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt
elérő, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot elérő értékű
közbeszerzési eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
bevonása kötelező.

(4)

A Bíráló Bizottság tagjainak írásban összeférhetetlenségi és titoktartási
nyilatkozatot kell tenni. A nyilatkozatot az adott közbeszerzési eljárás irataihoz
EKR-be kell csatolni.

(5)

A Bíráló Bizottság tagjainak feladata:
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a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

(6)

összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat tétele,
a 5. § (2) bekezdése szerinti feladatok ellátása, feljegyzés készítése,
az adott közbeszerzési eljárásban meghatározott határidőkben
személyes rendelkezésre állás,
az eljárással kapcsolatos dokumentumok megismerése,
a Bíráló Bizottság ülésén történő személyes részvétel,
az ajánlatok értékeléséről a közbeszerzés tárgya szerinti
szakértelemmel rendelkező bevonásával - a lebonyolító által készített
írásbeli szakvélemény (előterjesztés) áttanulmányozása, bírálati lapok
kitöltése, jegyzőkönyv aláírása.

A Bíráló Bizottság feladatköre a lebonyolító előterjesztése alapján:
a.)
döntési javaslat az eljárás eredményességéről/eredménytelenségéről,
b.)
döntési javaslat a beérkezett ajánlatok alkalmasságáról, az ajánlattevő
kizárásáról,
c.)
szükség esetén javaslattétel a z Elnök részére a bírálati határidő
meghosszabbítására,
d.)
az ajánlatok értékelése, írásbeli, szöveges szakvélemény és döntési
javaslat aláírása és előterjesztése a döntést hozó személy részére.
8. §
Döntés a közbeszerzési eljárás eredményéről,
a szerződés megkötése

(1)

A Bíráló Bizottság előterjesztése alapján a közbeszerzési eljárás eredményéről
az Elnök egy személyben dönt. Az adott évben lefolytatott közbeszerzési
eljárások eredményéről a Hivatal hivatalvezetője, (vagy munkatársai) a
Pénzügyi Bizottság erre irányuló igénye esetén évente egy alkalommal
tájékoztatást ad.

(2)

A szerződést az ajánlati kötöttség Kbt. 131. § (5) bekezdése szerint
meghatározott időtartama alatt kell megkötni, figyelembe véve azonban a Kbt.
alapján előírt szerződéskötési moratóriumot. A szerződés megkötésére az
MROÖ nevében az Elnök jogosult.

(3)

A szerződés teljesítésének folyamatát a projektfelelős követi nyomon, a
számlán a teljesítést igazolja. A szerződés teljesítését követően, a Hivatal
hivatalvezetője haladéktalanul gondoskodik a szerződés teljesítésére
vonatkozó tájékoztató EKR-ben történő közzétételéről.
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9. §
A közbeszerzési eljárások dokumentálásának rendje
(1)

Minden egyes közbeszerzési eljárást - annak előkészítésétől az eljárás alapján
kötött szerződés teljesítéséig - írásban vagy a közbeszerzési eljárás
elektronikus lefolytatása esetén a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott
jogszabály szerint elektronikusan dokumentálni kell. Dokumentálni kell a
szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek keretében ellenőrizni és
dokumentálni kell azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, amelyeket a
közbeszerzési eljárásban az értékelés során az MROÖ figyelembe vett,
valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és adott esetben - a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését.

(2)

A lebonyolító köteles az egyes eljárási cselekményekkel összefüggésben, a
Kbt. előírásai alapján készített dokumentumot a keletkezését követően,
papíralapon vagy elektronikusan az MROÖ részére haladéktalanul átadni.

(3)

Minden egyes közbeszerzési eljárás dokumentálásáról a projektfelelős vagy
megbízás alapján eljáró más személy köteles gondoskodni, a mások által
készített és részére átadott dokumentumokat beszerzi, gyűjti és lefűzi. Az
eljárás megindítását megelőző eseti megbízásokat és nyilatkozatokat a
H ivatal hivatalvezetője, vagy kijelölt munkatársa (vagy munkatársai) vagy a
projektben közreműködő, jogi feladatokat ellátó megbízott személy készíti
el.

(4)

A Kbt. előírásai alapján az elektronikusan közzéteendő dokumentumok
honlapra való felkerüléséről a Hivatal hivatalvezetője gondoskodik.

(5)

A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban
keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 37. § (2)
bekezdés], a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés
teljesítésétől számított legalább öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel
kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak - bírósági
felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat - jogerős befejezéséig, de legalább öt évig
kell megőrizni.

(6)

A dokumentumokat a Közbeszerzési Hatóság, vagy jogszabályban
feljogosított más szerv kérésére meg kell küldeni vagy részükre elektronikusan
hozzáférhetővé kell tenni. Jogorvoslati eljárás megindítása esetén a
superuser/ek hozzáférést biztosít(anak) EKR-en keresztül a Közbeszerzési
Döntőbizottság részére.
10. §
Belső ellenőrzés rendje

(1)

Az MROÖ belső ellenőre 3 évente legalább egy vizsgálat során ellenőrzi a
beszerzések alábbi mozzanatait:
a.) a beszerzés előkészítési szakaszában az egybeszámítási szabályok
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figyelembe vételével, a becsült érték meghatározása helyes volt-e,
b.) az ajánlati, részvételi felhívások tartama megfelel-e a hirdetményi
mintáknak,
c.) az egyes eljárási cselekmények (bontás, helyszíni bejárás, tárgyalás,
bíráló bizottsági ülés) jegyzőkönyvei rendelkezésre állnak-e,
d.) alkalmasság, kizárási okok vizsgálata, az érvényesség megállapítása
megfelel-e a törvényi rendelkezéseknek,
e.) a szerződés megkötése a Kbt-ben foglaltaknak, valamint az
ajánlati/részvételi felhívás és dokumentáció szerinti tartalomnak
megfelelően történt-e.
(2)

A belső ellenőr tevékenységére a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet rendelkezései, valamint a Hivatal hivatalvezetője által jóváhagyott,
mindenkor hatályos belső ellenőrzési kézikönyv rendelkezései az irányadók.
11. §
A közbeszerzési eljárásban résztvevők felelőssége
és annak mértéke

(1)

(2)

A Hivatal hivatalvezetője és munkatársai, az önkormányzati intézmények
intézményvezetői és munkatársai, az E l n ö k és az eljárásokban résztvevő
további személyek a jogszabályokban meghatározott fegyelmi és kártérítési
felelősséggel tartoznak.
A közbeszerzési eljárásban megbízási szerződés alapján eljáró lebonyolító
eljárása során okozott kárért a megbízási szerződés szerinti felelősséggel
tartozik.
12. §
Záró rendelkezések

(1)
(2)
(3)

A jelen Szabályzat elfogadásának 2019. március 1. napján lép hatályba.
Rendelkezéseit a folyamatban lévő közbeszerzésekre is alkalmazni kell.
Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és a
vonatkozó közbeszerzési jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Gyula, 2019. február 21.

Juhász Tibor
elnök
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CLUBUL PENSIONARILOR ROMÂNI DIN GIULA
GYULAI ROMÁN NYUGDÍJASOK KLUBJA
 5700 Giula, str. Eminescu u. 1. Cp.: 165.  (66) 463-951

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése
Juhász Tibor MROÖ Elnök Úr részére
Gyula, Eminescu u.1.
Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Elnök Úr!
A Gyulai Román Nyugdíjasok Klubja 2001. óta fejti ki tevékenységét. Alapító
okiratunkban azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy Gyula városában élő román nemzetiségi
embereknek alkalmat biztosítunk a személyes találkozókra, ahol a román nemzetiségi kultúrát
megismerni akarók tájékozódhatnak a városunkban élő románság életéről és a tágabb
értelemben vett nemzetiségi kultúránkról, szokásainkról, mindennapi életünkről.
Klubunk tagjaival az év minden hónapjában egy alkalommal találkozunk, de ezen kívül is
rendszeres

programokkal

tesszük

sokszínűvé

összejöveteleinket.

Minden

évben

megünnepeljük a névnaposokat, születésnapokat, amelyeket mindig tartalmas román műsorral
teszünk színessé, pl.: a román iskolások és óvodai csoportok fellépésével. Találkozókat
tartunk minden évben a Karácsony, az Újév, a Húsvét és minden vallási ünnephez
kapcsolódóan, amelyen színes műsort adnak az általunk felkért óvodai és iskolai csoportok.
Nagy örömünkre szolgál, hogy minden román rendezvényre meghívást kapunk, ahol
rendeszeresen részt is veszünk, általában igen nagy létszámban. A teljesség igénye nélkül
ilyenek pl.: a Magyarországi Románok Kulturális Napja, az Országos Román Gasztronómiai
Fesztivál, Országos Román Bál, kisebb összejövetelek, fórumok, megemlékezések, versenyek
stb. Nagyon jó testvértelepülési kapcsolataink vannak Román településeken működő civil
szervezetekkel így pl.: az aradival, a belényesivel, a lipovaival, a Gyulafehérvárival és még
sorolhatnánk.
Számunkra a legmeghatározóbb és legfontosabb együttműködést a Magyarországi Románok
Országos Önkormányzatával és annak hivatalával alakítottuk ki, hiszen erkölcsi támogatásuk
nélkül (pl. székhely biztosítás, pályázatokban történő segítségnyújtás, pénzügyi adminisztratív

feladatok ellátása) nem tudtunk volna megalakulni, működni és az önzetlen segítségnyújtás,
amelyet az évek során tapasztalhattunk az Önök részéről példaértékű.
Ez úton szeretnénk köszönetet mondani az országos önkormányzat testületének, és
hivatala dolgozóinak áldásos tevékenységéért, amelyet a román közösség és azon belül a
mi segítségünkre is voltak az eddigiek során.
Tagságunk minden évben tagdíj megfizetésével járul hozzá a működési költségekhez, illetve
pályázati úton jutunk némi működési támogatáshoz. Az utóbbi években a működési
feltételeink egyre nehezedtek, pénzügyi forrásaink egyre apadtak, a pénzügyi kilátástalanság
miatt a klubot a megszűnés veszélye fenyegette. Megfelelő anyagi források hiányában nem
tudunk

a

kitűzött

céloknak

megfelelni,

nem

tudjuk

feladatainkat

teljesíteni

és

összejöveteleinket megtartani. Sok esetben meghívást kapunk vidéki rendezvényekre,
amelyekre nem tudunk eljutni, nem tudjuk képviselni a nyugdíjas klubot, kirándulásokat sem
tudunk szervezni – nyugdíjas emberekről lévén szó – nem tudjuk magánszemélyként
finanszírozni. Az eddig pályázati lehetőségeket egyre inkább nem tudjuk kihasználni
bonyolultságuk és a pályázati feltételek változásai miatt.
A már jól kialakult együttműködésre hivatkozva fordulunk segítségért a Tisztelt Közgyűlés
felé, annak érdekében, hogy a 2019-re tervezett kirándulásokat meg tudjuk valósítani. Idén
Vác és környékét látogatnánk meg. Választásunkat az indokolja, hogy e történelmi település
igen gazdag látnivalókban, mind egyházi, mind civil épületek terén,de nem elhanyagolható a
földrajzi fekvéséből adódó természeti szépsége, amely csodálatos élményt nyújt, a Duna és a
környékbeli hegyek látványával. A teljesség igénye nélkül szeretnénk felkeresni többek között
az alábbi látnivalókat:
Irgalmas rendi kórház és Görögkatolikus Kápolna, Görög templom és kiállítóhely, Váci
székesegyház, Püspöki palota, Papsarok épületei, Kálvária, Kőkapu (diadalív), Hegyes torony
és római kori falmaradványok, Gombás-patak barokk hídja, Honvéd-emlékmű, BormúzeumVáci Curia Borház & Borgyűjteménytár: Bortörténeti kiállítás, Posta park, Rózsakert, Dunakorzó (Liszt Ferenc, Ady Endre és József Attila sétány)
Amennyiben időnk engedi majd el szeretnénk jutni a Vác környékén található Naszály hegy
barlangjaihoz illetve az Ártéri tanösvényhez. Terveink szerint a kirándulás résztvevői részére
szeretnénk úticsomagot biztosítani, valamint ebéddel és vacsorával megvendégelni.
Fontosnak tartjuk, hogy a helyszínen találkoznánk olyan Gyulai illetve környékbeli
elszármazottakkal, akik román kötődéssel bírnak, őket is szeretnénk egy estebéd melletti
beszélgetéssel vendégül látni.

Az alábbiakban nagyvonalakban részletezzük azt, hogy milyen kiadásokat kívánunk realizálni
a támogatásból.
-

Buszköltésg:

150.000 Ft

-

Étkezési költésg:

100.000 Ft

250.000 Ft

Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Elnök Úr!
Fent leírt kérésünk méltányos elbírálásában bízva, felelősségteljes munkájukhoz sok sikert és
jó egészséget kívánok a klub tagjai nevében!

Gyula, 2019. február 06.
Tisztelettel:
Márk György
elnök
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
székhelye: 5700 Gyula, Eminescu u. 1.
képviseli: Juhász Tibor elnök
adószám:18382251-1-04
bankszámlaszám:10402623-26213381-00000000
mint: Támogató (továbbiakban: Támogató)

másrészről a

Gyulai Román Nyugdíjasok Klubja
székhelye: 5700 Gyula, Eminescu u. 1.
képviseli: Márk György elnök
nyilvántartási szám: 04-02-0002082
bankszámlát vezető pénzintézet neve: K&H
bankszámlaszám: 10402623-26256122-00000000
mint: Támogatott (továbbiakban: Támogatott)

között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. Szerződő felek rögzítik, hogy Támogató az alábbi szerződési feltételek megvalósulása
esetén a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének
……../2019.(II.21.) döntése alapján a 2019. évi költségvetésben a „civil szervezetek és
alapítványok támogatása soron jóváhagyott összegből a Gyulai Román Nyugdíjasok
Klubja …………………………… támogatására …………..,- Ft, azaz ……………..
forint támogatást biztosít, az alábbiak szerint:
A Támogató a támogatást, támogatási előleg formájában, utólagos elszámolási
kötelezettség mellett, egy összegben biztosítja, és a Szerződés aláírását követő harminc
napon belül banki átutalással utalja át Támogatott 10402623-26256122-00000000 számú
pénzforgalmi számlájára.
2. Támogatott a támogatási összeget kizárólag a jelen szerződés mellékletét képező
Támogatás előzetes költségvetésében szerepeltetett célra fordíthatja.
3. A pénzügyi támogatást Támogató a jelen megállapodás 1. pontjában rögzített határidőig,
átutalja a Támogatott bankszámlájára.
4. Támogatott kijelenti, hogy esedékessé vált és meg nem fizetett adó vagy adók módjára
behajtható köztartozása, járulékfizetési kötelezettsége a jelen szerződés aláírásának napján
nincs. Támogatott vállalja, hogy a nemleges köztartozására vonatkozó igazolásokat a jelen
szerződés aláírásától számított 5 napon belül Támogatónak átadja.
5. Támogatott köteles a pénzösszeg felhasználását elkülönítetten és naprakészen
nyilvántartani. A támogatás rendeltetésszerű felhasználását és a szerződésben foglalt célok
1
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megvalósulását Támogató, illetve az általa megbízott személy ellenőrzi. Ennek keretében
az ellenőrzést végző jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, a szerződéshez kapcsolódó
dokumentumokat megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyektől felvilágosítást
kérni.
Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató a támogatás folyósításakor (előzetes
ellenőrzés), a támogatás felhasználása során, folyamatba épített módon, illetve a célfeladat
teljesítését illetően a támogatás folyósítását követően 5 évig jogosult ellenőrzést végezni.
6. Amennyiben jelen szerződésben vállalt kötelezettség megvalósítása meghiúsul, tartós
akadályba ütközik, vagy jelentős késedelmet szenved, Támogatott haladéktalanul köteles
azt írásban Támogatónak jelezni.
Támogató a szerződéstől való azonnali hatályú felmondásra jogosult az alábbi esetekben:
-

-

jelen támogatási szerződés a hatályba lépését követő ésszerű határidőn belül a feladat
teljesítése a Támogatottnak felróható okból nem kezdődik meg és a késedelmét ezen
idő alatt írásban sem menti ki,
Támogatott a szerződés megkötésekor annak szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben
befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott,
Támogatott a támogatási összeget a szerződésben megjelölttől akár részben eltérő
célra, vagy eltérő módon használja fel,
Támogatott jelen szerződés szerinti pénzügyi elszámolási kötelezettségének
határidőben nem tesz eleget.

Azonnali hatályú felmondás esetén Támogatott köteles visszautalni az addig folyósított
támogatást a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal
növelten Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10402623-2621338100000000 számú bankszámlájára.
7. Támogatott köteles a felhasználást követően, legkésőbb 2019. január 31. napjáig a célok
megvalósulásáról, illetve a megítélt pénzösszeg felhasználásáról (a támogatási döntést
követően kelt hitelesített, zárolt számlamásolatokkal, számviteli bizonylatokkal ellátott)
elszámolást (szerződés 2 sz. Melléklete) és szakmai beszámolót készíteni és azt a
Magyarországi Románok Országos Önkormányzat Hivatala 5700 Gyula, Eminescu u.
1. (továbbiakban: Hivatal) részére megküldeni. Az elszámolást – az írásbeli szakmai
beszámolóval együtt – a Hivatal ellenőrzi és szakmai szempontból leigazolja, amennyiben
az a megállapodásban foglaltaknak megfelel. A felhasználás elszámolásának jóváhagyását
a támogató hagyja jóvá.
Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg marad vissza, úgy Támogatott azt
köteles Támogató részére az elszámolást követő 30 napon belül megfizetni.
8. Szerződésmódosítási kérelem benyújtása nélkül is eltérhet a pályázatban rögzített
költségvetéstervtől az alábbiak szerint:
- a tervezett összegtől lefelé korlátlan mértékben eltérhet, vagyis kevesebb összeget
elszámolhat;
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-

a támogatási összeg erejéig elkészített részletes költségvetési terv egyes költségvetési
fősorain a támogatási szerződésben jóváhagyottakhoz képest legfeljebb 10%-kal
magasabb összeg elszámolása megengedett. A 10%-ot meghaladó módosulás esetén
szerződés módosítás szükséges. A szerződés módosítást a Támogatóhoz benyújtott
módosítási kérelemmel kell kezdeményezni. A fősoron belüli, alsorok közötti
átcsoportosítás szerződésmódosítás nélkül megengedett.

9. Ha Támogatott az elszámolási kötelezettségnek a megállapodásban rögzített időpontig
nem tesz eleget, további támogatásban nem részesülhet.
10. Amennyiben a Támogatott nem teljesíti elszámolási kötelezettségét, nem készíti el,
illetőleg nem nyújtja be időben a szakmai beszámolót, a támogatási összeget Támogatott a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelten
haladéktalanul köteles visszautalni a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél
vezetett 10402623-26213381-00000000 számú bankszámlájára.
11. Támogatott köteles a rendezvényeken, média megjelenéseknél, kiadványokon, az ezekkel
kapcsolatos reklámanyagokon, valamint a rendezvény helyszínén a Magyarországi
Románok Országos Önkormányzatát, mint Támogatót feltüntetni, valamint a
támogatásban részesített rendezvényekre, eseményekre meghívót küldeni a Támogató
részére.
12. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést külön jogszabályban feljogosított
szervek is jogosultak ellenőrizni. Támogatott vállalja, hogy az esetleges vizsgálat esetén
az ellenőrzést végző szervek részére a kért felvilágosítást megadja, jelen szerződés
teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban átadja.
13. A Támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi a benyújtott támogatási igény
(előzetes költségvetés), valamint a szakmai és pénzügyi beszámolóról szóló döntésig
beküldött és a Támogató által elfogadott módosítási kérelmek.
14. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
15.
Felek a közöttük felmerülő jogvita esetére – értékhatártól függően – a Gyulai Városi
Bíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
16.
A jelen szerződés 4 oldalból, 16 folyamatosan számozott pontból áll. A jelen
szerződést a Felek – az alulírott helyen és időpontban – elolvasás után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 3 (három) eredeti példányban írják alá, melyből 2
(kettő) példány Támogatót, 1 (egy) példány Támogatottat illet.
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Gyula, 2019. ……………………..

…………………………………….
Gyulai Román
Nyugdíjasok Klubja
képv.: Márk György elnök
Támogatott

…………………………………….
Magyarországi Románok Országos
Önkormányzata
képv.: Juhász Tibor elnök
Támogató

Ellenjegyző:
...............................................
Kozma György
hivatalvezető
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