1/a. melléklet
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének
évi költségvetéséről szóló /2020. () önkormányzati határozathoz

2020.

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2020. 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. :

2020. évi eredeti
előírányzat

4.
47 968 445
5 000
47 973 445

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.

47 973 445
7 346 434
1 555 702 489
1 563 048 923
200 000
212 850 374
232 149 099
100 749 301
131 399 798

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

Bevételek mindösszesen /I.-X.-ig/:

2 056 221 841

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/:

2020. évi eredeti
előírányzat

1 711 771 669
344 450 172
2 056 221 841
47 973 445
1 555 902 489
220 196 808
232 149 099
2 056 221 841

1. melléklet
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének
2020. évi költségvetéséről szóló /2020. () önkormányzati határozathoz
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2020. 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

2020. 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/:

1 078 714 158
185 971 922
397 302 311
46 718 000
1 708 706 391
5 000 000
342 515 450
347 515 450
-

2 056 221 841

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/:

2020. évi eredeti előírányzat

4.
1 708 706 391
347 515 450
2 056 221 841

2a. melléklet
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2020. évi költségvetéséről szóló /2020. () önkormányzati határozatához
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2020. 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.

64 943 592

10 000

Költségvetési
támogatás
(normatív)

Köznevelési
támogatás

Kiegészítő
támogatás
működésre

6.

7.

8.

6

59 800 000

62 597 655

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

200 000

52 800 000

Románvárosi Óvoda

Fejlesztésre átv.
pe.

Előző évi
felhalmozási
pénzm.

11.

12.

13.

Előző évi
működési
pénzm.

14.

60 000 000

4 933 592

52 800 000

5 000 000

4 797 655

207 847 820

954 000

152 505 060

49 919 930

202 424 990

124 076 004

790 000

105 241 800

15 733 333

120 975 133

241 373 731

4 177 561

174 901 062

57 461 735

232 362 797

590 562

4 242 811

232 374 788

8 257 000

131 955 500

87 361 185

219 316 685

2 500 000

2 301 103

5 072 567
Nicolae Balcescu Román Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégium

Működésre
átvett pe.

4 255 872

212 958
2 310 871

-

528 176 615

28 240 000

451 022 884

115 100 000

467 317

94 900 000

17 100 000

-

-

451 022 884

43 841 164

-

-

112 000 000

2 632 683

Önnálló intézmények összesen /I-VIIIig/:

1 576 490 205

47 968 445

-

1 223 126 306

227 576 183

-

200 000

1 450 902 489

7 346 434

-

5 000 000

65 272 837

Kötelező feladat

1 571 417 638

42 895 878

-

1 223 126 306

227 576 183

-

200 000

1 450 902 489

7 346 434

-

5 000 000

65 272 837

Nem kötelező feladat
Kötelező+nem kötelező feladat

*szabad kapacitás bevétele

5 072 567

5 072 567

-

1 576 490 205

47 968 445

-

1 223 126 306

227 576 183

-

200 000

1 450 902 489

7 346 434

-

5 000 000

65 272 837

2. melléklet
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2020. évi költségvetéséről szóló /2020. () önkormányzati határozatához
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2020. évi kiadásai
Sorszám

Ft
Kötelező/nem
kötelező feladat

1.
Kötelező feladat
Kötelező feladat

I.
II.

Intézmény megnevezése

2.
M.R.O.Ö. Hivatala
M.R.O.Ö. Dokumentációs és
Információs Központ
Magdu Lucian Román Általános
Iskola és óvoda

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

Kötelező
feladat/Nem
kötelező

VII.

Nicolae Balcescu Román Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégium

Kötelező feladat

VIII. Románvárosi Óvoda

Önnálló intézmények
összesen /I-VIII-ig/:

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

3.

Személyi juttatás

4.

Munkaadókat
terhelő járulék

5.

Dologi kiadások

6.

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

7.

8.

64 943 592

43 298 592

7 445 000

14 000 000

62 597 655

30 926 600

5 571 455

19 448 600

207 847 820

142 077 166

26 806 696

38 963 958

207 847 820

124 076 004

78 616 860

13 449 651

32 009 493

124 076 004

241 373 731

160 327 128

28 029 322

51 620 281

239 976 731

232 374 788

158 939 394

26 869 394

46 566 000

528 176 615

338 270 946

55 982 899

133 922 770

528 176 615

115 100 000

79 500 000

13 500 000

22 100 000

115 100 000

1 576 490 205

1 031 956 686

177 654 417

358 631 102

-

-

-

9.

Felújítási
kiadások

10.

Beruházások

Felhalmo-zási
kiadások
összesen /9-11ig/

Adott
kölcsön

Céltartalék

Általános
tartalékok

11.

12.

13.

14.

15.

64 743 592

200 000

200 000

-

-

-

55 946 655

6 651 000

6 651 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 397 000

232 374 788

1 568 242 205

1 397 000

-

-

-

8 248 000

8 248 000

3. melléklet
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2020. évi költségvetéséről szóló /2020. () önkormányzati határozatához
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2020. évi engedélyezett létszáma

Sorszám

2020. 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

2

6

6

1
2

7

6

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

27

14

30

26

52

19

182

10

4

13

10

21

2

61

37
4

18

43
3

36

73

21

243
7

4a. melléklet
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2020. évi költségvetéséről szóló /2020. () önkormányzati határozatához

Kötelező/nem
kötelező feladat

Sorszám

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2020. évi bevételei

1.

Intézmény megnevezése

2.

Kötelező feladat

I.

Nem kötelező feladat

II.

Önkormányzat igazgatási
NEMZ-E-19-0023 „A kétegyházi
Román Nemz. Ált. Isk. és Óvoda
elektr. Hál. korszerűsítése,
valamint játékok és bútorok
beszerzése

III.

NEMZ-E-18-0082 Cronica fűtés
korszerűsítés

Nem kötelező feladat

Nem kötelező feladat

IV.

Nem kötelező feladat

V.

EFOP-4.1.5-16-2017-00100
Kétegyháza Ált.Iskola
természettud.tanterem,
tornaterem
NEMZ-E-19-0047 „A Kétegyházi
Román Nemz. Ált. Isk. és Óvoda
fejlesztése keretében megvalósuló
tornaterem, valamint
természettudományi

VI.

Önkormányzat Intézményi
finanszírozási

Kötelező feladat

Önkormányzat összesen /IVI.-ig/:

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

Intézményi
működési
bevételek

Felhalmo-zási
bevételek

3.

4.

5.

140 481 464

5 000

Költségvetési
támogatás

Köznevelési
támogatás

Önkorm. kieg.
tám. működésre

Fejlesztésre adott
támogatás

6.

7.

8.

9.

105 000 000

Támogatás
összesen /6-9-ig/

Működésre átvett
pe.

Fejlesztésre átv.
pe.

Előző évi
felhalmozási
pénzm.

10.

11.

12.

13.

105 000 000

-

8 000 000

2 000 000

-

2 000 000

301 613 863

-

27 636 309

-

1 930 634 125

5 000

-

1 223 126 306

227 576 183

-

200 000

1 450 902 489

1 328 126 306

227 576 183

-

200 000

1 555 902 489

Finanszírozási
bevételek

14.

15.

35 476 464

8 000 000

1 450 902 489

Előző évi
működési
pénzm.

212 850 374

88 763 489

27 636 309

-

212 850 374

126 399 798

35 476 464

-

-

212 850 374

126 399 798

35 476 464

-

5 000 000

65 272 837

-

131 399 798

100 749 301

-

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2020. évi összesített bevételei
Önkormányzat összesen
Intézmények saját bevételei:
Mindösszesen:

1 930 634 125

5 000

-

125 587 716

47 968 445

-

2 056 221 841

47 973 445

-

1 328 126 306

227 576 183

-

200 000

1 555 902 489
-

1 328 126 306

-

200 000

1 555 902 489

7 346 434
7 346 434

212 850 374

4. melléklet
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2020. évi költségvetéséről szóló /2020. () önkormányzati határozatához
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2020. évi kiadásai

Kötelező/nem
kötelező feladat

Sorszám

Ft

Intézmény megnevezése

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

Személyi juttatás

Munkaadókat
terhelő járulék

Dologi kiadások

Működési célú pe.
átadás

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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

8.

9.

Kötelező feladat I.

Önkormányzat igazgatási/testületi kiadások

93 763 464

Kötelező feladat II.
Nem kötelező
feladat
III.
Nem kötelező
feladat
IV.

Média támogatása

36 718 000

36 718 000

36 718 000

Cronica Kft tulajdonosi támogatása

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Civil szervezetek/alapítványok támogatása

4 000 000

4 000 000

4 000 000

36 800 000

6 000 000

23 005 000

Felújítási
kiadások

Beruházások

Felhalmo-zási
kiadások
összesen /9-11ig/

10.

11.

12.

27 958 464

27 958 464

65 805 000

NEMZ-E-19-0023 „A kétegyházi Román Nemz.
Ált. Isk. és Óvoda elektr. Hál. korszerűsítése,
valamint játékok és bútorok beszerzése

8 000 000

-

3 000 000

Nem kötelező
feladat

VI.

NEMZ-E-18-0082 Cronica fűtés korszerűsítés

2 000 000

-

2 000 000

VII.

EFOP-4.1.5-16-2017-00100 Kétegyháza Ált.Iskola
természettud.tanterem, tornaterem

VII.

NEMZ-E-19-0047 „A Kétegyházi Román Nemz.
Ált. Isk. és Óvoda fejlesztése keretében
megvalósuló tornaterem, valamint
természettudományi szaktanterem kialakítása

Nem kötelező
feladat

Önkormányzat összesen /I-VIII.-ig/:

9 957 472

2 317 505

15 666 209

46 757 472

8 317 505

38 671 209

27 941 186

27 636 309
479 731 636

140 464 186

5 000 000

15.

16.

8 000 000
2 000 000

273 672 677

46 718 000

14.

-

V.

301 613 863

13.

-

Nem kötelező
feladat

Nem kötelező
feladat

Általános
Finanszírozási
Céltartalék tartaléko
kiadások
k

Adott
kölcsön

273 672 677

27 636 309

27 636 309

-

5 000 000

334 267 450

339 267 450

-

-

-

-

-

5 000 000

334 267 450

339 267 450

-

-

-

-

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2020. évi összesített kiadásai
Ft
Önkormányzat összesen

479 731 636

46 757 472

8 317 505

38 671 209

Intézmények összesen:

1 576 490 205

1 031 956 686

177 654 417

358 631 102

Mindösszesen:

2 056 221 841

1 078 714 158

185 971 922

397 302 311

46 718 000
46 718 000

140 464 186
1 568 242 205

-

1 708 706 391

-

5 000 000

8 248 000

8 248 000

-

-

-

-

342 515 450

347 515 450

-

-

-

-

5a. melléklet

I.

M.R.O.Ö. Hivatala

9 934 592

5 001 000

II.

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

9 797 655

13 200 000

III.

Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda

16 905 840

16 692 882

16 692 882

16 692 882

17 072 882

17 042 882

17 042 882

17 042 882

17 704 656

IV.

Eleki Román Általános Iskola

10 339 667

10 339 667

10 339 667

10 339 667

10 339 667

10 339 667

10 339 667

10 339 667

V.

22 908 045

21 150 857

19 908 046

20 319 193

19 711 191

19 711 192

19 354 235

19 364 566

19 364 566

19 364 566

19 364 566

19 364 566

19 364 566

VII.

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

44 014 718

44 014 718

44 014 718

44 014 718

44 014 718

44 014 718

VIII.

Románvárosi Óvoda

7 465 413

9 000 000

9 000 000

9 634 587

10 000 000

140 730 496

138 763 690

124 319 879

138 566 613

125 503 024

VI.

Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/:

5 000 000

5 001 000

5 000 000

5 001 000

5 001 000

5 001 000

Összesen

december

november

5 001 000

64 943 592

18 531 656

17 704 656

18 720 838

207 847 820

10 339 667

10 339 667

10 339 667

10 339 667

124 076 004

19 354 235

19 739 183

19 739 185

19 739 184

19 739 185

241 373 731

19 364 566

19 364 566

19 364 566

19 364 566

19 364 566

19 364 562

232 374 788

44 014 718

44 014 718

44 014 718

44 014 718

44 014 718

44 014 718

528 176 615

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

115 100 000

125 474 025

138 317 068

125 117 068

126 163 790

140 190 792

126 163 791

127 179 970

1 576 490 205

13 200 000

5 001 000

Ft

5 001 000

13 200 000

5 001 000

október

szeptember

augusztus

július

június

május

április

március

február

Intézmény megnevezése

január

Sorszám

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2020. évi költségvetéséről szóló /2020. () önkormányzati határozatához
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2020. évi bevételeinek ütemezése

13 200 000

62 597 655

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 2020. évi költségvetéséről szóló /2020. () önkormányzati határozatához
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2020. évi kiadásainak ütemezése

I.

M.R.O.Ö. Hivatala

7 200 000

4 800 000

4 600 000

5 000 000

5 000 000

4 700 000

4 400 000

5 000 000

5 500 000

5 000 000

6 000 000

7 743 592

II.

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

4 400 000

4 400 000

4 400 000

6 900 000

4 400 000

4 400 000

4 400 000

6 900 000

4 400 000

4 400 000

6 798 827

6 798 828

62 597 655

III.

Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda

16 905 840

16 692 882

16 692 882

16 692 882

17 072 882

17 042 882

17 042 882

17 042 882

17 704 656

18 531 656

17 704 656

18 720 838

207 847 820

IV.

Eleki Román Általános Iskola

10 339 667

10 339 667

10 339 667

10 339 667

10 339 667

10 339 667

10 339 667

10 339 667

10 339 667

10 339 667

10 339 667

10 339 667

124 076 004

V.

19 628 921

20 139 346

19 782 421

19 782 421

19 782 421

19 782 421

19 603 821

19 603 821

23 324 541

20 060 752

19 861 923

20 020 922

241 373 731

19 364 566

19 364 566

19 364 566

19 364 566

19 364 566

19 364 566

19 364 566

19 364 566

19 364 566

19 364 566

19 364 566

19 364 562

232 374 788

VII.

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

44 014 718

44 014 718

44 014 718

44 014 718

44 014 718

44 014 718

44 014 718

44 014 718

44 014 718

44 014 718

44 014 718

44 014 718

528 176 615

VIII.

Románvárosi Óvoda

7 533 918

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

9 000 000

9 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

9 566 082

115 100 000

129 387 630

129 751 179

129 194 254

132 094 254

129 974 254

129 644 254

128 165 654

131 265 654

134 648 148

131 711 359

134 084 357

136 569 209

1 576 490 205

VI.

Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/:

64 943 592

6a. melléklet
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2020. évi költségvetéséről szóló /2020. () önkormányzati határozatához
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2020. évi bevételeinek ütemezése

augusztus

85 300 000

26 000 000

26 250 000

31 550 374

26 250 000

5 000

Összesen

július

26 250 000

december

június

35 000 000

november

május

61 250 000

október

április

161 876 262

szeptember

március

Önkormányzat

február

I.

Intézmény megnevezése

január

Sorszám

Ft

479 731 636

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2020. évi bevételeinek ütemezése

november

december

26 250 000

31 550 374

5 000

479 731 636

125 474 025

138 317 068

125 117 068

126 163 790

140 190 792

126 163 791

127 179 970

1 576 490 205

Mindösszesen:

302 606 758

200 013 690

159 319 879

164 816 613

210 803 024

151 474 025

164 567 068

156 667 442

126 163 790

166 440 792

126 163 791

127 184 970

2 056 221 841

26 250 000

Összesen

október

26 000 000

125 503 024

augusztus

85 300 000

138 566 613

július

26 250 000

124 319 879

június

35 000 000

138 763 690

május

61 250 000

140 730 496

április

161 876 262

Intézmények összesen

március

Önkormányzat

február

szeptember

I.
II.

Intézmény megnevezése

január

Sorszám

Ft

6. melléklet
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2020. évi költségvetéséről szóló /2020. () önkormányzati határozatához
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2019. évi kiadásainak ütemezése

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

25 500 000

30 000 000

35 600 000

38 800 000

45 000 000

45 050 000

38 005 000

38 600 000

43 825 000

45 500 000

49 546 000

44 305 636

Összesen

március

Önkormányzat

február

I.

Intézmény megnevezése

január

Sorszám

Ft

479 731 636

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2020. évi kiadásainak ütemezése

I.
II.

Önkormányzat

Összesen

december

november

október

szeptember

augusztus

július

június

május

április

március

február

Intézmény megnevezése

január

Sorszám

Ft

25 500 000

30 000 000

35 600 000

38 800 000

45 000 000

45 050 000

38 005 000

38 600 000

43 825 000

45 500 000

49 546 000

44 305 636

479 731 636

Intézmények összesen

129 387 630

129 751 179

129 194 254

132 094 254

129 974 254

129 644 254

128 165 654

131 265 654

134 648 148

131 711 359

134 084 357

136 569 209

1 576 490 205

Mindösszesen:

154 887 630

159 751 179

164 794 254

170 894 254

174 974 254

174 694 254

166 170 654

169 865 654

178 473 148

177 211 359

183 630 357

180 874 845

2 056 221 841

Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV
Megnevezés
Működési költségvetési támogatás
Működési köznevelési támogatás
IPR támogatás
Bérkompenzáció
Költségvetési támogatás összesen
Egyéb saját bevétel
Átvett pénzeszköz, Munkaügyi Központ
EMMI Nemzetiségi pályázat
Felh.célra kapott tám.
Előző évi pénzmaradvány
Bevételek összesen
Személyi jellegű kiadások
Járulékok
Dologi kiadások össz.
Intézmények finanszírozása
Pénzeszköz átadás
Bérkompenzáció átadása
Finanszírozási és egyéb kiadások
Felh.célú kiadások
Kiadások összesen
Szakmai tev.ellátók költségvetési engedélyezett létszámkerete fő
Intézményüzemeltetéshez kapcs. költségvetési eng. létszmkeret fő
Összes költségvetési engedélyezett létszámkeret fő
Közfoglakoztatottak létszáma fő
Battonya, 2020. január 30.

Eredeti előir. 2019.
152 505 060
49 919 930

202 424 990
954 000
4 255 872

212 958
207 847 820
142 077 166
26 806 696
38 963 958

207 847 820
27
10
37
4

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: 2020. 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 2020. évi költségvetését
207.634.862,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel az alábbiak alapján tervezi:
adatok Ft-ban
Működési költségvetési támogatás

152 505 060

Működési kiegészítő támogatás (köznevelési)

49 919 930

Egyéb saját bevétel

954 000

Előző évi pénzmaradvány

212958

Átvett pénzeszk. Munkaügyi Központ

4255872

Bevételek összesen

207 847 820

Személyi jellegű kiadások

142 077 166

Járulékok

26 806 696

Dologi kiadások összesen

38 963 958

Pénzeszköz átadás felhalmozásra

0

Felh.célú kiadások

0

Kiadások összesen

207 847 820

1

BEVÉTELEK
Finanszírozási bevételek
adatok Ft-ban
2018. évi terv
Ft-ban

Megnevezés
Előző év költségvetési maradvány

0

Központi, irányító szervi támogatás

202 424 990

Finanszírozási bevételek

202 424 990

A 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
törvényben meghatározott támogatási formák és az intézmény 2019. október 1.-i statisztikai
létszáma, valamint a következő tanév/nevelési év várható létszámai alapján 2020. évben
intézményünk 152 505 060,-Ft feladatalapú támogatással számolhat. Az előző évhez
viszonyított csökkenés a gyereklétszám csökkenésével, valamint a tankönyvtámogatás
módosításával magyarázható.
Iskolánk 2019. október 1.-i statisztikai létszáma 121 fő, az óvodába járó gyerekek
létszáma 44 fő volt, reméljük a következő tanévben, nevelési évben növekszenek majd a
létszám adatok.
2019.évi folyamatos működéséhez 49.919.930,-Ft köznevelési támogatás biztosítása
szükséges.
Saját bevételek
adatok Ft-ban
2019. évi terv Ftban

Megnevezés
Átvett pénzeszk. Munkaügyi Központ

4.255.872,-

Ellátási díjak (étkezési díjak bevétele)

945 000,-

Működési bevételek

945 000,-

Az intézmény 4 fő közfoglalkoztatottnak biztosít munkát.
A 2019. évi tervezett ellátási díj a tanulók által fizetendő, étkezési térítési díj.
2

KIADÁSOK
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok
adatok Ft-ban
Megnevezés

2019. évi terv Ft-ban

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

135 404 796

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

400 000

Jubileumi jutalom

2 544 070

Béren kívüli juttatások

0

Közlekedési költségtérítés

1 252 800

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

100000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

139 701 666

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

2 375 500

Külső személyi juttatások

2 375 500

Személyi juttatások összesen

142 077 166

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 806 696

Az intézmény óvodájában 4 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka és egy fő pedagógiai asszisztens
látja el a feladatokat.
Az iskolában 17 fő pedagógus látja el az oktatási, nevelési feladatokat, 1 fő jelenleg a GYES
idejét tölti.
A pedagógus munkát segítők létszáma 3 fő (iskolatitkár, rendszergazda és ételkiosztó)
A technikai dolgozók létszáma 4,5 fő.
A bázis évhez viszonyítva a törvény szerinti illetmények emelkedése a nemzetiségi pótlék
emelkedésével, illetve a 2020. 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.
3

2020. évben 1 fő 40 éves jubileumi jutalomra, 1 fő 25 éves jubileumi jutalomra jogosult.
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 mértéke 2020. évben 17,5%.
Dologi kiadások
adatok Ft-ban
Megnevezés

2019. évi terv Ft-ban

Szakmai anyagok beszerzése

2 000 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

3 500 000

Készletbeszerzés

5 500 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

500 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

650 000

Kommunikációs szolgáltatások

1 150 000

Közüzemi díjak

4 100 000

Vásárolt élelmezés

14 500 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 150 000

Közvetített szolgáltatások

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

2 100 000

Egyéb szolgáltatások

1 500 000

Szolgáltatási kiadások

23 350 000

Kiküldetések kiadásai

350 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

350 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Fizetendő általános forgalmi adó

7 128 000
0

Egyéb dologi kiadások

1 273 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

8 401 000

4

Dologi kiadások

38 751 000

Szakmai anyag beszerzésen jelentkező kiadások között kerülnek tervezésre a szakmai
könyvek, folyóiratok, az oktatáshoz, tanórán kívüli foglalkozásokhoz, óvodai neveléshez,
kreatív foglalkozásokhoz szükséges anyagok, eszközök.
Üzemeltetési anyagok között szerepelnek az irodaszerek, tisztítószerek, hajtó- és
kenőanyagok a fűnyíróhoz, karbantartási anyagok és egyéb üzemeltetési anyagok. A
tervezésnél a 2019. évi teljesítéseket, illetve a 2020-ra tervezett karbantartásokhoz kapcsolódó
anyagok árait vettük figyelembe.
A kommunikációs szolgáltatások között tervezzük a könyvelőprogramok, illetve menza
program felhasználói díját, az internet és telefondíjakat, honlap szolgáltatási díját.
A közüzemi díjak tervezésénél az előző évi teljesítést vettük figyelembe.
A gyermekek, tanulók étkeztetését vásárolt élelmezéssel oldjuk meg. Az élelmezés szállítója a
települési önkormányzat napközi konyhája. Ebben az évben is 10%-al emelték a szolgáltatási
díjat. Az összes dologi kiadásokon belül az étkezés költsége a legnagyobb, 47,52%.
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások soron az épületeink, az oktatáshoz és működéshez
használt informatikai eszközök, üzemeltetési, biztonság technikai eszközök karbantartását
tervezzük minden évben.
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között jelennek meg a számlás óraadó tanárok,
illetve a gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus számlázott kiadásai.
Egyéb szolgáltatási soron jelennek meg a bankköltségek, postai költségek, nyomtatási díjak,
valamint egyéb üzemeltetési szolgáltatások.
A kiküldetések kiadásainak tervezésénél a hivatali célú saját gépkocsi használat van
betervezve.
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
Sajnos erre az évre felhalmozási kiadást nem tervezhettünk.
Az épület mögötti telken elkészült az út és egy akadálymentes parkoló, sajnos a kerítés
és kapu valamint a parkosítás megvalósítását forrás hiány miatt nem tudjuk
megvalósítani.
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Ikt.szám: ………. /2 0 2 0

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
székhelye: 5700 Gyula, Eminescu u. 1.
képviseli: Kozma György 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 2020. január 1. –
2020.
december
31.
közötti
időszakra
…………………………..,
azaz
…………………………………. forint’ költségvetési támogatást nyújt a ………………… számú
MROÖ Közgyűlési határozata értelmében.
Támogató a 180./2019.(XII.12.) 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 2020. január 1. és 2020. 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: 2021. 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

1

Ikt.szám: ………. /2 0 2 0

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 200.000,- Ft (azaz kétszázezer 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/
/
/2020. 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.
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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:

a)
Támogató részéről:
szakmai és pénzügyi kérdésekben:
név:
tel.:
e-mail:
b)
Kedvezményezett részéről:
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, 2020. ……….. „…”

Támogató képviseletében:
Kelt: Gyula, 2020. ………. „…”

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

...............................................................
Kozma György

igazgató

MROÖ elnök

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: Gyula, 2020. ……….. „…”
...............................................................
Hegedűs Zsolt
Gazdasági vezető
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
székhelye: 5700 Gyula, Eminescu u. 1.
képviseli: Kozma György 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 elnök
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 2020.
január 1. – 2020. 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 180./2019.(XII.12.) 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 2020. január 1. és 2020. 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: 2021. 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 200.000,- 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/
/
/2020. 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.
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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:
b)
Kedvezményezett részéről:
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, 2020. ………. „…”

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

Támogató képviseletében:
Kelt: Gyula, 2020. …….. „…”

...............................................................
Kozma György
MROÖ elnök

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: Gyula, 2020. ……. „…”
...............................................................
Hegedűs Zsolt
Gazdasági vezető
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MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA
5700 Gyula, Eminescu u. 1.

Intézmény neve

Magdu Lucian Román Általnos
Iskola és Óvoda
Bihar Román Nemzetiségi
Kéttannyelvű Általános Iskola
és Óvoda

Eleki Román Általános Iskola
Nicolae Bălcescu Román
Gimnázium, Általános Iskola és
Kollégium
Kétegyházi Román Nemzetiségi
Általános Iskola és Óvoda
Románvárosi Óvoda

mindösszesen

2019. október 01-i
ténylétszám/fő
óvoda
44
iskola
121

2020. október 01-i
tervlétszám/fő
óvoda
40
iskola
121

összesen
óvoda
iskola

165
50
73

összesen
óvoda
iskola

161
51
73

összesen
óvoda
iskola
összesen
ált.iskola
gimnázium
kollégium
összesen
óvoda
iskola

123
0
97
97
250
190
74
514
48
134

összesen
óvoda
iskola
összesen
ált.iskola
gimnázium
kollégium
összesen
óvoda
iskola

124
0
102
102
250
183
70
503
50
134

összesen
óvoda
iskola
összesen

182
102
0
102

összesen
óvoda
iskola
összesen

184
100
0
100

óvoda
iskola
gimnázium
kollégium

244
675
190
74
1183

óvoda
iskola
gimnázium
kollégium

241
680
183
70
1174

Gyula, 2020. február 12.

Necsevné Kósa Ildikó
köznev.intézm. gazdasági referense

ELŐTERJESZTÉS
a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
Közgyűlésének
2020. má r ci us 5-i ülésére
Iktatószám: 12-4/4/2020.
Tárgy: H i va tal v ez etői pál y áz atok el bí r ál ása.
Szavazás módja: egyszerű többség
Melléklet: pályázati anyagok
T i sz tel t K özgy űl és!
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.)
123. § (1) bekezdése kimondja, hogy az országos nemzetiségi önkormányzat közgyűlése át
nem ruházható hatáskörében, pályázat alapján, határozatlan időre, gazdaságtudományi, jogi,
igazgatásszervezői, közigazgatási, államtudományi, vagy felsőoktatásban szerzett egyéb
egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és közigazgatási szakvizsgával rendelkező
hivatalvezetőt nevez ki az országos nemzetiségi önkormányzati hivatal élére.
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának (a továbbiakban: MROÖ)
Hivatalában a hivatalvezetői munkakör 2019. november 3. napjától megüresedett. Ez alapján
az MROÖ Közgyűlése 2020. január 28-i ülésén döntött arról, hogy pályázatot hirdet az
Önkormányzati Hivatal hivatalvezető munkakör betöltésére.
Az Njtv. 119. § (4) bekezdése értelmében az országos nemzetiségi önkormányzat hivatala
foglalkoztatottjainak jogviszonyára (ide nem értve a munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyokat) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Azonban a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény (a továbbiakban:
Kttv.) 1. - 3. § nem nevesíti külön hatálya alá tartozóként az országos nemzetiségi
önkormányzat hivatalát és a Kttv. 3. § (6) bekezdése szerinti jegyzék pedig tudomásunk
szerint nem készült még el.
A pályázati kiírás a www.kozigallas.gov.hu honlapon megjelent 2020. február 3.
napjától. A pályázati kiírás az MROÖ honlapján is ugyanezen időponttól kezdődően
közzétételre került. Valamint 2020. január 31-től a „Cronica” és a „Foaia Românească” román
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nyelvű hetilapokban is publikálásra került. A pályázatok benyújtásának határideje 2020.
február 21-e volt, az elbírálás határidejének 2020. március 12-e került meghatározásra.
A pályázati kiírásra az előírt határidőig 2 pályázat érkezett:
1. dr. Bálint Anna 5700 Gyula, Tiborc u. 32/A. – papír alapon;
2. Tóth Sándor 5600 Békéscsaba, Munkás u. 23. – e-mailen.
A Kttv. 45. § (1) bekezdése értelmében pályázati eljárás esetén kinevezést adni csak
olyan személynek lehet, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt.
A pályázati feltételek közül Tóth Sándor fényképes szakmai önéletrajzot, motivációs
levelet, erkölcsi bizonyítványt, valamint a román nyelv ismeretét tanúsító igazolást,
bizonyítványt nem csatolt be, bár erkölcsi bizonyítványának kérelméről szóló igazolását
megküldte. Fentiek alapján megkértem Tóth Sándor pályázót a hiányzó dokumentumok
pótlására, melyeket a megadott határidőig részben megküldött. Pótolta a fényképes szakmai
önéletrajzot, ismételten megküldte az eredeti beadványát és jelezte, hogy folyamatban van az
erkölcsi bizonyítványának beszerzése. Az önéletrajza tartalmazza, hogy kizárólag magyar
nyelven beszél.
A kinevezés mellőzhetetlen feltétele egyebek között az illetmény jogszabályi
rendelkezések figyelembe vételével történő megállapítása, ami jelen esetben a kinevező, az
MROÖ Közgyűlése hatáskörébe tartozik.
A Kttv. 129. §-a határozza meg a vezetői kinevezés egyes feltételeit, a 131. § - 143. § a
díjazás, illetmény, illetménykiegészítés rendelkezéseit tartalmazza. Mivel a Kttv. hatályáról
szóló 1. §-a nem említi az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalát, és a törvény más
részei sem szólnak az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalának az alkalmazásában álló
személyekről, álláspontunk szerint ez alapján az országos nemzetiségi önkormányzat
szabadon dönthet arról, hogy a hivatalvezetőt mely besorolási osztályba sorolja, illetve
mekkora illetménykiegészítést állapít meg számára.
Az illetmény alapilletményből, illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll.
A felsőfokú végzettségű személyt I. besorolási osztályba kell sorolni, a besorolási osztályokat
és fizetési fokozatokat a Kttv. 1.sz. melléklete tartalmazza.
Az Njtv. 123. § (1) pontja alapján az érvényesen pályázó jelöltek közül a hivatalvezető
személyére az elnök tesz javaslatot. Amennyiben az elnök egyik pályázót sem támogatja, új
pályázatot kell kiírni.
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Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a hivatalvezetői pályázatokra vonatkozó előterjesztést, a
pályázati anyagokat megvitatni, illetőleg döntését meghozni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése, az Njtv. 123. §
(1) bekezdése alapján – az elnök javaslatára – …………………………….szám alatti lakost
nevezi ki 2020. március …..-i hatállyal, három hónapos próbaidő kikötése mellett,
határozatlan időre az Önkormányzati Hivatal hivatalvezetőjének.
A hivatalvezető besorolását az I. besorolási osztály ….. fizetési fokozata szerint határozza
meg. Az alapilletményét ……. Ft összegben állapítja meg, …….. % illetménykiegészítés és
……….. % vezetői illetménypótlék megállapítása mellett.
A hivatalvezető ………………………. pótlékra jogosult.
A Közgyűlés mindezek alapján …………….. Ft-ban állapítja meg.
A hivatalvezetőt megilleti az Önkormányzati Hivatal alkalmazottait megillető mértékű
cafetéria juttatás.
A közgyűlés megbízza az elnököt, hogy a hivatalvezető kinevezési okmányát a döntésnek
megfelelően készítse el és adja át.
Határidő: azonnal
Felelős: Kozma György elnök

Gyula, 2020. február 27.

Kozma György s.k.
elnök
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