
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

259/2014. (XII. 18.) számú 


határozata 


egyes gyermek és ifjúsági feladatok elvégzésére irányuló 

2014. december 31. napjáig szóló feladatellátási szerződés módosításáról 

A Közgyűlés 

1./ Az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület között létrejött feladatellátási szerződés 
módosítását a határozat mellékiete alapján jóváhagyja . 

2./ Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert a határozat mellékletét képező feladatellátási 
szerződés módosításáról szóló megállapodás aláírására. 

3./ Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogya feladat ellátásához szükséges 5.900.000 Ft, azaz 
ötmillió kilencszázezer forint összegű támogatást az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében 
biztosítsa . 

Felelős: Patóné Nagy Magdolna a Gazdasági Osztály vezetője 

Határidő: 2015.február 28. 

4./ Felkéri a Szociális és Köznevelési Osztályt és a Kulturális Osztályt, Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Ifjúsági Koncepciójának felülvizsgálatára és az Ifjúsági Cselekvési Terv 
elkészítésére. 

Felelős: Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály vezetője 


Doka Diána Kulturális Osztály vezetője 


Határidő: 2015. december 31. 

k.m.f. 

/L~ ~ 
Dr. Kovács Ferenc Dr. Szemán Sándor(1 

polgármester címzetes főjegyző l( . 
* * I 

Erről értesülnek: 

1./A Közgyűlés tagjai 
2./A címzetes fŐjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei nek vezetői 

3./Kulturális Életért Közhasznú Egyesület Nyíregyháza, Szent I. u. 20 



HELL6'tU'2í 14- 2S-9 / 201~ (xu .-1<f.) Pl~VlL-i' 
IiTt-mko lA'rltol 

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

egyes gyermek és ifjúsági feladatok elvégzésére irányuló 

2014. december 31. napjáig szóló feladatellátási szerződés módosításáról 


Amely létrejött az alulírott napon és helyen egyfelől Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester, székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth 

tér 1. sz., adószáma: 15731766-2-15 - továbbiakban: Megbízó, másfelől Kulturális Életért Közhasznú 

Egyesület, képviseli: Csástyu Lilla, adószáma : 18809237-1-15, székhelye: Nyíregyháza, Szent István út 

20. továbbiakban: Megbízott - között az alábbi feltételekkel. 

A feladatellátási szerződés 3, 5, 6, 7, 14. pontja az alábbiak szerint módosul: 

3. A Megbízó a Megbízottat 2015. január 1. napjától - 2015. december 31. napjáig bízza meg az 
Ifjúsági Ház (Mustárház) működtetésével. 

5. A Megbízó az Ifjúsági Házban (Mustárházban) zajló programok szakmai módszertani 
koordinációjának anyagi fedezetére és rezsiköltségeire, a Diákpolgármesteri Iroda szakmai 
koordinációjára, az egyes fontosabb ifjúsági feladatok ellátására, illetve az Ifjúsági Információs és 
Tanácsadó Iroda tevékenységeinek és programjainak részbeni anyagi fedezetére összesen 5.900.000 
Ft, azaz ötmillió-kilencszázezer forint vissza nem térítendő támogatási összeget nyújt a szerződés 5. 
pontjában meghatározott feladatokhoz rendelve, az alábbi ütemezés szerint: 
2015. március 31-ig 2.950.000.- Ft 
2015. szeptember 30-ig 2.950.000.- Ft 

A feladatok részletezve: 

Ifjúsági Ház működtetése 5.000.000 Ft 

Diákpolgármesteri Iroda programjai 800.000 Ft 

Diákpolgármesteri Iroda telefon, internet 100.000 Ft 


A vissza nem térítendő támogatás összegét a Megbízó a Megbízott UniCredit Bank-nál vezetett 
10918001-00000021-94250003 számú számlájára a fentiekben felsorolt határidőknek megfelelően 
átutalja. 

6. Megbízott a támogatás jogszerű felhasználásáról köteles elszámolni a Megbízó fe lé tárgyév 
december 31. napjáig, legkésőbb a következő év második hónapjáig. 
A Megbízott vállalja, hogy a támogatási összeget kizárólag az előre elkészített éves 
programtervezetnek megfelelően használja fel, elszámolásra kizárólag az ilyen célú felhasználásnak 
megfelelő számlát vagy számviteli bizonylatot nyújt be. 
Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy szakmai és pénzügyi beszámolót írásban megküldi a 
Megbízónak. A szakmai és pénzügyi beszámoló része a támogatás összegének felhasználásáról szóló 
eredeti számlák, a kifizetés tényét igazoló bankszámlakivonat, illetve kiadási pénztárb izonylat -
Megbízott által- hitelesített másolati példánya. 
Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az eredeti számlák másolati példányait a következő 
nyilatkozattal hitelesíti: "Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat, a támogatási összeg 

más célra nem lett elszámolva". 
Az elszámolás késedelme esetén, Megbízott köteles a késedelembe esés napjától a sj~akmai és 

pénzügyi beszámoló benyújtásának napjáig késedelmi kamatot fizetni. A késedelmi kamat mértéke a 
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 53.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 



késedelemmel érintett naptári félév első napJan érvényes jegybanki alapkamat. Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának OTP Bank-nál vezetett 11744003-15402006-00000000 számú 
költségvetési elszámolási számlájára megfizetni. 
Amennyiben a Megbízott a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását a 6. pontban meghatározott 
határidő lejártát követő 60 napon belül sem teljesíti, az elszámolást a Felek elmaradtnak tekint ik és a 
Megbízott- a késedelmi kamaton felül - köteles a támogatás összege 5%-nak megfe l elő mértékű 

meghiúsulási kötbért, valamint a támogatás összegét Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának OTP Bank-nál vezetett 11744003-15402006-00000000 szám ú számlájára 
megfizetni. 

Megbízó jogosult a szakmai és pénzügyi beszámolót elbírálni. 

Megbízott tudomásul veszi, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal belső 

szervezeti egységei a támogatás felhasználására vonatkozó elszámolást pénzügyileg e ll enőrizik, és a 
Hivatal belső ellenőrzési szervezete a helyszínen is jogosult ellenőrzést folytatn i. Megbízott a 
támogatás összegének felhasználásához köteles az ellenőrzéshez szükséges adatokat, 
dokumentumokat az ellenőrzést végző rendelkezésére bocsátani. A támogatás összegének 
felhasználását az Állami Számvevőszék is jogosult vizsgálni. 

Az Áht. 54. § rendelkezésének megfelelően a kedvezményezett köteles a költségvetési támogatások 

lebonyolításában részt vevő és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, 
az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzés i munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, 
a megva lósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai 

teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni. Ha a kedvezményezett az ellenőrzés során felróható 

magatartásával az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti, a Megbízó a szerződést visszavon hatja, a 
szerződéstől eláll hat. A szerződés visszavonása, a szerződéstől való elállás esetén a kedvezményezett 
az addig igénybe vett költségvetési támogatást köteles visszafizetni. 

7. A Megbízott az éves tevékenységéről év végén, legkésőbb a következő év második hónapjáig 
köteles tájékoztatást adni a programterv alapján megvalósult feladatokról a Szociális, Egészségügyi és 
Ifjúsági Bizottságnak. A beszámoló magába foglalja a 6. pontban meghatározott szakmai, illetve a 
számlákkal igazolt pénzügyi beszámolót. A számlákat és a bizonylatokat a 6. pontban 

meghatározottak szerint záradékolni és hitelesíteni kell. 

14. A Megbízott az Áht. SO. § (1) bekezdése alapján tudomásul veszi, hogya költségvetési t i3mogatás 
abban az esetben biztosítható, ha a Megbízott 

aj megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, 
bJ a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben 

foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és 
ej jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható 

szervezetnek minősül. 
valamint a 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ alapján nem áll fenn összeférhetetlenség illetve 

érintettség. 
A Megbízott nyilatkozik, hogy a fenti feltételeknek megfelel. 

A Megbízott a jelen szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy tevékenysége sikeres 
gyakorlásának érdekében mindent megtesz, ami az adott helyzetben szakmailag, etikailag, továbbá 
értékelvű szempontok szerint is elvárható. Tudomásul veszi, hogy tevékenységének az érdekkörében 

vétkes magatartásával oki összefüggésben történő meghiúsulása esetén a már felvett t;ímogatás 
összegét köteles a Megbízának visszafizetni. 



A feladatellátási szerződés módosítással nem érintett részei 'egyebekben, változatlan tartalommal 
hatályban maradnak. 

Ezen feladatellátási szerződés módosítása 2015. január 1. napjától lép érvénybe. 

Nyíregyháza, 2014. december 18. 

ELLENJEGYZEM: . 
Pénzügyi ellenjegyzés: 4400 NyírsJyháza, :\O~,SU~~ tér 1. 
vlc;11r CIé'Crh? ~t?7" .-Iét'. 
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