ra
pí
Pa

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS
Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

A kifizetési igénylés a(z)
Időközi kifizetési igény
Záró kifizetési igény

la

elválaszthatatlan részét
képezi.

1. sz. táblázat

po

Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem

MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

n

A (fő) kedvezményezett
neve:

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0026

ne

2. sz. táblázat

A benyújtott számla/ák vagy számlát helyettesítő okmányok összegéből az alábbi bankszámlá(k)ra kérem a
támogatás kifizetését:

m

Kedvezményezett / Szállító / Engedményes
intézmény neve:

Jóváírandó bank számlaszáma:

Átutalandó összeg (Ft):

10403947-49555456-55541030

9 175 118 Ft

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

10403947-39412968-00000000

1 226 988 Ft

Összesen:

ő
nd

de

l
kü

be

MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
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10 402 106 Ft

ra
pí
Pa

3. sz. táblázat: Közbeszerzési eljárás ismertetése
A jelen elszámolásban szereplő költségekhez kapcsolódó beszerzés megvalósítása
érdekében akedvezményezettnek (vagy támogatásban részesülő partnerének)
közbeszerzési eljárást kellettlefolytatnia:
4. sz. táblázat: Rendelkezés előleg elszámolásról

n

po

la

A benyújtott számla/ák vagy számlát helyettesítő okmányok összegéből
1 292 417 Ft, azaz
egymillió-kettõszázkilencvenkettõezer-négyszáztizenhét Ft
támogatást támogatási előleg terhére,
0 Ft, azaz
nulla Ft
támogatást fordított ÁFA előleg terhére kívánok elszámolni.

m

ne
ő
nd

de

l
kü

be
Oldal 2/10

nem

Pa
pí

5. sz. táblázat Számlalista
Ssz.

1

2

3
4

Ssz.

ra
l

Számla, egyéb
számviteli
bizonylat
(összesítő)
száma,
azonosítója

Szállító / Engedményes neve

ap
on

Finansz.
módja

3/200EFTSZLAÖ Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
SSZ

Száll.fin.

3 / REZSIARANY Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

Száll.fin.

ne

m

9/BÉRÖSSZESÍT Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
Õ

Utófin.

012335/2013b

Utófin.

Számla, egyéb
számviteli
bizonylat
(összesítő)
száma,
azonosítója

Déghy Bt Számítástechnika

Szállító / Engedményes neve

Költség adatok
Nettó

ÁFA

Bruttó

Telj.

591 097

32 696

623 793

Elsz.

591097

32696

623 793

Telj.

474 957

128 238

603 195

Elsz.

474957

128238

603 195

be
Telj.

8 941 118

0

8 941 118

Elsz.

8941118

0

8 941 118

Telj.

184 252

49 748

234 000

Elsz.

184252

49748

234 000

Finansz.
módja

Összesen 4 számla:

kü
ld
e

Költség adatok

Nettó

ÁFA

Telj.

10 191 424

210 682

Elsz.

10 191 424

210 682

Oldal 3/10

nd
ő

Támogatás (Ft)

Kifizetési
bizonylat
sorszáma

623 793

19, 25,
28, 29,
39,
41,/2014

603 195

18, 23,
28, 33,
37, 40,41/
2014

8 941 118

9/BÉRÖSS
ZESÍTÕ

234 000

Támogatás (Ft)

Bruttó

10 402 106
10 402 106

10 402 106

34/2013

Kifizetési
bizonylat
sorszáma

Pa
pí

ra
l

7. sz. táblázat Költségösszesítõ
Költségvetési sor száma,
megnevezése

- 511. Vásárolt anyagok
költségei
- 522. Bérleti díjak

Projektelem/
tevékenységtípus

ap
on

Számla, egyéb
számviteli bizonylat
(összesítõ) száma,
azonosítója

Finanszírozás
módja

Elszámolható
nettó költség
(Ft)

ÁFA (Ft)

Elszámolható
összes költség
(Ft)

Támogatás (Ft)

Célcsoport számára
3/200EFTSZLAÖSSZ
biztosított támogatások

Száll.fin.

121 097 Ft

32 696 Ft

153 793 Ft

153 793 Ft

Projekt
megvalósításához
igénybevett
szolgáltatások

Száll.fin.

290 000 Ft

0 Ft

290 000 Ft

290 000 Ft

Száll.fin.

180 000 Ft

0 Ft

180 000 Ft

180 000 Ft

3/200EFTSZLAÖSSZ

ne

m

- 524. Hirdetés, reklám,
propaganda költségek

Projekt
megvalósításához
igénybevett
szolgáltatások

- 527. Posta, telefon, telefax,
internet és egyéb
telekommunikációs költségek

Egyéb, a projekt
végrehajtásával
összefüggő (általános)
költség

3 / REZSIARANY

be

133 796 Ft

36 125 Ft

169 921 Ft

169 921 Ft

- 527. Posta, telefon, telefax,
internet és egyéb
telekommunikációs költségek

Egyéb, a projekt
végrehajtásával
összefüggő (általános)
költség

3 / REZSIARANY

Száll.fin.

204 803 Ft

55 297 Ft

260 100 Ft

260 100 Ft

- 527. Posta, telefon, telefax,
internet és egyéb
telekommunikációs költségek

Egyéb, a projekt
végrehajtásával
összefüggő (általános)
költség

3 / REZSIARANY

Száll.fin.

Projekt menedzsment
költségei

9/BÉRÖSSZESÍTŐ

Utófin.

- 54. Bérköltség

3/200EFTSZLAÖSSZ

Száll.fin.

Oldal 4/10

kü
ld
e
136 358 Ft

770 000 Ft

nd
ő
36 816 Ft

173 174 Ft

173 174 Ft

0 Ft

770 000 Ft

770 000 Ft

Pa
pí

Költségvetési sor száma,
megnevezése

ra
l

Projektelem/
tevékenységtípus

- 561. Nyugdíjbiztosítási és
egészségbiztosítási járulék
- 54. Bérköltség

- 561. Nyugdíjbiztosítási és
egészségbiztosítási járulék

- 141. Üzemi (üzleti) gépek,
berendezések, felszerelések

Számla, egyéb
számviteli bizonylat
(összesítõ) száma,
azonosítója

Finanszírozás
módja

Projekt menedzsment
költségei

9/BÉRÖSSZESÍTŐ

Utófin.

207 900 Ft

0 Ft

207 900 Ft

207 900 Ft

Projekt
megvalósításához
igénybevett
szolgáltatások

9/BÉRÖSSZESÍTŐ

Utófin.

6 426 000 Ft

0 Ft

6 426 000 Ft

6 426 000 Ft

Utófin.

1 537 218 Ft

0 Ft

1 537 218 Ft

1 537 218 Ft

Utófin.

184 252 Ft

49 748 Ft

234 000 Ft

234 000 Ft

10 191 424 Ft

210 682 Ft

10 402 106 Ft

10 402 106 Ft

ap
on
Projekt
megvalósításához
igénybevett
szolgáltatások

ne

Projekt menedzsment
költségei

9/BÉRÖSSZESÍTŐ

m

012335/2013b

be

Összesen:

Elszámolható
nettó költség
(Ft)

ÁFA (Ft)

kü
ld
e

Elszámolható
összes költség
(Ft)

nd
ő
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Támogatás (Ft)

Pa
pí

ra
l

9. sz. táblázat A kifizetés hitelesítése
Számla, egyéb számviteli bizonylat (összesítő) száma, Alátámasztáshoz benyújtott dokumentumok
azonosítója
megnevezése/megjegyzések
3/200EFTSZLAÖSSZ

ap
on

Korábbi elszámolásban vagy
jelentésben/beszámolóban csatolt dokumentum

Általános (rezsi) költségek összesítője
(3_200EFTSZLAOSSZ.pdf),Általános (rezsi) költségek
összesítője (200e Ft_ktgossz_USZT.xls),Számla és
kifizetés bizonylata / kis támogatástartalmú számlák
összesítője (200e Ft_ktgossz_USZT.xls),Számla és
kifizetés bizonylata / kis támogatástartalmú számlák
összesítője (3_200EFTSZLAOSSZ.pdf),Bérleti díjak
összesítője (3_200EFTSZLAOSSZ.pdf),Bérleti díjak
összesítője (200e Ft_ktgossz_USZT.xls)

ne

m

3 / REZSIARANY

Általános (rezsi) költségek összesítője
(3_REZSIARANY.pdf),Általános (rezsi) költségek
összesítője (Altalanos_ktgossz_USZT.xls)

9/BÉRÖSSZESÍTŐ

Személyi jellegű költségek összesítője
(Berosszesito_USZT.xls),Személyi jellegű költségek
összesítője (9_BEROSSZESITO.pdf),Munkáltatói
igazolás a foglalkoztatásról (tartalmazva a projekt
azonosítóját és a projektben elvégzendő tevékenység
leírását) (Megbízási szerződés
védőnő.zip),Munkáltatói igazolás a foglalkoztatásról
(tartalmazva a projekt azonosítóját és a projektben
elvégzendő tevékenység leírását) (Projekt
menedzsment Munkaköri leírás.zip),Munkáltatói
igazolás a foglalkoztatásról (tartalmazva a projekt
azonosítóját és a projektben elvégzendő tevékenység
leírását) (Megbízási szerződés orvos.zip),Munkáltatói
igazolás a foglalkoztatásról (tartalmazva a projekt
azonosítóját és a projektben elvégzendő tevékenység
leírását) (Megbízási szerződés lakossági
tájékoztató.zip),Munkáltatói igazolás a

be

kü
ld
e
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nd
ő

Pa
pí

Számla, egyéb számviteli bizonylat (összesítő) száma, Alátámasztáshoz benyújtott dokumentumok
azonosítója
megnevezése/megjegyzések
foglalkoztatásról (tartalmazva a projekt azonosítóját
és a projektben elvégzendő tevékenység leírását)
(Megbízási szerződés szakmai megvalósítók.zip)
012335/2013b

ra
l

ap
on

Szállítói szerződés/ adásvételi szerződés/ visszaigazolt
írásos megrendelő/ nyilatkozat arról, hogy írásbeli
szerződés nem történt (ez abban az esetben kérhető,
ha az előzőek nem állnak rendelkezésre)
(012335_2013 számla szerződés.pdf),Szállítólevél/
átadás-átvételi jegyzőkönyv/ üzembe helyezési
okmányok/ immateriális javakhoz kapcsolódóan
tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv (012335_2013
számla állománynöv 2014_2.pdf),Szállítólevél/
átadás-átvételi jegyzőkönyv/ üzembe helyezési
okmányok/ immateriális javakhoz kapcsolódóan
tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv (012335_2013
számla állománynöv 2014_3.pdf),Számla és kifizetés
bizonylata / kis támogatástartalmú számlák
összesítője/ anyagköltség összesítő (012335_2013
számla.pdf),Számla és kifizetés bizonylata / kis
támogatástartalmú számlák összesítője/ anyagköltség
összesítő (012335_2013 számla teljesítés
bankszámlakivonat.pdf)

ne

m

Korábbi elszámolásban vagy
jelentésben/beszámolóban csatolt dokumentum

be

kü
ld
e

10. sz. táblázat Elszámoláshoz kapcsolt előlegszámlák
Számla azonosítója

Számla típusa

Szállító neve

nd
ő

Előlegszámla azonosítója
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Szállítói előlegszámlával
szemben elszámolt összeg

Pa
pí

ra
l

11. sz. táblázat Elszámoláshoz tartozó dokumentumok
Fájl neve

Kiterjesztés

ap
on

Méret

Hash kód

Megbízási szerződés szakmai
megvalósítók.zip

ZIP

1783653

3963ac9b49c96312ea4483d7f661560f
636b3e4ff03c30c80450d784791c3cdc

012335_2013 számla.pdf

PDF

345072

5e4d05016589b5abef75a627172c702
f554b6887589c1b578de0c73cb53e22
eb

PDF

358814

7c07fd20f32485a416f7424b0230857a
fc31488b22252b9bb09f4f1f7a4cb88a

823296

7624d2110eaeffe81acdd8a1f52c0d58f
9de293fe4efb081bdb9d74ef330f660

1795508

436f4c6e2fc19558bc948e7f5db512f76
a32542883ef2973e38cc38852122e4e

3_200EFTSZLAOSSZ.pdf
200e Ft_ktgossz_USZT.xls

XLS

ne

m

Projekt menedzsment Munkaköri
leírás.zip

ZIP

Megbízási szerződés orvos.zip

ZIP

Megbízási szerződés védőnő.zip

ZIP

1115466

Megbízási szerződés lakossági
tájékoztató.zip

ZIP

1501612

9_BEROSSZESITO.pdf

PDF

3990430

Berosszesito_USZT.xls

XLS

731648

3_200EFTSZLAOSSZ.pdf

PDF

358814

7c07fd20f32485a416f7424b0230857a
fc31488b22252b9bb09f4f1f7a4cb88a

3_200EFTSZLAOSSZ.pdf

PDF

358814

7c07fd20f32485a416f7424b0230857a

be

1301459
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kü
ld
e

256e8c6f3791594c15478c88c057340
9680e2e43a5eb96cfd46913d70a82aa
3c
3b9b5c46bfce8dd3a1d259c9dd35b44
b2a5d2ae5b90dcdf016971dc7ee3f4b9
7
c728079c1bf908232216b0f6cd5a6a69
0763457619643087717f8359a9418a9
8

nd
ő

e7f76eaf66938b1465907832e3de616
11eddf2759ea2a7b2c3953b75b24e8b
21
9f993e52dc09945031af057817aea27
da7aacb6c537691f8ada2050092277f1
0

Pa
pí
Fájl neve

ra
l

Altalanos_ktgossz_USZT.xls

Kiterjesztés

Méret

Hash kód
fc31488b22252b9bb09f4f1f7a4cb88a

XLS

758784

7f9bb0da8b26de5be066472124d8405
a20c33547c8c3d62f38f9c2c75b107bf
9

ap
on

012335_2013 számla teljesítés
bankszámlakivonat.pdf

PDF

349666

b024e4255d1d403e555bf00d9e19a5e
8aeeb3e9590ef905fcc2c464cb9613d8
e

012335_2013 számla szerződés.pdf

PDF

249964

980ea560b99a048b75c79091b1e8850
c6c8a2f4f55b9740cb5ba2fb8525627d
6

012335_2013 számla állománynöv
2014_3.pdf

PDF

313572

0d0528f355cbbcaff70dc8c0ffdd64848
6a8a69a172bb218cc743b3064f87596

3_REZSIARANY.pdf

PDF

689603

1ec98b194f6a641e6f81d9f0beaba6ad
cb944a71c20d5469d6f150c86537450
6

012335_2013 számla állománynöv
2014_2.pdf

PDF

314271

200e Ft_ktgossz_USZT.xls

XLS

823296

200e Ft_ktgossz_USZT.xls

XLS

823296

ne

m

be
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kü
ld
e

1f162ed74b36be41f6ad1da86bb2b1c
e61f610b58b9d2ba52f44345075d9b0
10
7624d2110eaeffe81acdd8a1f52c0d58f
9de293fe4efb081bdb9d74ef330f660
7624d2110eaeffe81acdd8a1f52c0d58f
9de293fe4efb081bdb9d74ef330f660

nd
ő

ra
pí
Pa

Mint a (Fő)Kedvezményezett képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:

n

po

la

A jogszabályokban és a támogatási szerződésben előírt mellékleteket csatoltuk.
Az elszámolni kívánt költségek kizárólag a támogatott pályázatban szereplő támogatott tevékenységek érdekében
merültek fel.
A kifizetési kérelem tárgyát képező időszakban a projekt megvalósítása a támogatási szerződés/támogató okirat
és annak mellékletét képező pályázat szerint folyt.
Az elszámolt költségek a pályázati útmutatóban szereplő és a vonatkozó támogatási szerződésben/pályázati
adatlapban rögzített elszámolható költségeknek megfelelnek.
Az elszámolás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat.
Az elszámoláshoz benyújtott összes másolati dokumentum az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat
A kifizetési kérelemben elszámolni kívánt költségeket és a projekt támogatás feltételeknek megfelelő
megvalósulását alátámasztó dokumentáció a kedvezményezett (és támogatásban részesülő partnerei) az
adóhatóság felé bejelentett iratmegőrzési helyén eredeti példányban rendelkezésre áll és helyszíni ellenőrzés
során azokat bemutatjuk.
Az elszámolásra benyújtott számlák és számviteli bizonylatok alapján igényelt, a projekt keretében elszámolni
kívánt költségeket más hazai, vagy európai uniós támogatás terhére nem számoltuk el, és a jövőben nem is fogjuk
elszámolni.
Az igényelt támogatás összegében a hatályos ÁFA tv. alapján levonható ÁFA összeg nem szerepel.
A benyújtott számlák esetén az adózás rendjéről szóló törvény 36/A. § szerinti köztartozás-ellenőrzési és
visszatartási kötelezettségünknek, valamint a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a, és az Étv. 39/A. § (6)
bekezdésében foglaltaknak eleget tettünk.
Az esélyegyenlőségre vonatkozó szabályok a pályázati útmutatónak és a pályázati adatlapon vállalt
kötelezettségeknek megfelelően érvényesülnek.
A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó szabályok a pályázati útmutatónak és a pályázati adatlapon vállalt
kötelezettségeknek megfelelően érvényesülnek.
A nyilvánosságra vonatkozó követelmények teljesítése (az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott
támogatás tényének szöveges és/vagy képi megjelenítésére) a támogatási szerződésnek, illetve támogatói
okiratnak megfelel.
A projekt végrehajtása során a projekttel összefüggésben keletkezett pénzügyi bevételeket kizárólagosan a projekt
céljaival összhangban, a projekt megvalósításával szoros összefüggésben felmerülő, a projekt költségvetésén
kívüli kiadások kiegyenlítésére fordítottuk.
Eszközbeszerzés esetén a támogatási szerződés alapján beszerzett eszköz rendelkezik a tevékenységhez
szükséges technikai jellemzőkkel és megfelel a vonatkozó előírásoknak, szabványoknak.
A feltüntetett VTSZ/TESZOR/SZJ számok a valóságnak megfelelnek.
A pályázat benyújtásával egyidejűleg benyújtott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1)
bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való megfelelésről szóló
nyilatkozatban feltüntetett, az általam képviselt, illetve a nyilatkozatban megjelölt szervezetek adataiban a
legutolsó nyilatkozat óta változás nem állt be. Amennyiben a pályázat benyújtásával egyidejűleg benyújtott, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való megfelelésről szóló nyilatkozatban feltüntetett, az általam képviselt,
illetve a nyilatkozatban megjelölt szervezetek adataiban a legutolsó nyilatkozat óta változás állt be, a pályázati
felhívás mellékleteként közzétett, a kifizetési igénylés benyújtásának időpontjában hatályos adatokat tartalmazó
nyilatkozatot a kifizetési igényléshez mellékelem.
A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok.
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ne

Utolsó módosítás

2014.11.12 13:09:51

Lezárás időpontja

2014.11.13 13:49:40

PDF file generálás
2014.11.13 14:32:53
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A projekt azonosító száma:
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0026
A (fő)kedvezményezett neve: MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

3. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ
Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem

p
la

1. Beszámoló azonosító adatai:
Beszámoló tárgyát képezö idöszak:

Kezdö dátuma: 2014.04.09

Beszámoló kitöltéséért felelös
személy:

Bereczk Balázs

Fax:
Email:

on

Telefon:

Záró dátum: 2014.10.31

+36 (85) 501035
+36 (85) 501055
bereczk.balazs@marcali.hu

Tényleges kezdet dátuma:
Várható fizikai befejezés dátuma:

ne

A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése
2013.07.01
2014.12.31
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2. Elvégzett tevékenységek
Tevékenység
1

Projekt elõkészítés

2

Egyéb, a projekt
végrehajtásával
összefüggõ
(általános) költség
Beruházás (ERFA)
Egyéb
szolgáltatások
költségei
Projekt
megvalósításához
igénybevett
szolgáltatások

3
4

5

ap
on

Tervezett
kezdete
befejezése
2012.07.01
2012.08.15

2013.07.01

2014.12.31

2013.07.01

2014.12.31

2013.07.01

2014.12.31

Tényleges
kezdete

Tényleges
megvalósítás

2012.07.02

2012.08.19

ne
m
2013.07.01

2014.12.31

2013.07.01

2014.12.31

2013.07.01

2014.12.31

Tevékenység elõrehaladásának
bemutatása
A projekt elõkészítés keretében a
szakmai koncepció elkészítése valósult
meg.
A mobiltelefon, mobilinternet, általános
irodaszer felhasználása idõarányos, az
elvégzett feladatok ütemezésének
megfelelõ.

be

A "C" és "D" típusú táblák kihelyezése
megtörtént, a TÉRKÉPTÉR feltöltése a
2014. december 31-ig megtörténik.
Az idõszaki beszámoló benyújtásáig
valamennyi projektben tervezett
szervezetfejlesztési tréning, valamint
szupervízió megvalósult. A projektben
tervezett és nyilvánossághoz kapcsolódó
tevékenységek (szórólap, kiadvány)
tervezete elkészült, nyomdai kivitelezése
folyamatban van. Az internetes aloldal
mûködése a projekt teljes idõszakában
biztosított volt, rajta keresztül a lakosság
és a közremûködõk folyamatosan
tájékozódhatnak a projekt eseményeirõl,
a projekt keretében megtartott lakossági
tájékoztatókról. A projektben részt vevõ
szakmai megvalósítók elkészítették az
elégedettségméréseket, módszertani
útmutatókat, az elektronikus jelzõlap
használata a tesztelés után elkezdõdött.
Valamennyi projektben részt vevõ
családgondozó, védõnõ, orvos regisztrált

kü
l

de
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Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
A tervhez képest eltérés nem valósult
meg.
A tervhez képest eltérés nem
tapasztalható.

A tervhez képest eltérés nem
tapasztalható.
Elmaradás a projektben részt vevõ
háziorvosok számában látható
elsõsorban a betöltetlen házi orvosi
szolgálatok miatt. A fennmaradó
pénzösszeg átcsoportosítását tervezzük
változásbejelentõ keretében további
szupervízió megrendelésére. Az elmaradt
6 db lakossági tájékoztató november
hónapban valósul meg.
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Tevékenység

6

7

Projekt
menedzsment
költségei

Célcsoport számára
biztosított
támogatások

Tervezett
kezdete
befejezése

ap
on
2013.07.01

2013.07.01

2014.12.31

2014.12.31

Tényleges
kezdete

Tényleges
megvalósítás

ne
m
2013.07.01

2013.07.01

2014.12.31

Tevékenység elõrehaladásának
bemutatása
a létrehozott fórum és elektronikus
jelzõlap használatára. A tervezett 60 óra
lakossági tájékoztatóból a beszámolási
idõszakban 54 valósult meg. A projekt
megvalósítását 14 fõ orvossal terveztük,
a megvalósítást végül 11 fõvel végeztük
el.
A projektmenedzsment feladatok
ellátása folyamatos volt. Az elszámolási
idõszakokhoz tervezetten kerültek
benyújtásra az elszámolások, idõszaki
beszámolók. Jelen beszámoló
elfogadását követõen az elõleg
elszámolására kerül sor. A projekt
megvalósítása során a szakmai
megvalósításba bevont 3 partner
személyi változása okozott nem várt
feladatot.
A szupervízióhoz és szervezetfejlesztési
tréninghez igénybe vett irodaszer
felhasználás várhatóan meghaladja az
eredetileg tervezett összeget, ezért az
oktatási segédletre és utazási
költségtérítésre tervezett összegekbõl
kívánunk átcsoportosítani. Valamennyi
szupervízió és szervezetfejlesztés
helyben valósult meg, így utazási
költségtérítés felhasználására nem kerül
sor.

Eltérés oka és tervezett/megtett lépések

A tervhez képest eltérés nem
tapasztalható.

be

2014.12.31
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Az utazási költségtérítés, valamint az
oktatási segédanyagokra tervezett, de
fel nem használt összegeket
változásbejelentés keretében kívánjuk
átcsoportosítani jelen beszámolót
követõen.
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2.1. Elvégzett tevékenységek

1
2
3
4
5
6
7

ap
on

Tevékenység

Konzorciumi partner neve

Projekt elõkészítés
Egyéb, a projekt végrehajtásával
összefüggõ (általános) költség
Beruházás (ERFA)
Egyéb szolgáltatások költségei
Projekt megvalósításához igénybevett
szolgáltatások
Projekt menedzsment költségei
Célcsoport számára biztosított
támogatások

MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ne
m

Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat,
összesítõ kifizetési kérelem szerinti sorszáma

3 / REZSIARANY

A
Közbesz
korábbi erzés
IB sorsz köteles
áma
1
Nem
Nem

MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

9/BÉRÖSSZESÍTÕ, 3/200EFTSZLAÖSSZ

Nem
Nem
Nem

MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

012335/2013b, 9/BÉRÖSSZESÍTÕ
3/200EFTSZLAÖSSZ

Nem
Nem

be
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3. Összefoglaló:

on

p
la

KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDÕSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT
ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDÕSZAKRA
VONATKOZóAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELÕREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN,
ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRÕL.
A beszámoló idõszakában a tervezett 60 óra lakossági tájékoztatóból 54 óra megvalósult, a fennmaradó 6 óra
november hónapban kerül teljesítésre.
Az információ nyújtás érdekében tervezett projekt tevékenységek közül az internetes aloldal mûködése az
idõszakban folyamatos volt, melyen elérhetõek a lakossági tájékoztató anyagai.
Az idõszakban elkészültek a lakosság tájékoztatását segítõ szórólapok, valamint a projekt tevékenységét
összefogó kiadvány tervezete. Ezen szolgáltatások pénzügyi rendezése november hónapban várható.
Az elektronikus jelzõlap, valamint a könnyebb információ cserét biztosító fórumra történõ regisztrációt a
szakmai megvalósításban részt vevõ személyek elvégezték, a jelzõlap használatát a lakosság számára is
elérhetõvé tettük a honlapon keresztül.
Az elégedettségmérés, a szolgáltatást igénybe vevõk számának monitorozása a beszámolási idõszakban
megtörtént.
Elkészültek a módszertani útmutatók, a szolgáltatásokat igénybe vevõk részére készített kérdõívek
kiértékelése.
A projektben tervezett valamennyi szervezetfejlesztési tréning, továbbá szupervízió megtörtént.
A projekt megvalósítása a terveknek megfelelõen a vállalt indikátor mutatókkal 2014. december 31-ig
megtörténik.
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4. Indikátorok

1. A szolgáltatások hatékonyságának változása - ügyfélelégedettség (fõ)
Terven kívüli
tényadat:

Bázisérték:
140

Tényérték dátum:
2014.10.31

Bázis + össz.
változás:
174

Elõzõ beszámolóban
szereplõ "Bázis +
össz. változás":

p
la

140

2. Szervezetfejlesztésben részesülõ szakemberek száma (fõ)
Bázisérték:
0

Tényérték dátum:
2014.10.31

on

Terven kívüli
tényadat:

Összes változás:
13

Elõzõ beszámolóban
szereplõ "Összes
változás":
13

Bázisérték:
0

Bázisérték:
1935

Összes változás:
10

Elõzõ beszámolóban
szereplõ "Összes
változás":
0

be

4. Szolgáltatásokat igénybevevõk száma (fõ)
Terven kívüli
tényadat:

Tényérték dátum:
2014.10.31

m

Terven kívüli
tényadat:

ne

3. Szolgáltatásokat igénybevevõk közül szegregátumban, vagy gettósodott településen, településrészen élõk
száma (fõ)

Tényérték dátum:
2014.06.30

Elõzõ beszámolóban
szereplõ "Bázis +
össz. változás":
1935

dő
en

ld
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Bázis + össz.
változás:
2111
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5. Beszámolóhoz tartozó dokumentumok
Fájl neve

Kiterjesztés

Méret

Hash kód

012335_2013 számla szerzõdés.pdf

PDF

249964

980ea560b99a048b75c79091b1e8850c
6c8a2f4f55b9740cb5ba2fb8525627d6
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NYILATKOZAT

Mint a projektet megvalósító (fõ)kedvezményezett, büntetõjogi felelõsségem teljes tudatában nyilatkozom:

Főbb időpontok:

ne

Utolsó módosítás:
Lezárás időpontja:
PDF fájl generálás:

on

p
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a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I.
28.) Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség Közbeszerezési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a
tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen
szervezetekkel együttműködöm;
a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;
a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket betartom és a tájékoztatással és a
nyilvánossággal kapcsolatos, támogatási szerződésben illetve támogatói okiratban vállalt
kötelezettségeknek eleget teszek.
A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok.
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