ra
pí
Pa

4. 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:

MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

Jóváírandó bank számlaszáma:

Átutalandó összeg (Ft):

10403947-49555456-55541030

ő
nd

de

l
kü

be

Összesen:

Oldal 1/13

5 196 856 Ft
5 196 856 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
4 301 879 Ft, azaz
négymillió-háromszázegyezer-nyolcszázhetvenkilenc 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 2/13

nem

Pa
pí

5. sz. táblázat Számlalista
Ssz.

ra
l

Számla, egyéb
számviteli
bizonylat
(összesítő)
száma,
azonosítója

Szállító / Engedményes neve

ap
on

1

TM1SA0760561

Tanít-Oktat Bt.

2

2014/V00739

Marcali Város Önkormányzata

3
4

5

6

DQ3SA5823413 Domonkos Nyomda

Finansz.
módja

Utófin.

ne

Nettó

ÁFA

Bruttó

300 000

0

300 000

Elsz.

300000

0

300 000

Telj.

170 079

45 921

216 000

m

Elsz.

170079

45921

216 000

Telj.

236 220

63 779

299 999

Utófin.
Utófin.

4/REZSIARANY

Utófin.

4/200EFTSZLAÖ Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
SSZ

Telj.

Támogatás (Ft)

Utófin.

10/BÉRÖSSZESÍ Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
TÕ
Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

Költség adatok

Utófin.

be
Elsz.

236220

63779

299 999

Telj.

1 967 394

0

1 967 394

Elsz.

1967394

0

1 967 394

Telj.

257 553

46 046

303 599

Elsz.

257553

46046

303 599

Telj.

1 884 538

225 326

2 109 864

Elsz.

1884538

225326

Oldal 3/13

kü
ld
e

nd
ő
2 109 864

Kifizetési
bizonylat
sorszáma

300 000

51/2014

216 000

52/2014

299 999

53/2014

1 967 394

47/2014;
52/2014;
53/2014

303 599

45/2014;
50-54/20
14

2 109 864

41,44,47,
52,53/201
4;2/2015

Pa
pí
Ssz.

Számla, egyéb
számviteli
bizonylat
(összesítő)
száma,
azonosítója

ra
l

Szállító / Engedményes neve

ap
on

Finansz.
módja

Összesen 6 számla:

ne

m

Költség adatok

Támogatás (Ft)

Nettó

ÁFA

Bruttó

Telj.

4 815 784

381 072

5 196 856

Elsz.

4 815 784

381 072

5 196 856

be

kü
ld
e

nd
ő

Oldal 4/13

5 196 856

Kifizetési
bizonylat
sorszáma

Pa
pí

ra
l

7. sz. táblázat Költségösszesítõ
Költségvetési sor száma,
megnevezése

- 529. Egyéb igénybe vett
szolgáltatások költségei

- 522. Bérleti díjak
- 524. Hirdetés, reklám,
propaganda költségek

- 54. Bérköltség
- 561. Nyugdíjbiztosítási és
egészségbiztosítási járulék
- 54. Bérköltség

- 561. Nyugdíjbiztosítási és
egészségbiztosítási járulék

- 513. Egyéb anyagköltség

Projektelem/
tevékenységtípus

Számla, egyéb
számviteli bizonylat
(összesítõ) száma,
azonosítója

Finanszírozás
módja

Projekt
megvalósításához
igénybevett
szolgáltatások

TM1SA0760561

Utófin.

300 000 Ft

0 Ft

300 000 Ft

300 000 Ft

Utófin.

170 079 Ft

45 921 Ft

216 000 Ft

216 000 Ft

Utófin.

236 220 Ft

63 779 Ft

299 999 Ft

299 999 Ft

220 000 Ft

0 Ft

220 000 Ft

220 000 Ft

59 400 Ft

0 Ft

59 400 Ft

59 400 Ft

1 358 000 Ft

0 Ft

1 358 000 Ft

1 358 000 Ft

ap
on

ne

Projekt menedzsment
költségei

2014/V00739

Projekt
megvalósításához
igénybevett
szolgáltatások

DQ3SA5823413

m

be

Projekt menedzsment
költségei

10/BÉRÖSSZESÍTŐ

Utófin.

Projekt menedzsment
költségei

10/BÉRÖSSZESÍTŐ

Projekt
megvalósításához
igénybevett
szolgáltatások

10/BÉRÖSSZESÍTŐ

Utófin.

Projekt
megvalósításához
igénybevett
szolgáltatások

10/BÉRÖSSZESÍTŐ

Utófin.

Egyéb, a projekt
végrehajtásával
összefüggő (általános)
költség

4/REZSIARANY

Utófin.

Utófin.

Oldal 5/13

Elszámolható
nettó költség
(Ft)

ÁFA (Ft)

kü
ld
e
329 994 Ft

19 685 Ft

Elszámolható
összes költség
(Ft)

nd
ő

Támogatás (Ft)

0 Ft

329 994 Ft

329 994 Ft

5 315 Ft

25 000 Ft

25 000 Ft

Pa
pí

Költségvetési sor száma,
megnevezése

ra
l

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)

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

Egyéb, a projekt
végrehajtásával
összefüggő (általános)
költség

4/REZSIARANY

Utófin.

150 854 Ft

40 731 Ft

191 585 Ft

191 585 Ft

- 531. Hatósági igazgatási,
szolgáltatási díjak, illetékek

Egyéb, a projekt
végrehajtásával
összefüggő (általános)
költség

4/REZSIARANY

Utófin.

87 014 Ft

0 Ft

87 014 Ft

87 014 Ft

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

Projekt menedzsment
költségei

4/200EFTSZLAÖSSZ

Utófin.

155 118 Ft

41 882 Ft

197 000 Ft

197 000 Ft

- 511. Vásárolt anyagok
költségei

Célcsoport számára
4/200EFTSZLAÖSSZ
biztosított támogatások

Utófin.

289 758 Ft

78 235 Ft

367 993 Ft

367 993 Ft

- 524. Hirdetés, reklám,
propaganda költségek

Projekt
megvalósításához
igénybevett
szolgáltatások

4/200EFTSZLAÖSSZ

Utófin.

879 662 Ft

105 209 Ft

984 871 Ft

984 871 Ft

- 529. Egyéb igénybe vett
szolgáltatások költségei

Projekt
megvalósításához
igénybevett
szolgáltatások

4/200EFTSZLAÖSSZ

560 000 Ft

0 Ft

560 000 Ft

560 000 Ft

ne

m

be
Utófin.

kü
ld
e

Összesen:

Oldal 6/13

4 815 784 Ft

nd
ő
381 072 Ft

5 196 856 Ft

5 196 856 Ft

Pa
pí

ra
l

9. sz. táblázat A kifizetés hitelesítése
Számla, egyéb számviteli bizonylat (összesítő) száma, Alátámasztáshoz benyújtott dokumentumok
azonosítója
megnevezése/megjegyzések
TM1SA0760561

ap
on

Szerződés/ nyilatkozat arról, hogy írásbeli szerződés
nem történt/ visszaigazolt írásos megrendelő/
biztosítási kötvény (TM1SA0760561 szĂĄmla
szerzĹdĂŠs.pdf),Részvételt igazoló jelenléti ívek
(TM1SA0760561 JelenlĂŠti Ăv
szervezetfejlesztĂŠs.pdf),Részvételt igazoló jelenléti
ívek (TM1SA0760561 BizonyĂtvĂĄny ĂĄtvĂŠtel
szervezetfejlesztĂŠs.pdf),Részvétel igazolása
elektronikus adathordozón dokumentáltan (pl. fotó,
audio, videó) (TM1SA0760561 fotĂł
dokumentĂĄciĂł.zip),Kedvezményezett részéről
aláírásra jogosult személy, valamint a szakértő által
ellenjegyzett beszámoló az elvégzett tevékenységről
(TM1SA0760561 szĂĄmlaTeljesĂtĂŠs igazolĂĄs
szervezetfejlesztĂŠs.pdf),Számla és kifizetés
bizonylata / kis támogatástartalmú számlák
összesítője (TM1SA0760561 szĂĄmla.pdf),Számla és
kifizetés bizonylata / kis támogatástartalmú számlák
összesítője (TM1SA0760561 szĂĄmla kifizetĂŠsi
bizonylat.pdf)

ne

m

Korábbi elszámolásban vagy
jelentésben/beszámolóban csatolt dokumentum

be

kü
ld
e

2014/V00739

Bérleti szerződés (2014_V00739 szĂĄmla.pdf),Bérleti
szerződés (2014_V00739 IrodabĂŠrlet
szerzĹdĂŠs.pdf),Bérleti szerződés (2014_V00739
szĂĄmla kifizetĂŠsi bizonylat.pdf)

DQ3SA5823413

Szerződés/ nyilatkozat arról, hogy írásbeli szerződés
nem történt/ visszaigazolt írásos megrendelő/
biztosítási kötvény (DQ3SA5823413
szerzĹdĂŠs.pdf),Számla és kifizetés bizonylata / kis
támogatástartalmú számlák összesítője

Oldal 7/13

nd
ő

Pa
pí

Számla, egyéb számviteli bizonylat (összesítő) száma, Alátámasztáshoz benyújtott dokumentumok
azonosítója
megnevezése/megjegyzések
(DQ3SA5823413 szĂĄmla kifizetĂŠsi
bizonylat.pdf),Számla és kifizetés bizonylata / kis
támogatástartalmú számlák összesítője
(DQ3SA5823413 szĂĄmla.pdf),Minta a tárgyiasult
szolgáltatásról elektronikus adathordozón
dokumentáltan (fotó, audió, videó) (DQ3SA5823413
szĂĄmla kiadvĂĄny.pdf),Minta a tárgyiasult
szolgáltatásról elektronikus adathordozón
dokumentáltan (fotó, audió, videó) (DQ3SA5823413
szĂĄmla zĂĄrĂłkiadvĂĄny.pdf)

ra
l

ap
on

ne

m

10/BÉRÖSSZESÍTŐ

Személyi jellegű költségek összesítője
(Berosszesito_USZT.pdf),Személyi jellegű költségek
összesítője (Berosszesito_USZT.xls)

4/REZSIARANY

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

4/200EFTSZLAÖSSZ

Számla és kifizetés bizonylata / kis
támogatástartalmú számlák összesítője/ anyagköltség
összesítő (200e Ft_ktgossz_USZT.xls),Számla és
kifizetés bizonylata / kis támogatástartalmú számlák
összesítője/ anyagköltség összesítő (200e
Ft_ktgossz_USZT.pdf),Számla és kifizetés bizonylata /
kis támogatástartalmú számlák összesítője (200e
Ft_ktgossz_USZT.pdf),Számla és kifizetés bizonylata /
kis támogatástartalmú számlák összesítője (200e
Ft_ktgossz_USZT.xls),Minta a tárgyiasult
szolgáltatásról elektronikus adathordozón
dokumentáltan (fotó, audió, videó) (C
tĂĄbla.JPG),Minta a tárgyiasult szolgáltatásról
elektronikus adathordozón dokumentáltan (fotó,

Korábbi elszámolásban vagy
jelentésben/beszámolóban csatolt dokumentum

be

kü
ld
e

Oldal 8/13

nd
ő

Pa
pí

Számla, egyéb számviteli bizonylat (összesítő) száma, Alátámasztáshoz benyújtott dokumentumok
azonosítója
megnevezése/megjegyzések
audió, videó) (szorolapok_telepulesek.pdf),Minta a
tárgyiasult szolgáltatásról elektronikus adathordozón
dokumentáltan (fotó, audió, videó) (D tĂĄbla.jpg)

ra
l

ap
on

Korábbi elszámolásban vagy
jelentésben/beszámolóban csatolt dokumentum

10. sz. táblázat Elszámoláshoz kapcsolt előlegszámlák
Számla azonosítója

Számla típusa

Szállító neve

ne

Előlegszámla azonosítója

m

Szállítói előlegszámlával
szemben elszámolt összeg

be

kü
ld
e

nd
ő

Oldal 9/13

Pa
pí

ra
l

11. sz. táblázat Elszámoláshoz tartozó dokumentumok
Fájl neve

Méret

Hash kód

PDF

507086

98e1f8357604084a2cde466fc04de61a
4e753163102437e2183938df5ff20610

2014_V00739 szĂĄmla kifizetĂŠsi
bizonylat.pdf

PDF

253184

4c0316b8d1ce6c2cb142d74a128f556f
0f522292c91cf0d6c42827587bb8b59b

2014_V00739 szĂĄmla.pdf

PDF

32119

2895fb0a149d95195b0b4cec4208ac5
55c6a5b111c17e5250ee7f91e7db626
6c

161508

d92e26dad107bf2106443e1c8da9698
60ddd0fe3e8e600ac3508d52be4c8d5
ed

236058

TM1SA0760561 JelenlĂŠti Ăv
szervezetfejlesztĂŠs.pdf

200e Ft_ktgossz_USZT.pdf

Kiterjesztés

ap
on
PDF

ne

m

TM1SA0760561 BizonyĂtvĂĄny
ĂĄtvĂŠtel szervezetfejlesztĂŠs.pdf

PDF

2014_V00739 IrodabĂŠrlet
szerzĹdĂŠs.pdf

PDF

be

0130e60cd69e535f7e2713dabeeec3b
bc8a9b78ba796427b317a962eb98a0b
89

873530

DQ3SA5823413 szĂĄmla
kiadvĂĄny.pdf

PDF

12533731

9e2a75c1f99d51b4b74eccb0ac8b42d
818bb6b7b66282e3ba9a6d66a5d557
962

Berosszesito_USZT.xls

XLS

707584

200e Ft_ktgossz_USZT.xls

XLS

827904

DQ3SA5823413 szerzĹdĂŠs.pdf

PDF

294789

DQ3SA5823413 szĂĄmla.pdf

PDF

233488

ec70fba5fa153d7e6eda097be6e27b70
a522386e3caa3e8970bfbebcf97aa996

DQ3SA5823413 szĂĄmla

PDF

3537217

0a716c3269db2f4e6bd5e020f3508fc0

Oldal 10/13

kü
ld
e

5d2a3b904df3231dcd1da706153a3a1
85d931b61b1f6354dd88f424dc091c7
73

nd
ő

9f2d3079ecf5e03d9fc07a4777a238a5
6e3f5456cdaa0fc2643ae3051040702b
bcdcab6316358935fb65258cf4e95fba
7cf3fbbb81184a62d6a3ad41a0c2a863
2838ba4a01fe658068d9c249b8ca8b6
30d50196f89ec0a6f9d892054581e8e
60

Pa
pí

Fájl neve
zĂĄrĂłkiadvĂĄny.pdf

Kiterjesztés

Méret

Hash kód
1cb46d97e2c67580ac2707182d3f3d2
a

Berosszesito_USZT.pdf

PDF

223604

cad096294e432cacc96c02d231ee3a5
57b8db7bb3703b426bcd25f1bfef891f
e

PDF

161508

d92e26dad107bf2106443e1c8da9698
60ddd0fe3e8e600ac3508d52be4c8d5
ed

467099

bec05ce07e8851de025ddd3b31c9d3e
ac2b66c3a48144f7ca510be12e3bd36
2b

209794

b2fa099f775bebb8fe4d79e8c272e707
ef0319e12143a3a819001ef9ea92410f

ra
l

200e Ft_ktgossz_USZT.pdf

TM1SA0760561 szĂĄmla
szerzĹdĂŠs.pdf

ap
on
PDF

ne

m

TM1SA0760561 szĂĄmla.pdf

PDF

TM1SA0760561 szĂĄmla kifizetĂŠsi
bizonylat.pdf

PDF

TM1SA0760561 fotĂł
dokumentĂĄciĂł.zip

ZIP

66625

TM1SA0760561 szĂĄmlaTeljesĂtĂŠs
igazolĂĄs szervezetfejlesztĂŠs.pdf

PDF

148957

DQ3SA5823413 szĂĄmla kifizetĂŠsi
bizonylat.pdf

PDF

243009

Altalanos_ktgossz_USZT.xls

XLS

772096

Altalanos_ktgossz_USZT.pdf

PDF

264714

200e Ft_ktgossz_USZT.xls

XLS

827904

a91e7ebfac7e2d4cce7fa3e4dc351138
053bc3f6491328121f8e2b57930540d
2

C tĂĄbla.JPG

JPG

3769149

bd214f178bf7c7e75a5501ca5398c30c

be

232178

Oldal 11/13

kü
ld
e

1ba3089bd072dbe2333468aa412986
1cb823e5cdc712c455ae1583d0874fc
862
59dd7d85e6b84a4ff2a11c47e5cf5bea
03facdc9f5583b1d8832263dcda21fee
d594e3396f3c5fb78a25667726c6ee17
c543fa569a6e10e33b6ca3653a80f717
fef7fe756b312271887bdc6e8c74cbae
00921bf7b776a48ccfb53bdefe03e64c

nd
ő

e8d4f5236321724ba42cf73c2f437236
71400808156111efccb2baf84fb6b847
7985390991173be2337de63dd8b6e6
eb7d38da02dee9662fb312f92e85335
623

Pa
pí
Fájl neve

D tĂĄbla.jpg

ra
l

szorolapok_telepulesek.pdf

Kiterjesztés

Méret

Hash kód
6458ec926e9fde97e246b4d91bb687b
a

JPG

1312755

f5e8e0066e7ca2758b0346e1ac72986
bd3204a117935d7ffbdc20a6ae394b3
00

PDF

861199

6827728ad1934a629a357af0bd97b9d
638ae845cf8fb16dd3ff3c6df1ea3e8d8

ap
on

ne

m

be

kü
ld
e

nd
ő

Oldal 12/13

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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4. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ
Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem

p
la

1. Beszámoló azonosító adatai:
Beszámoló tárgyát képezö idöszak:

Kezdö dátuma: 2014.11.01

Beszámoló kitöltéséért felelös
személy:

Bereczk Balázs

Fax:
Email:

on

Telefon:

Záró dátum: 2014.12.31

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

Tényleges kezdet dátuma:
Várható fizikai befejezés dátuma:

Speciális év záró dátuma:

2013.07.01
2014.12.31

m

Speciális év kezdõ dátuma:

ne

A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése

Adat rendelkezésre állás idõpontja:

dő
en

ld
kü

be
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2. Elvégzett tevékenységek
Tevékenység
1

Projekt elõkészítés

2

Egyéb, a projekt
végrehajtásával
összefüggõ
(általános) költség

3

4

5

ap
on

Tervezett
kezdete
befejezése
2012.07.01
2012.08.15

2013.07.01

2014.12.31

Beruházás (ERFA)

2013.07.01

2013.12.31

Egyéb
szolgáltatások
költségei
Projekt
megvalósításához
igénybevett
szolgáltatások

2013.07.01

2013.07.01

Tényleges
kezdete

Tényleges
megvalósítás

Tevékenység elõrehaladásának
bemutatása

2012.07.02

2012.08.19

A projekt elõkészítés keretében a
szakmai koncepció elkészítése valósult
meg.
Az általános irodaszer felhasználása
idõarányos az elvégzett feladatok
ütemezésének megfelelõ. A mobiltelefon
és mobilinternet elõfizetési díjak 64.250
Ft-tal lépték túl a tervet.
Valamennyi tárgyi eszköz beszerzése
2013. december 30-ig megtörtént. 6 db
laptop és 10 db irodai szék.
A "C" és "D" típusú táblák kihelyezése
megtörtént, a TÉRKÉPTÉR feltöltése
megtörtént.
A záróbeszámoló benyújtásáig
valamennyi eredetileg tervezett képzés
és szervezetfejlesztési tréning
megvalósult. A benyújtott
változásbejelentésnek megfelelõen a
projekt keretében megvalósult
szupervíziók száma 30 db-bal haladta
meg az eredetileg tervezettek számát. A
tervezett szórólapok és kiadvány a
változásbejelentõben rögzített
darabszámban elkészültek. Az internetes
aloldal a projekt teljes idõtartama alatt
biztosított volt, a fotódokumentáció
elkészült, feltöltése a TÉRKÉPTÉR-be
megtörtént. A tervezett valamennyi
lakossági tájékoztató (10 helyszínen 60
órában) megtörtént. Az idõsek számára

ne
m
2013.07.01

2014.12.31

2013.07.01

2013.12.31

2014.12.31

2013.07.01

2014.12.31

2014.12.31

2013.07.01

2014.12.31

be
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Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
A tervhez képest eltérés nem
tapasztalható
Változás bejelentés benyújtása a
záróbeszámoló benyújtása elõtt.

Eltérés a tervhez képest nem
tapasztalható.
Eltérés a tervhez képest nem
tapasztalható.
Az orvosok és védõnõk számának
folyamatos változása miatt
változásbejelentés benyújtására került
sor.
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Tevékenység

Tervezett
kezdete
befejezése

ap
on

Tényleges
kezdete

Tényleges
megvalósítás

ne
m

Tevékenység elõrehaladásának
bemutatása
háziorvos, gyógytornász, családgondozó
és pszichiáter tartott elõadást. A
gyermeket nevelõ családok közvetlenül
családgondozóknak tudtak kérdést
feltenni. 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
a létrehozott fórum és elektronikus
jelzõlap használatára. A projekt
megvalósításába bevont orvosok és
védõnõk száma elmaradt a tervhez
képest (elsõsorban a háziorvosi körzetek
betöltetlensége, valamint a körzetet
ellátó védõnõk nyugdíjba vonulása
miatt). A projekt zárórendezvénye 2014.
november 28-án megrendezésre került.
A zárókiadvány kiadására ez után került
sor.
A projektmenedzsment feladatok
ellátása a projekt ideje alatt
folyamatosan biztosított volt, a
projektmenedzsment feladatokat ellátók
személyében változás nem történt. A
kifizetési kérelmek az elõre tervezett
ütemezésnek megfelelõen benyújtásra
kerültek.
A 2015.01.08-án elfogadott
változásbejelentésnek megfelelõ a
költségek felhasználása.

Eltérés oka és tervezett/megtett lépések

be

kü
l

6

Projekt
menedzsment
költségei

2013.07.01

2014.12.31

2013.07.01

2014.12.31

7

Célcsoport számára
biztosított
támogatások

2013.07.01

2014.12.31

2013.07.01

2014.12.31
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A tervhez képest eltérés nem
tapasztalható.

Eltérés a módosított tervhez képest nem
tapasztalható.
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2.1. Elvégzett tevékenységek

ap
on

Tevékenység

Konzorciumi partner neve

1
2

Projekt elõkészítés
Egyéb, a projekt végrehajtásával
összefüggõ (általános) költség

MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

3
4

Beruházás (ERFA)
Egyéb szolgáltatások költségei

MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

5

Projekt megvalósításához igénybevett
szolgáltatások

MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

10/BÉRÖSSZESÍTÕ, DQ3SA5823413,
TM1SA0760561, 4/200EFTSZLAÖSSZ

6

Projekt menedzsment költségei

MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

10/BÉRÖSSZESÍTÕ, 2014/V00739,
4/200EFTSZLAÖSSZ

7

Célcsoport számára biztosított
támogatások

MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ne
m

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

be

kü
l

4/REZSIARANY
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A
Közbesz
korábbi erzés
IB sorsz köteles
áma
1
Nem
1
Nem
3
2
2
Nem
1
Nem
2
3
1
Nem
3
2
3
Nem
1
2
1
Nem
2
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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 megtörtént az elõzõ idõszakban elmaradt 6 lakossági tájékoztató megtartása. Az
intézmény szolgáltatásait bemutató szórólapok, valamint a projekt tevékenységét bemutató zárókiadvány
nyomtatott formában is elkészült. A változásbejelentésben foglaltaknak megfelelõen további 30 óra szupervízió
valósult meg.
A projektben vállalt indikátor mutatókat a megvalósítás során túlteljesítettük.
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TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0026
A (fő)kedvezményezett neve: MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

4. Indikátorok

1. A szolgáltatások hatékonyságának változása - ügyfélelégedettség (fõ)
Tényadat:

Bázisérték:
140

Tényérték dátum:
2014.12.31

Bázis + össz.
változás:
175

Elõzõ beszámolóban
szereplõ "Bázis +
össz. változás":

p
la

Eltérés magyarázat:

174

on

2012. 01. 31-én mért adat alapján a nyújtott szolgáltatásokkal 140 fõ volt elégedett.
Az elégedettségmérés során 15 településen összesen 180 fõ 18 év feletti személyt
önkitöltõs kérdõív formájában kérdeztünk meg arról, hogy mennyire elégedettek a
szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátásokkal, az igénybevétel
lehetõségeivel. Az eredmények alapján megállapítható, hogy zömében elégedettek a
szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátások elérhetõségével, megkapják a
szükséges tájékoztatást és segítséget az önálló életvitelük fenntartásához. A
megkérdezettek jelentõs része elégedett a segítségnyújtás/ügyintézés gyorsaságával
és megoldódott problémája, amivel felkereste a különbözõ szolgálatokat. Javítandó
területek a következõk: - változatosabb étkezés igényének jelzése a fõzõhelyek felé háziorvos és védõnõ a vidéki településeken való gyakoribb megjelenése

ne

2. Szervezetfejlesztésben részesülõ szakemberek száma (fõ)
Tényérték dátum:
2014.12.31

Összes változás:
30

Elõzõ beszámolóban
szereplõ "Összes
változás":

be

Eltérés magyarázat:

Bázisérték:
0

m

Tényadat:

13

ld
kü

Szervezetfejlesztési tréning 2014.02.20-02.28. és 2014.10.27-10.31. között 10
alkalommal, alkalmanként 6 óra idõtartamban valósult meg. - Résztvevõk: 2X15 fõ,
összesen 30 fõ szakmai megvalósító, és együttmûködõ partner - Nyilvántartási száma:
14-0048-04

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

Tényérték dátum:
2014.12.31

Elõzõ beszámolóban
szereplõ "Összes
változás":
10

Az igénybevevõk közül a szegregátumban élõk száma a bázisértékhez képest a
projektidõszak elsõ félévében 88 fõre, második félévében 82 fõre emelkedett, majd a
projektidõszak III. félévére ismét elérte a 88 fõt.

4. Szolgáltatásokat igénybevevõk száma (fõ)
Tényadat:

Összes változás:
76

dő
en

Eltérés magyarázat:

Bázisérték:
0

Bázisérték:
1935

Tényérték dátum:
2014.12.31

Bázis + össz.
változás:
2111

Elõzõ beszámolóban
szereplõ "Bázis +
össz. változás":
2111

Eltérés magyarázat:

A monitorozás eredményességét tekintve kiinduló értékként 2012. 01. 31-én a
szociális alapszolgáltatásokat 1935-en vették igénybe. A projekt célkitûzése az volt,
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hogy az igénybevevõk száma 2035 fõre növekedjen. 2012. 01. 21-i 1935 fõhöz képest
a projektidõszak I. félévében 2024 fõ, II. félévében 2111 fõ, III. félévében 2244 fõ vette
igénybe a szociális alapszolgáltatásokat. A növekedést elsõsorban a lakossági
tájékoztatók, valamint a kommunikáció hatákonyságának tulajdonítjuk.

4.1. Indikátor eltérés magyarázat

p
la

Indokolja, ha a célok teljesülésében eltérés mutatkozik a tervektõl:

on
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5. Arányosított bevételek
Sorszám

Konzorciumi partner

Tevékenység

p
la

A tevékenység
fizikai befejezéséig,
a projekttel
összefüggésben
felmerült, a
Pénzügyi
elszámolás
részletes szabályai
c. útmutató szerint
arányosított bevétel

MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ
TÁRSULÁSA

Projekt menedzsment költségei

0

2.

MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ
TÁRSULÁSA

Egyéb szolgáltatások költségei

0

3.

MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ
TÁRSULÁSA

Célcsoport számára biztosított
támogatások

0

4.

MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ
TÁRSULÁSA

5.

MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ
TÁRSULÁSA

6.

MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ
TÁRSULÁSA

7.

MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ
TÁRSULÁSA

on

1.

0

m

ne

Projekt elõkészítés

0

Projekt megvalósításához
igénybevett szolgáltatások

0

be

Egyéb, a projekt végrehajtásával
összefüggõ (általános) költség

Beruházás (ERFA)

0
0

dő
en
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6. Tájékoztatás

Publikációs eszköz

ap
on

Megvalósítás

Cél- érték (db)

A jelentés
készítésének
Tervezett
idõpontjában érvényes
érték

Idõpont

Eredményt igazoló
dokumentum

Valós

A "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" címû dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg?

I. kommunikációs
csomag

Nem

II. kommunikációs
csomag

Nem

III. kommunikációs
csomag

Igen

ne
m

Kommunikációs
(cselekvési) terv
készítése

Nem

Sajtóesemények
szervezése,
sajtómegjelenések
összegyûjtése; igény
esetén
projektlátogatás
szervezése újságírók
számára

Nem

Nyomtatott
tájékoztatók
(brosúrák, szórólapok,
stb.) elkészítése és

Igen

be

kü
l

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök

de

2000

3000
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Publikációs eszköz

lakossági terjesztése

Internetes honlap
készítése, vagy
meglévõ honlap
esetén a projekthez
kapcsolódó
tájékoztató (esetleg
aloldal) létrehozása és
folyamatos
mûködtetése,
frissítése

Megvalósítás

Cél- érték (db)

ap
on
Igen

A jelentés
készítésének
Tervezett
idõpontjában érvényes
érték

1

1

ne
m

be
60

Idõpont
Valós

2014.12.31

2014.12.31

http://szeszk-marcali.h
u

2014.10.31

2014.10.31

http://szeszk-marcali.h
u; zárókiadvány

2014.12.31

2014.12.31

http://szeszk-marcali.h
u/

Lakossági fórum,
közmeghallgatás
szervezése

Igen

60

Sajtóközlemény
kiküldése a projekt
indításáról és a
sajtómegjelenések
összegyûjtése

Igen

18

Sajtó nyilvános
események
szervezése
(ünnepélyes
eseményekhez, pl.
alapkõletétel, egyes
beruházási fázisok
befejezése, átadások,
képzés zárása, stb.)

Igen

1

1

2013.07.31

A beruházás
helyszínén "A", "B"
vagy "C" típusú tábla

Igen

1

1

2013.07.19

18
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Publikációs eszköz

elkészítése és
elhelyezése

Fotódokumentáció
készítése
Sajtó-nyilvános
ünnepélyes
projektátadó
rendezvény
szervezése

Megvalósítás

Cél- érték (db)

ap
on
Igen
Igen

A jelentés
készítésének
Tervezett
idõpontjában érvényes
érték

1

ne
m
1

Idõpont

Eredményt igazoló
dokumentum

Valós

1

2014.12.31

2014.12.31

http://szeszk-marcali.h
u/

1

2014.12.31

2014.11.28

http://szeszk-marcali.h
u

2014.12.31

DQ3SA5823413
számla zárókiadvány.p
df;DQ3SA5823413
számla kiadvány.pdf

be

Sajtóközlemény
kiküldése a projekt
zárásáról és a
sajtómegjelenések
összegyûjtése

Nem

Eredménykommunikác
iós információs
anyagok, kiadványok
készítése

Igen

250

TÉRKÉPTÉR feltöltése
a projekthez
kapcsolódó
tartalommal

Igen

1

1

2014.12.31

A beruházás
helyszínén "D" típusú
tábla elkészítése és
elhelyezése

Igen

1

1

2013.07.19

Egyéb(Megnevezés):

Nem

850
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Publikációs eszköz

Egyéb(Megnevezés):
Egyéb(Megnevezés):
Egyéb(Megnevezés):
Egyéb(Megnevezés):

Megvalósítás

Cél- érték (db)

ap
on

A jelentés
készítésének
Tervezett
idõpontjában érvényes
érték

Idõpont
Valós

Nem
Nem
Nem
Nem

ne
m

be

kü
l

de
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7. AZ ESÉLYEGYENLÕSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése

Szempont megnevezése és Kiindulási A jelentés
száma
érték
tételi
idõszakra
vonatkoz
ó érték

p
la

A projekt
befejezés
ekor
várható
érték

A projekt
fenntartá
s végéig
várható
átlagos
érték

1. Esélyegyenlőségi
munkatárs, felelős
alkalmazása (I/N)

N

I

I

I

Egyéb szempontok

2. Esélyegyenlőségi terv
(foglalkoztatási ET)
megléte (I/N)

N

I

I

I

5. Rendelkezik települési
esélyegyenlőségi
koncepcióval; Közoktatási
Esélyegyenlőségi
Programmal/Tervvel; illetve
a projekt illeszkedik
elfogadott IVS-hoz (I/N)

I

I

6. Az esélyegyenlőségi
célcsoportot vagy annak
képviselőit bevonta a
projekt tervezésébe (I/N)

I

I

I

I

Egyéb szempontok

29. A szervezet támogat
esélyegyenlőségi
célcsoportok helyzetét
javító alapítványokat,
szervezeteket (I/N)

Célcsoportok:

Egyéb szempontok +
célcsoport

N

I

I

I

I
N
I
I
43. Az érintett célcsoport
számára a fejlesztés
eredményéhez való
hozzáférést a fejlesztő
vagy partnere aktívan, és
az esélyegyenlőségi
célcsoport(ok) képviselőivel
egyeztetett módon segíti
(I/N)
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be

Családbarát:
Nemek egyenlõsége:
Fogyatékos személyek:
Roma emberek:

m

Célcsoportok:

ne

Egyéb szempontok +
célcsoport
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Egyéb szempontok
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Szempont megnevezése és Kiindulási A jelentés
száma
érték
tételi
idõszakra
vonatkoz
ó érték

A projekt
befejezés
ekor
várható
érték

A projekt
fenntartá
s végéig
várható
átlagos
érték

Célcsoportok:

p
la

Családbarát:
Nemek egyenlõsége:
Fogyatékos személyek:
Roma emberek:

I
N
I
I
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8. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése

ap
on

Szempont megnevezése és száma

ne
m

Mértékeg Kiindulási A jelentés
ység
érték
tételi
idõszakra
vonatkoz
ó érték

A projekt
befejezés
ekor
várható
érték

A projekt
fenntartá
s végéig
várható
átlagos
érték

0

5

5

11

11

5

11

11

I

I

I. Környezettudatos
3.f A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson
menedzsment és tervezés
részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban
(Kötelezo)
résztvevők száma (fő)

be

I. Környezettudatos
menedzsment és tervezés
(Kötelezo)

A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson
részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói
létszám (fő)

I. Környezettudatos
menedzsment és tervezés
(Kötelezo)

11. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök,
termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél
(I/N)

I. Környezettudatos
menedzsment és tervezés
(Választható)

3.c Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy
környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős,
munkacsoport kijelölése (ha erre nem kötelezett) (I/N)

I. Környezettudatos
menedzsment és tervezés
(Választható)

8. A projekt kiterjed a környezeti, természeti,
fenntarthatósági ismeretek bővítésére (I/N)

II. Fenntartható fejlődést
szolgáló megvalósítás és
fenntartás (Választható)

35. Újrahasznosított papír használat az irodai és
nyomdai munkák során (I/N)
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Terület megnevezése

II. Fenntartható fejlődést
szolgáló megvalósítás és
fenntartás (Választható)

Szempont megnevezése és száma

ap
on

Mértékeg Kiindulási A jelentés
ység
érték
tételi
idõszakra
vonatkoz
ó érték

A projekt
befejezés
ekor
várható
érték

A projekt
fenntartá
s végéig
várható
átlagos
érték

0

0

0

37. Gépkocsi használat csökkentése (db)

ne
m

0

be

kü
l

de
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