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Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 300/2017 (Xll.14.) számú, az Ifjúsági Ház működtetéséről és
a 2018. évi ifjúsági feladatok ellátásáról szóló határozata értelmében a Mustárház működtetésével a
Kulturális Életért Közhasznú Egyesületet bízta meg 2018. december 31-ig.
Az Ifjúsági Házban zajló programokra, rezsiköltségre, valamint a helyszínen található Diákpolgármesteri
Iroda működtetésére a 2018. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2018.
{1.26.) önkormányzati rendelet alapján az ifjúsági célfeladat előirányzatából 5.980.000 Ft támogatást
biztosított az Önkormányzat.
A TOP-6.5.l-15-NYl-2016-00001 azonosítószámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" című projekt keretében, a Mustárház energetikai
korszerűsítése szeptember végén befejeződött, így megújult környezetben működhet a közösségi tér.
Az Egyesület „ Humánszolgáltatások fejlesztése az ifjúságszakmai szervezeteknél; a felkereső munka
lehetőségei a fiatalok bevonására" címmel, ifjúsági szolgáltatások fejlesztésére irányuló projektet valósít
meg az EFOP-5.2 .2-17-2017-00001 azonosítószámú pályázat keretében . A program, a Mustárházban zajló
szolgáltatásokat kívánja megújítani és a Diákpolgármesteri Iroda aktív bevonásával zajlik. A projekt
tervezett befejezési dátuma 2019 . december 31.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának továbbra is célja az értékteremtő ifjúsági programok
létrehozása, a gyermek- és ifjúsági korosztály aktív részvételével történő kulturális programok szervezése,
melyeknek szervesen illeszkednie kell a Nyíregyházán működő gyermek- és ifjúsági közösségek, szervezetek
szakmai munkájához. A Kulturális Életért Közhasznú Egyesület aktív tagja a Nyíregyházi Ifjúsági
Kerekasztalnak, valamint ifjúságügyi tevékenysége révén nagymértékben hozzájárul Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Ifjúsági Koncepciójának megvalósításához. Az Egyesület a Mustárház működtetését a
feladatellátási szerződésnek megfelelően ellátta, szakmai munkájáról beszámolt, és pénzügyi elszámolásait
időben teljesítette .
A fentiekben leírtak alapján javaslom, hogy a gyermek- és ifjúsági feladatok ellátására a Közgyűlés a
Kulturális Életért Közhasznú Egyesülettel kötött egyes gyermek és ifjúsági feladatok elvégzésére irányuló,
2018. december 31. napjáig szóló feladatellátási szerződése további egy évvel, 2019 . december 31. napjáig
meghosszabbításra kerüljön, valamint a feladatellátáshoz szükséges anyagi támogatást az előző évi
összeggel megegyező mértékben állapítsa meg.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet, valamint az
annak mellékletét képező feladatellátási- és haszonkölcsön szerződés módosítását elfogadni
szíveskedjenek.

Nyíregyháza, 2018. október 10.
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Melléklet a SZOC/452-18/2018 számú előterjesztéshez

HATÁROZAT-TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

....... /2018. (X. 18.) számú
határozata
az Ifjúsági Ház működtetéséről és a 2019. évi ifjúsági feladatok ellátásáról

A Közgyűlés

1.

2.

Az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület között létrejött feladatellátási szerződés
módosítását a határozat melléklete alapján jóváhagyja.
Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert a határozat mellékletét képező feladatellátási
és haszonkölcsön szerződés módosításáról szóló megállapodás aláírására.

szerződés

3.

Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy a feladatellátáshoz szükséges 5.980.000 Ft, azaz
ötmillió kilencszáznyolcvanezer forint összegű támogatást az Önkormányzat 2019. évi
költségvetésében biztosítsa .
Felelős :

Patóné Nagy Magdolna a Gazdasági Osztály
Határidő: 2019 . január 31.

vezetője

Nyíregyháza, 2018. október 18.

A határozatról értesülnek:
1. A Közgyűlés tagjai
2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3. Kulturális Életért Közhasznú Egyesület (Nyíregyháza, Szent l.u.20.)
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l. számú melléklet a .. ./2018. (X. 18.) számú határozathoz
FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
egyes gyermek és ifjúsági feladatok elvégzésére irányuló, 2018. 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:
Dombóvári Gábor, adószáma : 18809237-1-15, székhelye: Nyíregyháza, Szent István út 20. továbbiakban :
Megbízott- között az alábbi feltételekkel.

1. A feladatellátási

szerződés

módosítására vonatkozó változások

A feladatellátási szerződés 3, 5, 6, 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
3. A Megbízó a Megbízottat 2019. január 1. napjától - 2019. 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 5.980.000 Ft, azaz ötmillió kilencszáznyolcvanezer
forint vissza nem térítendő támogatási összeget nyújt a szerződés 5. pontjában meghatározott feladatokhoz
rendelve, az alábbi ütemezés szerint:
2019. április 30-ig

2.990.000.-Ft

2019 . szeptember 30-ig

2.990.000.-Ft

A vissza nem térítendő támogatás összegét a Megbízó a Megbízott UniCredit Bank-nál vezetett 1091800100000021-94250003 számú számlájára a fentiekben felsorolt

határidőknek megfelelően

átutalja.

6. Megbízott a támogatás j ogszerű felhasználásáról köteles elszámolni a Megbízó felé 2020. január 31.
napjáig.
Megbízott köteles a 2019. évi eredeti számlákat a következő záradékkal ellátni:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019 . évi ifjúsági célfeladat előirányzatának terhére a
SZOC/452-18/2018. önkormányzati

azonosító

számon

nyújtott

vissza

nem

térítendő

támogatás

felhasználása , a támogatási összeg más célra nem lett elszámolva.
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Megbízott köteles a számlamásolatokat, valamint a kifizetés tényét igazoló bankszámlakivonat
másolatát, illetve kiadási pénztárbizonylat másolatát a

Az eredetivel mindenben

megegyező

következő

záradékkal ellátni:

hiteles másolat (dátum, aláírás,

A támogatás jogosulatlan igénybevétele,

jogszabálysértő

a támogatás visszavonása, a támogatási

vagy nem

szerződéstől történő

bélyegző) .

rendeltetésszerű

felhasználása, továbbá

elállás vagy annak felmondása esetén a

kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a Kormány rendeletében
(Ávr. 98. §) meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben
köteles visszafizetni.
A késedelmi kamatot, ügyleti kamatot Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának OTP Bank-nál
vezetett 11744003-15402006-00000000 számú költségvetési elszámolási számlájára kell megfizetni.
7. Megbízott a 2019. évi

tevékenységéről

2020. február 28-ig köteles tájékoztatást adni a programterv

alapján megvalósult feladatokról a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságnak, valamint a Gazdasági és
Tulajdonosi 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 záradékoln i és hitelesíteni kell.
II. Egyéb rendelkezések
A feladatellátási szerződés módosítással nem érintett részei egyebekben, változatlan tartalommal
hatályban maradnak.
Jelen szerződés módosítás három, egymással mindenben azonos eredeti példányban készült, mely
szerződést a szerződő felek elolvasás, közös értelmezés és megértés után magukra nézve kötelezőnek

tekintenek, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak és a Megbízó két eredeti
példányt, a Megbízott pedig egy eredeti példányt átvett.
Nyíregyháza, 2018. október_.

Dr. Kovács Ferenc

Dombóvári Gábor

polgármester

egyesület elnöke

megbízó

megbízott

Pénzügyi ellenjegyzés:
Jogi ellenjegyzés:
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2. számú melléklet a .. ./2018. (X . 18.) számú határozathoz
HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

Amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér
1. sz., képviseletében : Dr. Kovács Ferenc polgármester), mint haszonkölcsönbe adó (a továbbiakban:
Kölcsönadó),
másrészről a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 20. sz.,

képviseletében Dombóvári Gábor), mint haszonkölcsönbe vevő (a továbbiakban : Kölcsönvevő)
között az alábbi feltételekkel.
1. A haszonkölcsön szerződés módosítására vonatkozó változások
A haszonkölcsön

szerződés

3. pontja az alábbiak szerint módosul :

3. Kölcsönadó a Nyíregyháza MJV Közgyűlésének 31/2016. {11.25 .) számú határozatának 2. számú
mellékletét

képező

haszonkölcsön

szerződés

2) pontban megnevezett ingatlant ingyenes haszonkölcsönbe

adja, amelyet a Kölcsönvevő általa megtekintett állapotban haszonkölcsönbe vesz 2019. január 01. napjától
2019. december 31. napjáig terjedő határozott

időtartamra.

Felek megállapítják, hogy a Kölcsönvevő a 2) pont szerinti ingatlant külön birtokba adási jegyzőkönyv
felvételével veszi birtokba .
II. Egyéb rendelkezések
A haszonkölcsön

szerződésmódosítással

nem érintett részei egyebekben, változatlan tartalommal

hatályban maradnak.
Jelen

szerződésmódosítás

szerződést

a

szerződő

három, egymással mindenben azonos eredeti példányban készült, mely

felek elolvasás, közös értelmezés és megértés után magukra nézve

tekintenek, és mint akaratukkal mindenben

megegyezőt

kötelezőnek

jóváhagyólag aláírtak és a Kölcsönadó két eredeti

példányt, a Kölcsönvevő pedig egy eredeti példányt átvett.
Nyíregyháza, 2018. október_.

Dr. Kovács Ferenc

Dombóvári Gábor

polgármester

egyesület elnöke

megbízó

megbízott

Pénzügyi ellenjegyzés:
Jogi ellenjegyzés:
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