Beszámoló a Berettyó-Körös Többcélú Társulás
munkaszervezete által ellátott feladatokról
2019. augusztus 19. – 2019. szeptember 15.
Fontosabb intézkedések, tanácskozások, események:
A Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez 2019. május 16. napján
benyújtott KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0033 azonosítószámú projekthez kapcsolódó, 3. számú Projekt
Fenntartási Jelentés 2019. május 20. napján elfogadásra került a Környezet és Energia Operatív
Program Irányító Hatóság által, amelyről az Irányító Hatóság 2019. augusztus 23. napján küldött
értesítésében tájékoztatta a Társulást.
A Projekt Fenntartási Jelentéseket a továbbiakban is a Támogatási Szerződésben meghatározott
időközönként szükséges benyújtani.
A Társulási Tanács 2019. augusztus 29-i ülésén döntéseket hozott az alábbi témakörökben:
1. Döntés a Berettyó-Körös Többcélú Társulás tagönkormányzatai részéről 2019. augusztus 1től fizetendő, KSH által hivatalosan közzétett inflációs rátával módosult orvosi ügyeleti
ellátás költségéről
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2019. augusztus 27. napján kelt módosító
értesítésében tájékoztatta a Társulást, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2017. november
01.- 2017. december 31. napjáig terjedő támogatási időszak elszámolását részben fogadja el.
A Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztálya 2019.
július 02. napján kelt levelében tájékoztatta a Társulást, hogy a Társulás és az általa irányított
költségvetési szervek ellenőrzésre kijelölésre kerültek a kincstári ellenőrzés éves ellenőrzési
tervében.
A szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés a 2019. évi könyvvezetési kötelezettségekkel, az Áht. 70.
alcím alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségeivel, és az éves költségvetési
beszámolójával kapcsolatban kerül lefolytatásra.
Ennek értelmében a Társulás és a költségvetési szervek az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok
egy részét a 2019. július 18. napján tartott nyitó megbeszélésen az Államkincstár által delegált
képviselők részére átadta, majd a további dokumentumok és az átadott dokumentumok hitelesített
másolatai folyamatosan feltöltésre kerülnek a Kincstári Ellenőrzési Portálra.
A Berettyó-Körös Többcélú Társulás munkaszervezetének működésével, az együttműködési
lehetőségek bővítésével, a térség fejlesztésével kapcsolatban várja a tisztelt képviselők észrevételeit,
javaslatait, építő jellegű kritikáit személyesen vagy a tarsulas@bktt.hu e-mail címen.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselőket, hogy a Társulási Tanács ülései mindenki számára
nyilvánosak, az ülésen várjuk Önöket szeretettel.
Mezőtúr, 2019. szeptember 13.
dr. Fejes Erika
ügyintéző

