irattárolási funkcióval. Véleményünk szerint a fejlesztés öt évre biztosíthatja
dokumentumainknak az irattári szabályozásnak megfelelő kezelési feltételeit.

Részletes szakmai beszámoló

A Miniszterelnökség a 2015. november 6-án megkötött támogatási szerződés alapján 5
millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott kamaránknak közfeladataink - ezen
belül nyilvántartási, névjegyzék-vezetési és érdekképviseleti feladatok - minél
eredményesebb ellátására és az azokhoz kapcsolódó informatikai fejlesztésre.
A támogatást 2015. január 1. és 2015. december 31. között használtuk fel. Ezen belül a
személyi juttatásokat és a szolgáltatásokat folyamatosan, a beszerzéseket főként a
harmadik negyedévben.

Az érdekképviseleti feladataink ellátását alapvetően befolyásolja a tagjaink, valamint
nyilvántartott szakmagyakorlóinkkal való kapcsolattartás minősége. A közvetlen,
személyes kontaktuson kívül előtérbe került a korszerű, elektronikus ügyintézés fejlesztése,
az e-mail, az e-ügyintézés, a honlapon történő kommunikáció lehetőségének biztosítása.
A támogatási szerződésben foglalt fejlesztési lehetőségek hiányában szinte lehetetlen
lenne olyan kérdésekben a szakmai képviselet biztosítása, mint az elmúlt időszak egyik
jelentős érdeklődését kiváltó 456/2015. (XII.29.) Korm. rendelet alkalmazásának kérdése.
Honlapunk fejlesztése
A honlapunk (jnszmek.hu) is megújult struktúrájában és megjelenésében, már a
tesztverziója is elnyerte a felhasználók tetszését.
A Hírek, események rovatban hirdetjük meg szakmai rendezvényeinket, kötelező és
szabadon választott továbbképzéseinket, az aktuális jogszabály változtatásokkal
kapcsolatos tájékoztatásokat és ajánlásokat.

Nyilvántartási, névjegyzék-vezetési feladatok ellátása

A Hasznos linkek rovat továbblépést biztosít külső szakmai és jogi oldalakra.

A GF/JSZF/1042/9/2015. számon létrejött támogatási szerződéshez benyújtott szakmai
programunk célul tűzte ki a Kamara nyilvántartási, névjegyzék vezetési, és
érdekképviseleti feladatai elvárható színvonalú ellátása technikai hátterének biztosítását.

A Szervezet rovatban feltüntettük kamaránk tisztségviselőit.

A Kamaránk technikai háttere nem felelt meg az elektronikus ügyintézés a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján
a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történő intézése, valamint a 2015. évi
CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló törvényi feltételeknek.
Célul tűztük ki, hogy a fentiek teljesítése érdekében megbízható technikai hátteret
biztosítunk a támogatás felhasználásával a MÉK és Kamaránk közötti névjegyzék vezetési,
nyilvántartási feladataink hagyományos, valamint elektronikus úton történő megbízható
és korszerű ellátására.
A szakmai programunkban megfogalmazott cél érdekében felújításra került a meglévő,
asztali számítógépünk hardveres és szoftveres része, mely mintegy öt évig biztosíthatja az
egyenértékű és megbízható csatlakozás lehetőségét a központi rendszerekhez, legyen
szó a MÉK üzemeltetésében lévő szerverekről, vagy a magyarország.hu központi
rendszerhez, elektronikus ügyintézési célból történő igénybevételéről.
A papíralapú ügyintézés (határozatok, végzések, hatósági igazolások és bizonyítványok)
fenntartása céljából került beszerzésre a hálózatban működtethető nyomtató-másolószkenner funkciót egyaránt ellátó irodai gépünk. Ugyanezen berendezés alkalmas az
időszakos, nyomtatott formátumú kamarai kiadványok megjelenítésére.
Oktatási, továbbképzési feladataink ellátását szolgálja elsősorban a beszerzett projektor
és laptop a mobil ügyintézés lehetőségén kívül.
A tagjaink által benyújtott prezentációk, portfóliók, szakmai programok, digitalizált
dokumentumok megjelenítésére szolgáló eszközökkel a támogatás igénybevételéig nem
rendelkeztünk.
A húsz éve alakult kamaránk papíralapú nyilvántartása kezelhetőségének fenntartása
céljából került beszerzésre a mintegy hat négyzetméter irodai bútorzat, teljes egészében

a

A Tagok rovatban egyrészt valamennyi aktív tagunk - az építtetők számára is kereshető
formában - felsorolásra került, másrészt a felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök,
energiatanúsítók listája is megtalálható. Mindkét csoport tagjainak a hivatalos, a MÉK
honlapján általunk kezelt, MEKON adatállománya is elérhető.
A Joganyagok rovatban elérhetők a szakmánkat érintő jogszabályok, így a kamarai
törvény, a hatályos és hatálytalan jogszabályok listája, de van benne jogszabályfigyelő
funkció is.
A Letöltések rovatban szerepel az alapszabályunk, letölthetők a tagfelvételi-, a
névjegyzékbe-vételi- és a megújítási kérelmek, továbbá a taggyűléseinkhez kapcsolódó
hírlevelek.
Az Elérhetőség rovatot az összes szükséges információn túlmenően térképpel is
kiegészítettük.
A kamaránk szakmai életében tevékenyen részt vevő Építész Egylet is külön rovatot
kapott.
Dologi kiadások
A támogatás jelentős segítséget jelentett a dologi kiadásokban, így a postaköltség,
bérleti díj, a karbantartások és javítások tekintetében.
A beszámoló számlaösszesítőjében a pénzügyi terv egyes fő soraiban igényelt és jelenleg
elszámolt támogatás eltérése minimális, mindössze néhány százaléknyi az átcsoportosítás
a dologi kiadásokhoz a felhalmozási kiadásoktól, amelyet a költségek pontosan előre
nem látható volta indokol
Szolnok, 2016. február 25.
Makai István
Elnök

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ
Kedvezményezett neve:
képviselője:

Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Építészek Kamarája
Makai István elnök

Jelen elszámolás összeállítójának neve,
telefonszáma, e-mail címe:
Szerződés száma:
a támogatás tárgya:
Szerződés összege:

1. Személyi juttatás
(költségtétel)

2. Munkaadókat
terhelő járulékok
(költségtétel)

Támogató tölti ki!
Elszámolást ellenőrizte:

Makai István elnök, 20/485-5257, info@jnszmek.hu, opusart@upcmail.hu
GF/JSZF/1042/9/2015
nyilvántartási, névjegyzékvezetési és érdekképviseleti feladatok ellátásához és az ezekhez kapcsolódó informatikai fejlesztésekhez támogatás
biztosítása

3.2. Szolgáltatási
kiadások

3.3. Kiküldetés,
reklám

3.4. Fentiekbe nem
sorolható dologi
kiadások

csatolt számla
sorszáma
1
2
3
4
5
6
7
8

adatok forintban
Számla adatai

Számla sorszáma

Teljesítés
dátuma*

Számla
kifizetésének
dátuma**

15M30-01

2015.12.31

2015.12.31

15M20-01

2015.12.31

2015.12.31

Szállító neve

Könyvelés

Könyvelés

Termék/szolg. megnevezése

4.2. Beruházás

Nettó összeg

ÁFA

Munkabér

Bruttó
összeg
/képletezett/
885 000
0
0
0
238 956
0
0
0

Járulék

1 786 969

436 638

9
10
11
12

2 223 607

A számlán
szereplő
összegből a
támogatás
terhére
elszámolt
összeg
885000

A pénzügyi
terv egyes
fő soraiban
igényelt
támogatás

Jelenleg
támogatásra
elszámolt összesítve
/képletezett/

Különbség / eltérés

882 000

885 000

3 000

252 000

238 956

-13 044

1 921 000

1 999 624

78 624

0

0

1 805 000

1 852 111

47 111

116 000

147 513

31 513

0

0

0

1 945 000

1 876 420

-68 580

0

0

1 876 420

-68 580

238 956

1 999 624

0
0
0
0

13

Telefon, Posta

2015.12.31

2015.12.31

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Bérleti díj
Karbantartás
W2015/0123
SZ1SA 3490612
ID:2015/000325

2015.12.31
2015.11.29
2015.12.31
2015.10.03
2015.10.20

2015.12.31
2015.11.29
2015.12.30
2015.10.06
2015.11.03

Magyar Posta Zrt., Telekom
Zrt.
Tisza Mozi Kft.
Tisza-Copy Kft.
WEBHU Kft.
PGB Bt.
Kennyey és Kovács Kft.

telefon költség, posta költség

253 895

23 924

277 819

277 819

Bérleti díj (titkárság)
Karbantartás, javítás
Honlap fejlesztés
Regio Architect díj bronz kisplasztika
Digitális nyomtatás

774 000
130 600
335 000
220 000
73 474

208 980
35 262
90 450
59 400
18 622

982 980
165 862
425 450
279 400
92 096

982 980
165 862
425 450
55 417
92 096

0
0
0

4. Felhalmozási
kiadások (költségtétel)

4.1. Felújítás

aláírás:

5.000.000

3. Dologi kiadások
összesen (költségtétel)

3.1. Készletbeszerzés

Dátum:

5.000.000

Ez a 1. sz. elszámolás, elszámolandó
támogatás összege:
Eddig elszámolt összeg:
Szerződéshez
mellékletként
csatolt Pénzügyi
terv fő sorai

3. számú melléklet

1 477 496
25
26
27
28
29

Inmateriális, szoftv.

2015.12.31

2015.12.31

Szoftker Kft, Realsys Kft.

szoftverek (W7, W10, MS Office 2016)

30

Kisértékű eszközök

2015.12.31

2015.12.31

EBOLT Kft., MédiMarkt

merevlemez, memória kártya

31

Gépek, berendezés

2015.12.31

2015.12.31

Tisza-Copy Kft., Konwex Kft.

nyomtató-másoló, bútor, laptop, projektor

398 924

1 876 420

268 418

72 473

0
0
0
0
340 891

51 007

13 772

64 779

64 779

1 158 071

312 679

1 470 750

1 470 750

32

1 876 420

340 891
1 945 000

0
Összesen

3 264 465

835 562

5 223 983

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Alulírott kedvezményezett kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fenti összeg a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően került felhasználásra, ha a benyújtott számlákon másként nem jeleztük, akkor azokat csak a ME felé számoltam el.
Kijelentem, hogy a csatolt bizonylatok másolatai az eredetivel mindenben megegyeznek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pénzügyi terv fő soraiban foglalt összegnek a támogatás felhasználásakor a támogatási szerződésben meghatározott %-nál
nagyobb mértékű túllépésére került sor, az meghatározott % feletti túllépés összege nem folyósítható és/vagy nem elszámolható.

