
EM. SZÁM: EM2010/0/1/3/I/1539

 

          

f5e28be4

Együttműködési Megállapodás

a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítéshez, valamint az óvodai fejlesztő program szervezéséhez kapcsolódó szakmai

együttműködés és pénzügyi támogatás szabályairól, valamint az esélykiegyenlítő programokban résztvevő pedagógusoknak juttatható

kiegészítő illetmény kifizetésére igényelt támogatások felhasználásának szabályairól

amely létrejött

egyrészről az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Esélyegyenlőségi Iroda Országos Oktatási Integrációs Hálózat

székhely: 1134 Budapest, Váci út 37.

levelezési cím: 1538 Budapest, Pf. 469.

képviseletében: Kerékgyártó Sándor ügyvezető

szakmai vezető: Balogh Gyula szakmai vezető

továbbiakban: OOIH

másrészről az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

székhely: 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 564

képviseletében: Dr. Hidas János főigazgató

kapcsolattartó: Degéné Major Judit osztályvezető

továbbiakban: OKM Támogatáskezelő

harmadrészről a Cecei Általános Iskola (intézmény neve)

OM azonosító: 038726

cím: 7013 Cece, Árpád u. 3.

képviseletében: Király László (aláíró)

továbbiakban: Intézmény

tagintézmény neve: Cecei Általános Iskola

tagintézmény címe: 7013 Cece, Árpád u. 3.

képviseletében: Király László

kapcsolattartó: Szabóné Várady Katalin

továbbiakban: Tagintézmény (ahol az intézmény tagintézményekre nem tagolt, azon esetekben,

ahol a jelen megállapodásban „Tagintézmény” szerepel, az alatt azintézményt kell érteni!)

negyedrészről a Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás (fenntartó neve)

cím: 7013 Cece, Árpád u. 3.

képviseletében: Varga Gábor (aláíró)

továbbiakban: Fenntartó

között az alábbi feltételek mellett:

A jelen megállapodás célja, hogy az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása, valamint az integrációs rendszerben részt vevő

intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és

ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet 7-25. § szerint folyósított támogatás felhasználásának szabályait,

valamint a kapcsolódó szakmai együttműködés kereteit rögzítse.
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1. A SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS CÉLJA, TARTALMA

1.1. A jelen megállapodásban szabályozott szakmai együttműködés jogszabályi alapját a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet) 39/D. § (8) bekezdése, valamint az 5/2010. (I. 29.) OKM

rendelet 7-25. § képezi.

1.2. A szerződő felek együttműködnek annak érdekében, hogy a Tagintézményben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai

sikerességét elősegítő integrációs vagy képesség-kibontakoztató felkészítés, valamint az óvodai fejlesztő program szervezése a 11/1994. (VI.

8.) MKM rendelet 39/D-E. §-aiban foglaltaknak, valamint az 5/2010. (I. 29.) OKM rendeletnek megfelelően történjék.

1.3. Az OOIH vállalja, hogy az együttműködés keretében biztosítja a http://www.sulinet.hu/tart/kat/Sh címen elérhető ingyenes szolgáltatásokat.

1.4 A Tagintézmény kötelezettséget vállal a következőkre:

     - Együttműködik az OOIH által pályázati úton kiválasztott, területileg illetékes szolgáltatóval (a továbbiakban: Szolgáltató) a

Tagintézmény számára biztosított szolgáltatások megvalósítása érdekében (szaktanácsadás, szakértői szolgáltatás, valamint szakértői

szupervízió az intézményi önértékelés elkészítéséhez). A Tagintézmény (Tagintézmény nevében a Fenntartó) vállalja, hogy a

területileg illetékes Szolgáltatóval szerződést köt és a szolgáltatás díját - amely az elnyert támogatási összeg bruttó 8%, de

tagintézményenként legfeljebb 250 ezer forint - a Szolgáltatónak 2010. december  15-ig megfizeti.

     - Teljesíti az 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet 9. számú és a jelen megállapodás 1. számú mellékletében foglaltak szerint elkészített, s e

Megállapodáshoz csatoltan benyújtott vállalásokat.

     - Vállalja, hogy az 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet 16. § -ban foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz.

     - Elkészíti, valamint határidőre, 2011. június 30-ig megküldi az OOIH részére az intézményi önértékelést.

     - Elkészíti, valamint az 5. pontban foglalt határidőre megküldi az OKM Támogatáskezelő részére a jelen megállapodás szerinti pénzügyi

elszámolását.

1.5. A Tagintézmény jelen megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy az 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet 9. számú és a jelen megállapodás

1. számú mellékletben foglalt, az oktatási és kulturális miniszter által kiadott iskolai, óvodai integrációs pedagógiai program alapján kitűzött

vállalásokat megtette. A Tagintézmény a fenti vállalások tekintetében tudomásul veszi, hogy azok a tanév/nevelési év végén, az intézményi

önértékelés elkészítése során ellenőrizhetőek kell, hogy legyenek, továbbá megállapítható kell legyen, hogy a Tagintézmény a vállalásokat a

tanév végéig teljesítette. A vállalásokat egy tanév/nevelési év során két alkalommal, a támogatott időszakra vonatkozóan kell megadni.

1.6. Az intézmény vezetője vállalja, hogy az IPR bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos továbbképzésen a 2010/2011-es tanév során

legalább egy alkalommal részt vesz amennyiben, az igénylést megelőző két évben nem vett részt az IPR alkalmazásával kapcsolatos

továbbképzésen.

1.7 A Fenntartó vállalja:

     - Az 1.4. pontban meghatározott tevékenységek megvalósítása érdekében együttműködik az OOIH és a Szolgáltató szakembereivel.

     - Biztosítja a Tagintézmény(ek) számára az integrációs vagy képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő tanulók, illetve az

óvodai fejlesztő programban résztvevő gyermekek után igénybe vett támogatás teljes összegét, valamint az esélykiegyenlítő

programokban résztvevő pedagógusoknak juttatható kiegészítő illetmény kifizetésére igénybe vett támogatások teljes összegét.

1.8. A Fenntartó és a Tagintézmény tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodásban foglaltak betartása, valamint a jelen megállapodásban

foglalt pénzügyi elszámolás és intézményi önértékelés elfogadása a 2011. évi pályázat elfogadhatóságának előfeltétele. 

2. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEK

2.1 A támogatás jogszabályi keretei

A képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítéshez, az óvodai fejlesztő program szervezéséhez nyújtott támogatás, valamint az

esélykiegyenlítő programokban résztvevő pedagógusoknak juttatható kiegészítő illetmény kifizetésére igényelt támogatások jogszabályi hátterét

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény 5. számú mellékletének 12. pontjában és 17. pontjában foglalt felhatalmazás

alapján az 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet képezi.

2.2 A támogatás célja

A támogatás célja a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. §-ában meghatározott követelmények és az oktatási és kulturális miniszter

által kiadott Integrációs Pedagógiai Program szerinti képesség-kibontakoztató vagy integrációs felkészítésének, óvoda esetében óvodai

fejlesztő program szervezésének támogatása, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15/A. § alapján olyan pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak

támogatása, akik az integrációs és képesség-kibontakoztató támogatás rendszerébe bekapcsolódott közoktatási intézmény keretei között

vesznek részt az óvodai nevelés, az általános iskolai nevelés-oktatás feladataiban.

2.3 A Fenntartó által elnyert támogatás

- az 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott feladatokra a mellékletben meghatározott %-os megoszlásnak

megfelelő mértékben, valamint

- amennyiben a megállapodás keretében érintett Tagintézmény pedagógus kiegészítő illetmény kifizetésére felhasználható támogatásban

részesült, kiegészítő illetmény kifizetésére használható fel.
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2.4 A Fenntartó tudomásul veszi, hogy a program megvalósítására elnyert támogatási összegek a gyermekenkénti, integrációs illetve óvodai

fejlesztő program, valamint a pedagógus kiegészítő illetmény célok között nem csoportosíthatók át. A Fenntartó tudomásul veszi, hogy a

kiegészítő illetmény kifizetésére elnyert támogatást az általa fenntartott intézmények között nem csoportosíthatja át. 

3. A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

3.1 Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés esetében

 
     -

a 2010. szeptember 1-től december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan - támogatási összeg (általános iskola):    1 156 610   Ft,

     -

a 2010. szeptember 1-től december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan - támogatási összeg (szakiskola , szakközépiskola, gimnázium):

0   Ft,

3.3 Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok kiegészítő illetménye tekintetében

 
     - 2010. szeptember 1-től december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan általános iskolai illetménykiegészítés pedagógusok részére -

támogatási összeg:    1 178 560   Ft

3.4 A képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés / óvodai fejlesztő program 2011. január 1-től június 30-ig valamint a pedagógusok

kiegészítő illetménye tekintetében 2011. január 1-től 2011. augusztus 31-ig tartó időszakra vonatkozó támogatási összegek jelen megállapodás

módosításával 2011-től képezik tárgyát jelen megállapodásnak. A Fenntartó és a Tagintézmény tudomásul veszi, hogy 2011. január 1-től a

támogatás akkor biztosítható részükre amennyiben arra a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési törvénye megfelelő forrást

biztosít.

3.5 A Tagintézmény tudomásul veszi, hogy amennyiben az igényelt havonkénti pedagógusonkénti bérkiegészítés összege módosult, úgy a

kiegészítő illetmények pedagógusok szerinti tervezetének módosítására van szükség. Az Tagintézmény vállalja, hogy a módosított tervet az

ellenőrzést végző szervezetek, vagy a szakmai felügyeletet ellátó OOIH, illetve a jelen megállapodás 1.4. pontjában meghatározott Szolgáltató

szakemberei számára kérés esetén bemutatja. A programban feladatot vállaló pedagógusoknak megítélhető kiegészítő illetmény havi összege

a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15/A. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint bruttó ötezer forinttól bruttó hatvanezer forintig terjedhet.

4. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI:

4.1 A Fenntartó biztosítja a Tagintézmény(ek) számára az integrációs vagy képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő tanulók, illetve

az óvodai fejlesztő programban résztvevő gyermekek után igénybe vett támogatás teljes összegét, valamint az esélykiegyenlítő programokban

résztvevő pedagógusoknak juttatható kiegészítő illetmény kifizetésére igénybe vett támogatások teljes összegét.

4.2 A Fenntartó és a Tagintézmény tudomásul veszi, hogy a támogatás kizárólag az 5/2010. (I. 29.) OKM rendeletben meghatározottakra

használható fel. A Fenntartó és a Tagintézmény tudomásul veszik, hogy az 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet 7.-10. §-ában meghatározott

támogatás nem fordítható olyan tevékenység finanszírozására, amelynek pénzügyi fedezetét a rendelet 18.-20. §-ában meghatározott

támogatás biztosítja.

4.3 A Fenntartó és a Tagintézmény a támogatási összeget elkülönítetten köteles kezelni, illetőleg a felhasználást szakfeladat szerint

dokumentáló számlákat, bizonylatokat, egyéb okiratokat az ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon köteles kezelni és

nyilvántartani. A Fenntartó és a Tagintézmény ezen túl is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget

megadni.

4.4 Ha a támogatást vagy annak egy részét a Fenntartó jogosulatlanul vette igénybe, azt nem a jelen megállapodásban megjelölt feladatra

használta fel, illetve a támogatás igényléséhez az 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet 16. § - ában meghatározott statisztikai jelentésben vagy jelen

megállapodás megkötésére vonatkozóan valótlan, hamis adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, illetve a jogszabályban rögzített

arányt meghaladó mértékű támogatást vett igénybe, vagy egyébként neki felróható okból megszegi a jelen megállapodásban vagy a vonatkozó

jogszabályban meghatározott kötelezettségeit:

     - - önkormányzati fenntartó esetén az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak

megfelelően eljárni.

     - - nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartó esetén a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező

20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletnek az állami hozzájárulás és támogatás elszámolására, ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseit kell

alkalmazni.

4.5 A tanévre / nevelési évre vonatkozó támogatás felhasználásának kezdő időpontja 2010. szeptember 1., véghatárideje a

képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés / óvodai fejlesztő program esetében 2011. június 30. a pedagógusoknak juttatható kiegészítő

illetmény esetében 2011. augusztus 31. A felhasználást dokumentáló számláknak, bizonylatoknak, egyéb okiratoknak e felhasználási

időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

5. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE:

5.1. A támogatás felhasználását az OKM Támogatáskezelő, a Fenntartó és a jogszabályban meghatározott egyéb szervek egymástól

függetlenül is bármikor ellenőrizheti. 

5.2 A Tagintézmény a pénzügyi elszámolását köteles elkészíteni és a Fenntartónak átadni. A Tagintézmény az elszámolást úgy köteles
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elkészíteni, hogy az alkalmas legyen mind a támogatás jogosultságának, mind pedig felhasználásának az ellenőrzésére, valamint a támogatott

célnak való célszerűségi, eredményességi, költség hatékonysági szempontok megítélésére.

5.3 A Fenntartó által 2011. június 30-ig benyújtandó pénzügyi elszámolás tartalmát az OKM Támogatáskezelő határozza meg. A pénzügyi

elszámoláshoz szükséges formanyomtatványt 2011. márciusát követően az OKM Támogatáskezelő jelen megállapodás 5.4. pontja szerint

bocsátja a Tagintézmény részére. A pénzügyi elszámolás tartalmát alábbi dokumentumok képezik:

       Nyilatkozat a pénzügyi elszámolás teljeskörűségéről, valamint az adólevonási jogról (ÁFA visszaigénylésről)

Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésre, óvodai fejlesztő programra felhasznált támogatás pénzügyi elszámolása a 2010.

szeptember 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszakra

Számlaösszesítő a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésre, óvodai fejlesztő programra felhasznált támogatás pénzügyi

elszámolása a 2010. szeptembertől 2010. december 31-ig terjedő időszakra.

Pedagógusoknak juttatható kiegészítő illetmény kifizetésére igényelt támogatások pénzügyi elszámolása a 2010. szeptember 1-től,

2010. december 31-ig terjedő időszakra

5.4. A Fenntartó azon támogatás felhasználásáról, amelyben a jelen megállapodás keretében érintett Tagintézmény részesült,

Tagintézményenként elektronikus és papír alapú pénzügyi elszámolást készít. Az elszámoláshoz szükséges mellékletek a www.okmt.hu

honlapon a Hazai Pályázatok Monitoring/Közoktatási monitoring útvonalon 2011. áprilisától elérhetőek. A borítékon kötelezően fel kell tüntetni

az alábbi megnevezést: „Értékelési és Monitoring Osztály, 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet 7. - 25. § pénzügyi elszámolása”. Az OKM

Támogatáskezelő ellenőrzi a támogatás felhasználására vonatkozó előírások megtartását.

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

6.1. Jelen megállapodás a felek általi aláírásának napján lép hatályba.

6.2. A felek rögzítik, hogy a jelen megállapodással összefüggő adatok nem minősülnek üzleti titoknak, nem tarthatóak vissza üzleti titokra való

hivatkozással, amennyiben azok megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli.

6.3. A jelen megállapodás a mellékletként felsorolt okiratokkal együtt érvényes.

6.4. A felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.

6.5. A jelen megállapodásban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai – elsősorban a

költségvetési törvény, az 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a Polgári Törvénykönyv - az irányadók.

A jelen megállapodást a felek elolvasták, tartalmát megértették, és mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Jelen megállapodásból

a felek 1-1 eredeti példányt kapnak.

Budapest, 2010.  november 22.

Mellékletek: 

1.a. számú: a miniszter által kiadott, iskolai integrációs pedagógiai program alapján kitűzött vállalások a 2010. szeptember 1-től december 31-ig

terjedő időszakra

Educatio OOIH

(ügyvezető)

p.h.

       OKM

Támogatáskezelő

(főigazgató)

p.h.

       Fenntartó

(képviselője)

p.h.

       Intézmény

(Intézményvezető)

p.h.
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1.a. számú melléklet (iskolai vállalások,  2010 szept.-dec. időszakra)

Vállalások képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés szervezése esetén

a 2010. szeptember 1-től 2010. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan

Intézmény neve: Cecei Általános Iskola

Intézmény OM azonosítója: 038726

Tagintézmény neve: Cecei Általános Iskola

Tagintézmény települése: Cece

Együttműködési Megállapodás száma: EM2010/0/1/3/I/1539

 

Az intézmény vállalja Igen / Nem

az IPR megvalósítására vonatkozó cselekvési ütemtervet készít (az IPR alkalmazása kapcsán az

adott tanévre vonatkozó célkitűzések megfogalmazása, konkrét tevékenységek beazonosítása, elvárt

eredmények kitűzése)

igen / nem

a 2010/2011-es tanévben a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés megvalósításával

kapcsolatosan létrehozott pedagógusokból álló munkacsoport(ok)at működtet

igen / nem

a támogatott időszakban óvoda – iskola átmenetet támogató program(ok)at szervez (csak általános

iskola esetén kell kitölteni)

igen / nem

a támogatott időszakban pedagógus hospitáció(ka)t szervez más intézményekben igen / nem

A vállalásokhoz kapcsolódó adatok Kiinduló érték Célérték

a 2010/2011-es tanévben a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítést támogató pedagógiai,

módszertani képzettséggel rendelkező pedagógusok aránya (a módszertani képzettséggel

rendelkező pedagógusok száma / összes pedagógus)

100 % 100 %

a 2010/2011-es tanévben a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés megvalósításával

kapcsolatosan létrehozott munkacsoportokban résztvevő pedagógusok száma

21 25

óvoda – iskola átmenetet támogató programokban résztvevő tanulók száma (középsiskolák esetében

nem releváns)

34 74

a kooperatív tanulásszervezési módszert rendszeresen alkalmazó pedagógusok aránya a

tantestületben

80 % 88 %

a differenciáláson alapuló tanítási módszert rendszeresen alkalmazó pedagógusok aránya a

tantestületben

100 % 100 %

IPR módszertani adaptációt folytató pedagógusok száma 21 25

Kelt: 2010. november 22.

PH.        ..............................................

intézményvezető
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