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Együttmű ködési Megállapodás

a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítéshez, valamint az óvodai fejlesztő program
szervezéséhez kapcsolódó szakmai együttmű ködés és pénzügyi támogatás szabályairól, valamint az
esélykiegyenlítő programokban résztvevő pedagógusoknak juttatható kiegészítő illetmény kifizetésére
igényelt támogatások felhasználásának szabályairól, amely létrejött

egyrészrő l a Wekerle Sándor Alapkezelő
székhely: 1088 Budapest, Múzeum u.17.
levelezési cím:1374 Budapest, Pf. 564
képviseletében: Dr. Hidas János fő igazgató

továbbiakban: Alapkezelő

másrészrő l a Cecei Általános Iskola (intézmény neve)
OM azonosító OM-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: Király László
továbbiakban: Tagintézmény (ahol az intézmény tagintézményekre nem tagolt,
azon esetekben, ahol a jelen megállapodásban "Tagintézmény" szerepel, az alatt az
intézményt kell érteni!)

harmadrészrő l a Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás
(fenntartó neve)
cím: 7013 Cece, Deák F. 13.
képviseletében: Varga Gábor (aláíró)
továbbiakban: Fenntartó

között az alábbi feltételek mellett:

A jelen megállapodás célja, hogy az oktatási esélyegyenlő séget szolgáló támogatásokról szóló
27/2011. (IX. 14.) KIM rendelet 7-26. § szerint folyósított támogatás felhasználásának szabályait,
valamint a kapcsolódó szakmai együttmű ködés kereteit rögzítse.

1. A SZAKMAI EGYÜTTMŰ  KÖDÉS CÉLJA, TARTALMA

1.1. A jelen megállapodásban szabályozott szakmai együttmű ködés jogszabályi alapját a
nevelési-oktatási intézmények mű ködésérő l szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a
továbbiakban: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet) 39/D. § (8) bekezdése, valamint az 27/2011. (IX.
14.) KIM rendelet 11. § (1) bekezdése képezi.

1.2. A szerző dő felek együttmű ködnek annak érdekében, hogy a Tagintézményben a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók sikerességét elő segítő integrációs vagy képesség-kibontakoztató
felkészítés, valamint az óvodai fejlesztő program szervezése a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
39/D-E. §-aiban foglaltaknak, valamint a 27/2011. (IX. 14.) KIM rendeletnek megfelelő en történjék.

1.3. A Tagintézmény kötelezettséget vállal a következő kre:
⁄ Teljesíti a 27/2011. (IX. 14.) KIM rendelet 9. számú és a jelen megállapodás 1. számú



mellékletében foglaltak szerint elkészített, s e Megállapodáshoz csatoltan benyújtott
vállalásokat.

⁄ Vállalja, hogy az Alapkezelő által kért adatszolgáltatási kötelezettségeknek eleget tesz.
⁄ Elkészíti, valamint határidő re, 2012. június 30-ig megküldi az Alapkezelő részére az

intézményi önértékelést.
⁄ Elkészíti, valamint az 5. pontban foglalt határidő re megküldi az Alapkezelő részére a jelen

megállapodás szerinti pénzügyi elszámolását.

1.4. A Tagintézmény jelen megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy a 27/2011. (IX. 14.) KIM
rendelet 9. számú és a jelen megállapodás 1. számú mellékletben foglalt, a közigazgatási és
igazságügyi miniszter által kiadott iskolai, óvodai integrációs pedagógiai program alapján kitű zött
vállalásokat megtette. A Tagintézmény a fenti vállalások tekintetében tudomásul veszi, hogy azok a
tanév/nevelési év végén, az intézményi önértékelés elkészítése során ellenő rizhető ek 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 idő szakra
vonatkozóan kell megadni.

1.5. Az intézmény vezető je vállalja, hogy az integrált pedagógiai rendszer (IPR) bevezetésével,
alkalmazásával kapcsolatos továbbképzésen a 2011/2012-es tanév során legalább egy alkalommal
részt vesz, amennyiben az igénylést megelő ző két évben nem vett részt az IPR alkalmazásával
kapcsolatos továbbképzésen.

1.6. A Fenntartó vállalja:

⁄ Biztosítja a Tagintézmény(ek) számára az integrációs vagy képesség-kibontakoztató
felkészítésben részt vevő tanulók, illetve az óvodai fejlesztő programban részt vevő
gyermekek után igénybe vett támogatás teljes összegét, valamint az esélykiegyenlítő
programokban résztvevő pedagógusoknak juttatható kiegészítő illetmény kifizetésére igénybe
vett támogatások teljes összegét.

⁄ A 2011. októberi statisztika alapján nyilatkozik a Tagintézményben tanuló halmozottan
hátrányos helyzetű (HHH) tanulók számáról. HHH-tanulók száma (iskola): 74 fő . HHH-tanulók
száma (óvoda): 0 fő .

1.7. 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 2012. évi pályázat elfogadhatóságának elő feltétele.

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 2011.
évi költségvetésérő l szóló törvény 5. számú mellékletének 11. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a
27/2011. (IX. 14.) KIM 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
- a 27/2011. (IX. 14.) KIM rendelet 10. 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.

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 2011. szeptember 1-jétő l december 31-ig tartó idő szakra vonatkozóan - támogatási
összeg (Képesség-kibontakoztató és integrációs támogatás): 1656200 .

3.2 Óvodai fejlesztő program esetében
- a 2011. szeptember 1-jétő l december 31-ig tartó idő szakra vonatkozóan - támogatási
összeg: 0 .

3.3 Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok kiegészítő
illetménye tekintetében
- 2011. szeptember 1-jétő l december 31-ig tartó idő szakra vonatkozóan általános iskolai
illetménykiegészítés pedagógusok részére - támogatási összeg: 1168400 .
- 2011. szeptember 1-jétő l december 31-ig tartó idő szakra vonatkozóan óvodai
illetménykiegészítés pedagógusok részére - támogatási összeg: 0 .

A 2010/2011-es nevelési évre, tanévre tekintettel képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés,
valamint óvodai fejlesztő  program szervezésének 2011. évi kiegészítő  támogatása

3.4 Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés esetében
- a 2011. január 1-jétő l 2011. augusztus 31-éig tartó idő szakra vonatkozóan - támogatási
összeg (Képesség-kibontakoztató és integrációs támogatás): 0.

3.5 Óvodai fejlesztő program esetében
- 2011. január 1-jétő l 2011. augusztus 31-éig tartó idő szakra vonatkozóan - támogatási
összeg: 0.

3.6 Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok kiegészítő
illetménye tekintetében
- 2011. január 1-jétő l 2011. augusztus 31-éig tartó idő szakra vonatkozóan általános iskolai
illetménykiegészítés pedagógusok részére - támogatási összeg: 0.
- 2011. január 1-jétő l 2011. augusztus 31-éig tartó idő szakra vonatkozóan óvodai
illetménykiegészítés pedagógusok részére - támogatási összeg: 0.

3.7 A képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés / óvodai fejlesztő program 2012. január 1-jétő l
június 30-ig, valamint a pedagógusok kiegészítő illetménye tekintetében 2012. január 1-jétő l 2012.
augusztus 31-ig tartó idő szakra vonatkozó támogatási összegek jelen megállapodás módosításával
2012-tő l képezik tárgyát jelen megállapodásnak. A Fenntartó és a Tagintézmény tudomásul veszi,
hogy 2012. január 1-jétő l a támogatás akkor biztosítható részükre, amennyiben arra a Magyar
Köztársaság 2012. évi költségvetési törvénye megfelelő forrást biztosít.

3.8 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 ellenő rzést végző
szervezetek 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 a 27/2011. (IX. 14.)
KIM rendeletben meghatározottakra használható fel .

4.3 A Fenntartó és a Tagintézmény a támogatási összeget elkülönítetten köteles kezelni , illető leg a
felhasználást szakfeladat szerint dokumentáló számlákat, bizonylatokat, egyéb okiratokat köteles az
ellenő rzésre jogosult szervek által ellenő rizhető módon kezelni és nyilvántartani. A Fenntartó és a
Tagintézmény ezen túl is köteles minden, az ellenő rzéshez 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 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 megfelelő en kell 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, ellenő rzésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

4.5 A tanévre / nevelési évre vonatkozó támogatás felhasználásának kezdő idő pontja 2011.
szeptember 1, véghatárideje a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés / óvodai fejlesztő
program esetében 2012. június 30, a pedagógusoknak juttatható kiegészítő illetmény esetében 2012.
augusztus 31. A felhasználást dokumentáló számláknak, bizonylatoknak, egyéb okiratoknak e
felhasználási idő szaknak megfelelő keltezésű nek kell lennie.

5. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK ELLENŐ RZÉSE :

5.1. A támogatás felhasználását az Alapkezelő , a Fenntartó és a jogszabályban meghatározott egyéb
szervek egymástól függetlenül is bármikor ellenő rizhetik.

5.2 A Tagintézmény a pénzügyi elszámolását köteles elkészíteni és a Fenntartónak átadni. A
Tagintézmény az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen mind a támogatás
jogosultságának, mind pedig felhasználásának az ellenő rzésére, valamint a támogatott célnak való
célszerű ségi, eredményességi, költséghatékonysági szempontok megítélésére.

5.3 A Fenntartó által 2012. június 30-ig benyújtandó pénzügyi elszámolás tartalmát az Alapkezelő
határozza meg. A pénzügyi elszámoláshoz szükséges formanyomtatványt 2012 márciusát követő en az
Alapkezelő jelen megállapodás 5.4. pontja szerint bocsátja a Tagintézmény részére. A pénzügyi
elszámolás tartalmát az alábbi dokumentumok képezik:

⁄ Nyilatkozat a pénzügyi elszámolás teljeskörű ségérő l, valamint az adólevonási jogról (ÁFA
visszaigénylésrő l)

⁄ Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésre, óvodai fejlesztő programra felhasznált
támogatás pénzügyi elszámolása a 2011. szeptember 1-jétő l 2011. december 31-ig terjedő idő
szakra

⁄ Számlaösszesítő a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésre, óvodai fejlesztő
programra felhasznált támogatás pénzügyi elszámolása a 2011. szeptembertő l 2011. december
31-ig terjedő idő szakra.

⁄ Pedagógusoknak juttatható kiegészítő illetmény kifizetésére igényelt támogatások pénzügyi



elszámolása a 2011. szeptember 1-jétő l, 2011. december 31-ig terjedő idő szakra.

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.wekerle.gov.hu honlapon 2012 májusától elérhető ek.
A borítékon kötelező en fel kell tüntetni az alábbi megnevezést: "27/2011. (IX. 14.) KIM rendelet
elszámolása". Az Alapkezelő ellenő rzi a támogatás felhasználására vonatkozó elő írások 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 minő sülnek üzleti titoknak,
nem tarthatóak vissza üzleti titokra való hivatkozással, amennyiben azok megismerését vagy
nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekbő l elrendeli.

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

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

6.5. A jelen megállapodásban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében
a magyar jog szabályai - első sorban a költségvetési törvény, a 27/2011. (IX. 14.) KIM 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 megegyező t
jóváhagyólag aláírták. Jelen megállapodásból a felek 1-1 eredeti példányt kapnak.

Budapest, 2012.01.18.

Mellékletek:

1.a. számú: a miniszter által kiadott, iskolai integrációs pedagógiai program alapján kitű zött vállalások a
2011. szeptember 1-jétő l december 31-ig terjedő idő szakra
1.b. számú: a miniszter által kiadott, óvodai integrációs pedagógiai program alapján kitű zött vállalások a
2011. szeptember 1-jétő l december 31-ig terjedő idő szakra

Wekerle Sándor Alapkezelő Fenntartó Intézmény

(fő igazgató) (képviselő je) (Intézményvezető )
p.h. p.h. p.h.



1.a. számú melléklet (iskolai vállalások,  2011. szept.-dec. idő szakra)

Vállalások képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés szervezése esetén a 2011.
szeptember 1-jétő l 2011. december 31-ig tartó idő szakra vonatkozóan

Intézmény neve: Cecei Általános Iskola
Intézmény OM azonosítója: OM-038726
Tagintézmény neve: Cecei Általános Iskola
Tagintézmény települése:
Együttmű ködési Megállapodás száma: EM2012/0/1/1/I/560

Az intézmény vállalja
Helyzetelemzés1 alapján IPR megvalósítására vonatkozó cselekvési
ütemterv elkészítése (az IPR alkalmazása kapcsán
az adott nevelési évre vonatkozó célkitű zések megfogalmazása,
konkrét tevékenységek beazonosítása, elvárt
eredmények kitű zése):

igen

A 2011/2012-es tanévben a képesség-kibontakoztató, integrációs
felkészítés megvalósításával kapcsolatosan
mű ködtetni kívánt munkacsoportok ismertetése:

módszertani-adaptációs;
pályaorientációs;
átmeneteket segítő ,
menedzsment-IKCS;

Létrehozni kívánt munkacsoportokban résztvevő  pedagógusok
száma:

22

Tervezett óvoda-iskola átmenetet támogató tevékenységek tartalma a
támogatott idő szakban:

Állatok világnapja
rendezvény - 1. osztályosok
látogatás az óvodában;
szakmai kerekasztal -
fejlesztési lehető ségek az
IPR program keretében;

Tervezett óvoda-iskola átmenetet támogató tevékenységek száma: 2
Tervezett pályaorientációs programok, továbbtanulást segítő
tevékenységek tartalma a támogatott idő szakban:

Pályaorientációs szülő i
értekezlet; iskolai fórum -
középiskolák
bemutatkozása;
pályaorientációs kiállítás
látogatása;

Tervezett pályaorientációs programok, továbbtanulást segítő
tevékenységek száma:

5

IPR alapú fejlesztéshez kapcsolódó továbbképzés(ek)en,
felkészítés(ek) en, tréning(ek)en, illető leg az ezekhez
kapcsolódó mentorálásban részt vevő  pedagógusok száma:

0

Igénybe venni kívánt Szolgáltatás(ok) megnevezése (IPR alapú
komplex intézményfejlesztési, minő ségbiztosítási, mérés-értékelési,
illető leg tanügy- igazgatási, jogi):

nem

Igénybe venni kívánt Szolgáltatás(ok) száma (IPR alapú komplex
intézményfejlesztési, minő ségbiztosítási, mérés-értékelési, illető leg
tanügy-igazgatási, jogi):

0

Tervezett hospitációk száma más intézményekben a támogatott idő
szakban:

1

A támogatott idő szakban tervezett hospitáció(k), IPR mű helyek
száma saját telephelyén:

1

Tervezett szociális hátrányok enyhítését elő segítő  program(ok),
akció(k) tartalma:

Sportrendezvény látogatás -
Székesfehérvát; Színházi
elő adás látogatása - Alap;
Adventi rendezvény
látogatása - Paks;
Pályaorientációs kiállítás
látogatása - Székesfehérvár;

Tervezett szociális hátrányok enyhítését elő segítő  program(ok),
akció(k) száma:

4

Az együttmű ködések és a partneri kapcsolatok erő sítése érdekében
tervezett az IPR alkalmazását támogató iskolán kívüli

Hurrá itt a karácsony -
program szervezése a Cecei



Program(ok) tartalma: Nyugdíjas Klub és a Cecei
Polgári Sport Egyesület
együttmű ködésével.

Az együttmű ködések és a partneri kapcsolatok erő sítése érdekében
tervezett az IPR alkalmazását támogató iskolán kívüli
Program(ok) száma:

1

1 A helyzetelemzés tartalmazza a tárgyi és személyi feltételek, pedagógiai fejlesztések, továbbtanulási
adatok, hátrányos helyzetű , halmozottan hátrányos helyzetű , valamint sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók létszámának alakulását az Óvodai - Iskolai Integrációs Program bevezetése óta
eltelt idő szak vonatkozásában.

Kelt:
PH. .........................................

intézményvezető



1.b. számú melléklet (óvodai vállalások,  2011. szept.-dec. idő szakra)

Vállalások óvodai fejlesztő  program szervezése esetén a 2011. szeptember 1-jétő l 2011.
december 31-ig tartó idő szakra vonatkozóan

Intézmény neve: Cecei Általános Iskola
Intézmény OM azonosítója: OM-038726
Tagintézmény neve: Cecei Általános Iskola
Tagintézmény települése:
Együttmű ködési Megállapodás száma: EM2012/0/1/1/I/560

Az intézmény vállalja
Helyzetelemzés1 alapján IPR megvalósítására vonatkozó cselekvési
ütemterv elkészítése (az IPR alkalmazása kapcsán
az adott nevelési évre vonatkozó célkitű zések megfogalmazása,
konkrét tevékenységek beazonosítása, elvárt
eredmények kitű zése):
A 2011/2012-es nevelési év során az óvodai fejlesztő  program
megvalósításával kapcsolatosan
mű ködtetni kívánt munkacsoportok ismertetése:
Létrehozni kívánt munkacsoportokban résztvevő  pedagógusok
száma:

0

Tervezett óvoda-iskola átmenetet támogató tevékenységek tartalma a
támogatott idő szakban:
Tervezett óvoda-iskola átmenetet támogató tevékenységek száma: 0
IPR alapú fejlesztéshez kapcsolódó továbbképzés(ek)en,
felkészítés(ek)en, tréning(ek)en, illető leg az ezekhez
kapcsolódó mentorálásban részt vett pedagógusok száma

0

Igénybe venni kívánt Szolgáltatás(ok) megnevezése (IPR alapú
komplex intézményfejlesztési, minő ségbiztosítási, mérés-értékelési,
illető leg tanügy-igazgatási, jogi):
Igénybe venni kívánt Szolgáltatás(ok) száma (IPR alapú komplex
intézményfejlesztési, minő ségbiztosítási, mérés-értékelési, illető leg
tanügy-igazgatási, jogi):

0

Tervezett  hospitációk száma más intézményekben a támogatott idő
szakban:

0

A támogatott idő szakban tervezett hospitáció(k), IPR mű helyek
száma saját telephelyén:

0

Tervezett szociális hátrányok enyhítését elő segítő  program(ok),
akció(k) tartalma:
Tervezett szociális hátrányok enyhítését elő segítő  program(ok),
akció(k) száma:

0

Az együttmű ködések és a partneri kapcsolatok erő sítése érdekében
az IPR alkalmazását támogató óvodán kívüli
program(ok) tervezett tartalma:1
Az együttmű ködések és a partneri kapcsolatok erő sítése érdekében
az IPR alkalmazását támogató óvodán kívüli
program(ok) tervezett száma:1

1 A helyzetelemzés tartalmazza a tárgyi és személyi feltételek, pedagógiai fejlesztések, továbbtanulási
adatok, hátrányos helyzetű , halmozottan hátrányos helyzetű , valamint sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók létszámának alakulását az Óvodai - Iskolai Integrációs Program bevezetése óta
eltelt idő szak vonatkozásában.

Kelt:
PH. .........................................



intézményvezető



2. sz. melléklet

PÁLYÁZÓI NYILATKOZATOK

A támogatást igénylő szervezet megnevezése:Cecei Általános Iskola

Képviselő jének neve: (cégszerű  aláírásra jogosult személy)

---------------------------------------------
Alulírott büntető jogi felelő sségem tudatában

1. kijelentem, hogy a benyújtott pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körű ek,
valódiak és hitelesek;

2. nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt szervezet

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelményének megfelel

avagy

tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 15. §-ában meghatározott rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelménye az Áht. fenti rendelkezése alapján nem alkalmazandóak

(a megfelelő aláhúzandó);

3. kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet nem áll végelszámolás alatt, ellene cső d-, felszámolási
eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, a
helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó
kedvezményezett esetén nem áll adósságrendezési eljárás alatt;

4. tudomásul veszem, hogy az államháztartás mű ködési rendjérő l szóló 292/2009 (XII.19.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ámr.) 114. § (1) e) pontja alapján nem köthető támogatási szerző dés azzal, és támogatás nem
folyósítható annak, akinek - a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elő segítő képzési
támogatások kivételével - esedékessé vált és meg nem fizetett adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása
(továbbiakban együttesen: köztartozása) van;

5. nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek nincs lejárt esedékességű , vagy meg nem fizetett
köztartozása;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatás folyósítója vagy a Támogató a nyilatkozat valóságtartalmának
igazolását kérje az Áht. 18/C. § (13) bekezdésben meghatározott eljárásban, vagy közvetlenül az állami,
önkormányzati adó- és vámhatóságtól:

Igen/Nem

7. tudomásul veszem, hogy az illetékfizetési kötelezettség keletkezése szempontjából az elő ző pontban foglalt
nyilatkozatra adott "igen" válasz az eljárás megindítása iránti kérelemnek minő sül azzal, hogy az illetékekrő l
szóló 1990. évi XCIII. tv.-ben meghatározott általános tételű eljárási illetéket kell leróni az adóhatóságok
számára;

8. tudomásul veszem, hogy aköztartozásra vonatkozó nyilatkozatraadott "nem" válasz esetén a szervezetnek
a támogatási döntést követő en, valamint a támogatás folyósítását (részletekben történő folyósítás esetén
valamennyi támogatási részlet folyósítását) megelő ző en mellékelnie kell az állami adó- és vámhatóság,
valamint az önkormányzati (budapesti székhelyű szervezetek esetén: kerületi és fő városi) adóhatóság, 30
napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a kedvezményezettnek az Áht. 10. §-ban foglalt fizetési
kötelezettségével összefüggő , esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincsen;

9. tudomásul veszem, hogy a támogatási szerző dés hatályba lépését követő en keletkezett köztartozása
megfizetéséig a támogatást, illetve a támogatás esedékes részének folyósítását a Támogató hozzájárulásával a
Lebonyolító Szervezet felfüggeszti. A felfüggesztés tényérő l a Lebonyolító Szervezet 8 napon belül írásban
értesíti Kedvezményezettet;

10. tudomásul veszem, hogy amennyiben a közbeszerzésekrő l szóló a 2003. évi CXXIX. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján ajánlatkérő nek minő sül, úgy a pályázati cél végrehajtása során a
beszerzésekre vonatkozóan biztosítania kell a tisztességes, diszkriminációmentes, nyílt és átlátható eljárást, a
közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzések esetében pedig a támogatásból finanszírozott építési beruházás,
árubeszerzés, illetve szolgáltatás igénybevétele során, valamint a támogatás felhasználása során a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelő en köteles eljárni;
11. tudomásul veszem, hogy az Ámr. 114. § (3) alapján nem nyújtható támogatás annak az igénylő
nek,pályázónak, amely az elő ző évben vagy években azonos vagy jogelő d fejezethez tartozó azonos vagy
jogelő d fejezeti kezelésű elő irányzatból nyújtott támogatásról a szakmai beszámolót vagy a pénzügyi



elszámolást nem nyújtotta be, vagy a támogató által ennek következtében vagy egyébként a beszámoló,
elszámolás alapján a részére elő írt visszafizetési kötelezettséget a megállapított határidő ben, illetve a
részletfizetési megállapodásban meghatározott határidő ben nem teljesítette;

12. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár által mű ködtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a
költségvetésbő l nyújtott támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetnek az európai
uniós forrásból finanszírozott költségvetésbő l nyújtott támogatása tekintetében a közremű ködő szervezet,
ennek hiányában az irányító hatóság ( a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója ), az Állami Számvevő -
szék, a Kormányzati Ellenő rzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Fő igazgatóság, a
Nemzetgazdasági Minisztérium, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, az Áht.
124. § (9) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendeletekben, valamint az Ámr-ben meghatározott más
jogosultak hozzáférjenek;

13.nyilatkozom, hogy nem esem a Közpénz tv. 6.§ (1) bekezdésben foglalt korlátozás alá;

14. nyilatkozom arról, hogy amennyiben az általam képviselt szervezet, illetve a személyes adataimban
változás következik be, azt haladéktalanul, de legkéső bb 8 napon belül írásban bejelentem a támogatónak;

15.nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt szervezet a támogatás célja tekintetében

adólevonási joggal rendelkezik

avagy

adólevonási joggal nem rendelkezik

(a megfelelő aláhúzandó);

16. tudomásul veszem, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás célja, a támogatás
összege, a támogatott program megvalósítási helye, továbbá a pályázó 2007. évi CLXXXI. törvény 5. § (1)-(2)
bekezdése szerinti érintettsége nyilvánosságra hozhatók;

17. nyilatkozom, hogy az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumokat az alábbi helyszínen a jogszabályok
által elő írt idő tartamig tárolom:

Helyszín (fellelhető ség):

Amennyiben a fellelhető ség helye megváltozik, arról haladéktalanul, de legkéső bb 8 napon belül írásban
értesítem a támogatót.

18. nyilatkozom továbbá, hogy a jelen nyilatkozatban rögzített adatok megváltozásáról haladéktalanul, de
legkéső bb 8 napon belül írásban értesítem a Közoktatási Információs Irodát.

Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy a Wekerle Sándor
Alapkezelő a fent megadott adatokat kizárólag a pályázat lebonyolítása, elbírálása érdekében kezelje, feldolgozza,
a bíráló(k)nak továbbítsa, és azokat a pályázat lezárulta után 10 évig megő rizze.

Tudomásul veszem, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelő a személyes adatokat harmadik fél részére semmilyen
körülmények között nem adja át, kivéve, ha az átadásra jogszabályi felhatalmazással bíró szerv kéri.

Kelt:................................... .......... év ...................... hó ....... nap

........................................................
(szervezet cégszerű  aláírása, bélyegző je)


