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Támogatási	Szerződés

a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítéshez, valamint az óvodai fejlesztő program
szervezéséhez igényelhető pénzügyi támogatás, valamint az esélyegyenlőségi programban részt
vevő pedagógusoknak juttatható kiegészítő illetmény felhasználásának szabályairól, amely létrejött

egyrészről az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
székhely: 1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
levelezési cím: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
képviseletében: Tirts Tamás mb. főigazgató

mint lebonyolító (a továbbiakban: Lebonyolító)

másrészről a(z) 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 Cecei Tagiskolája
tagintézmény címe: 7013 Cece, Árpád u. 3.
képviseletében:
kapcsolattartó: Király László

(a továbbiakban: Tagintézmény) (ahol az intézmény
tagintézményekre nem tagolt, azon esetekben, ahol a jelen
szerződésben „Tagintézmény” szerepel, az alatt az intézményt kell
érteni)

harmadrészről a(z) CECE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (fenntartó neve)
cím: 7013 Cece, Deák Ferenc utca 13
képviseletében: Varga Gábor (aláíró)

(a továbbiakban: Fenntartó)

között (valamennyi fél együttes említése esetén a továbbiakban: szerződő felek) az alábbi feltételek
mellett:

1. oldal, összesen: 14
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1. A SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS CÉLJA, TARTALMA

1.1 A jelen szerződés célja, hogy az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs
rendszerben részt vevő intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok 2012.
évi támogatásról szóló 30/2012. (IX.28.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 30/2012. EMMI
rendelet) szerint folyósított támogatás felhasználásának szabályait, valamint a kapcsolódó
szakmai együttműködés kereteit rögzítse.

1.2 A jelen szerződésben szabályozott szakmai együttműködés jogszabályi alapját a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 20/2012. EMMI
rendelet)171-173.§-ai, valamint a 30/2012. EMMI rendelet 8. § (1) bekezdése képezi.

1.3 A 30/2012. EMMI rendelet és a jelen szerződés alapján az alábbi típusú támogatások
nyújthatók:
a) a 2012/2013. nevelési évre, tanévre tekintettel képesség-kibontakoztató, integrációs

felkészítés, valamint óvodai fejlesztő program szervezésének 2012. évi támogatása (a
továbbiakban együtt: esélyegyenlőségi támogatás)

b) a 2011/2012. nevelési évre, tanévre tekintettel képesség-kibontakoztató, integrációs
felkészítés, valamint óvodai fejlesztő program szervezésének 2012. évi kiegészítő
támogatása (a továbbiakban: kiegészítő támogatás)

c) a 2012/2013. nevelési évre, tanévre tekintettel 2012-ben az integrációs rendszerben
részt vevő nevelési-oktatási intézményekben, tagintézményekben dolgozó pedagógusok
kiegészítő illetményére fordítható támogatás (a továbbiakban: kiegészítő illetmény)

d) a 2011/2012. nevelési évre, tanévre tekintettel integrációs rendszerben dolgozó
pedagógusok 2012. évi kiegészítő pótilletményére fordítható támogatás (a továbbiakban:
kiegészítő pótilletmény)

1.4 A szerződő felek együttműködnek annak érdekében, hogy a Tagintézményben a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók sikerességét elősegítő integrációs, képesség-kibontakoztató
felkészítés, valamint az óvodai fejlesztő program szervezése a 20/2012. EMMI rendelet
171-173.§-aiban foglaltaknak, valamint a 30/2012. EMMI rendeletnek megfelelően valósuljon
meg.

1.5 A Tagintézmény kötelezettséget vállal a következőkre:
a) Teljesíti a 30/2012. EMMI rendelet 9. és a jelen szerződés 1.a-c. mellékleteiben foglaltak

szerint elkészített, és jelen szerződéshez csatoltan benyújtott vállalásokat.
b) Vállalja, hogy a Lebonyolító által igényelt adatszolgáltatási kötelezettségeknek eleget

tesz.
c) Elkészíti, valamint határidőre, azaz 2013. június 30-ig megküldi a Lebonyolító részére a

szakmai beszámolót.
d) A köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója elkészíti, valamint az 5.3

pontban foglalt határidőre megküldi a Lebonyolító részére a jelen szerződés szerinti
pénzügyi elszámolást.

1.6 A Tagintézmény a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy 30/2012. EMMI rendelet
9. és a jelen szerződés 1.a-c mellékleteiben foglalt, az oktatásért felelős miniszter által kiadott
iskolai, óvodai integrációs pedagógiai program alapján kitűzött vállalásokat megtette, valamint
lehetővé teszi a vállalások teljesítésének ellenőrzését a szakmai beszámoló elkészítése során.
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1.7 A Tagintézmény vezetője kötelezettséget vállal arra, hogy az integrált pedagógiai rendszer (a
továbbiakban: IPR) bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos továbbképzésen a
2012/2013-as tanév során legalább egy alkalommal részt vesz, amennyiben a kiegészítő
illetmény igénybevételét megelőző öt évben nem vett részt az IPR alkalmazásával kapcsolatos
továbbképzésen.

1.8 A Fenntartó a 2011. októberi statisztika alapján nyilatkozik a Tagintézményben tanuló
halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók számáról. HHH-tanulók száma: 74 fő.

1.9 A Fenntartó és a Tagintézmény tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglaltak betartása,
valamint a jelen szerződés szerinti pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló benyújtása, a
beszámoló, elszámolás alapján előírt visszafizetési kötelezettség szerződésszerű teljesítése a
2013. évi pályázat elfogadásának előfeltétele.

2. A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA ÉS A FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEK

2.1 Az esélyegyenlőségi támogatás és a kiegészítő támogatás, valamint a kiegészítő illetmény és a
kiegészítő pótilletmény kifizetésére igényelt támogatások jogszabályi hátterét a Magyarország
2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. számú mellékletének
11. a-b. pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján a 30/2012. EMMI rendelet képezi.

2.2 A támogatás célja a 20/2012. EMMI rendelet 171-173.§-aiban meghatározott követelmények
és az oktatásért felelős miniszter által kiadott óvodai, iskolai integrációs pedagógiai
programszerinti képesség-kibontakoztató vagy integrációs felkészítésnek, 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 Az önkormányzati fenntartónak megítélt támogatást a 2012. év december havi nettó
finanszírozás keretében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a
Magyar Államkincstár folyósítja. A köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartójának és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézménynek
megítélt támogatás folyósításáról a Lebonyolítón keresztül a társadalmi felzárkózásért felelős
miniszter intézkedik.

2.4 A Fenntartó által elnyert támogatás kizárólag
a) a 30/2012. EMMI rendelet 10. mellékletében meghatározott feladatokra a hivatkozott

mellékletben meghatározott %-os megoszlásnak megfelelő mértékben és
b) a kiegészítő illetmény illetve kiegészítő pótilletmény kifizetésére használható fel.

2.5 A Fenntartó tudomásul veszi, hogy a program megvalósítására elnyert támogatási összegek a
képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, illetve óvodai fejlesztő program, valamint a
kiegészítő (pót)illetmény célok között nem csoportosíthatók át. A Fenntartó tudomásul veszi,
hogy a kiegészítő (pót)illetmény kifizetésére elnyert támogatást az általa fenntartott
intézmények között nem csoportosíthatja át.
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3. A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

3.1 esélyegyenlőségi támogatás képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés esetén:

- a 2012. szeptember 1-től 2012. december 31-ig tartó időszakra: 1880000 Ft

3.2 esélyegyenlőségi támogatás óvodai fejlesztő program esetén:

- a 2012. szeptember 1-től 2012. december 31-ig tartó időszakra: 0 Ft

3.3 kiegészítő illetmény:
a) 2012. szeptember 1-től 2012. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan általános

iskola esetén: 1598000 Ft
b) 2012. szeptember 1-től 2012. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan óvoda esetén:

0 Ft

3.4 kiegészítő támogatás képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés esetén:

- a 2012. január 1-jétől 2012. augusztus 31-éig tartó időszakra: 0 Ft

3.5 kiegészítő támogatás óvodai fejlesztő program esetén:

- a 2012. január 1-jétől 2012. augusztus 31-éig tartó időszakra: 0 Ft

3.6 kiegészítő pótilletmény:
a) 2012. január 1-jétől 2012. augusztus 31-éig tartó időszakra vonatkozóan általános iskola

esetén: 0 Ft

b) 2012. január 1-jétől 2012. augusztus 31-éig tartó időszakra vonatkozóan óvoda esetén: 0

Ft

3.7 A képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés / óvodai fejlesztő program 2013. január
1-jétől június 30-ig valamint a pedagógusok kiegészítő illetménye tekintetében 2013. január
1-jétől 2013. augusztus 31-ig tartó időszakra vonatkozó támogatási összegek jelen szerződés
módosításával 2013-tól képezik tárgyát a jelen szerződésnek. A Fenntartó és a Tagintézmény
tudomásul veszi, hogy 2013. január 1-jétől a támogatás akkor biztosítható részükre,
amennyiben arra Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló törvénye megfelelő forrást
biztosít.

3.8 A Tagintézmény tudomásul veszi, hogy a kiegészítő (pót)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 esélyegyenlőségi támogatás, a
kiegészítő támogatás, a kiegészítő illetmény és a kiegészítő pótilletmény teljes összegét.

4.2 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.
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4.3 Ha a támogatást vagy annak egy részét a Fenntartó jogosulatlanul vette igénybe, azt nem a
jelen szerződésben megjelölt feladatra használta fel, illetve a támogatás igényléséhez
meghatározott statisztikai jelentésben vagy jelen szerződés 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 szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban meghatározott
kötelezettségeit:
a) önkormányzati fenntartó esetén az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a

továbbiakban: Áht.) 57. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni;
b) 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.

4.4 A 2012/2013. tanévre / nevelési évre vonatkozó támogatás felhasználásának kezdő időpontja
2012. szeptember 1., véghatárideje a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés / óvodai
fejlesztő program esetében 2013. június 30., a kiegészítő illetmény esetében 2013. augusztus
31. A felhasználást dokumentáló számláknak, bizonylatoknak, egyéb okiratoknak e
felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

4.5 A 2011/2012. tanévre / nevelési évre vonatkozó kiegészítő támogatás felhasználásának kezdő
időpontja 2012. január 1., véghatárideje a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés /
óvodai fejlesztő program, továbbá a kiegészítő pótilletmény esetében 2012. 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 a Lebonyolító, a Fenntartó és a törvényben vagy jogszabályban
meghatározott egyéb szervek egymástól függetlenül is bármikor ellenőrizhetik.

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 ellenőrzésére, valamint a támogatott
célnak való célszerűségi, eredményességi, költséghatékonysági szempontok megítélésére.

5.3 A Fenntartó által 2013. június 30-ig benyújtandó pénzügyi elszámolás tartalmát a Lebonyolító
határozza meg. A pénzügyi elszámoláshoz szükséges formanyomtatványt 2013 májusában a
Lebonyolító jelen szerződés 5.4. pontja szerint bocsátja a Tagintézmény részére. A pénzügyi
elszámolás tartalmát alábbi dokumentumok képezik:

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

b) esélyegyenlőségi támogatás felhasználásának aránya a 2012. szeptember 1-től 2012.
december 31-ig terjedő időszakra, kiegészítő támogatás esetén a 2012. január 1-jétől
2012. augusztus 31-ig terjedő időszakra

c) számlaösszesítő az esélyegyenlőségi támogatás pénzügyi elszámolásáról a 2012.
szeptember 1-jétől 2012. december 31-ig terjedő időszakra, kiegészítő támogatás esetén a
2012. január 1-jétől 2012. augusztus 31-ig terjedő időszakra

5. oldal, összesen: 14
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d) kiegészítő illetmény pénzügyi elszámolása a 2012. szeptember 1-jétől, 2012. december
31-ig terjedő időszakra, kiegészítő pótilletmény esetén a 2012. január 1-jétől 2012.
augusztus 31-ig terjedő időszakra

5.4 A Fenntartó azon támogatás felhasználásáról, amelyben a jelen szerződés keretében érintett
Tagintézmény részesült, Tagintézményenként elektronikus és papír alapú pénzügyi
elszámolást készít. Az elszámoláshoz szükséges mellékletek a www.emet.gov.hu honlapon
2013 májusától elérhetőek. A borítékon kötelezően fel kell tüntetni az alábbi megnevezést:
„30/2012. EMMI rendelet elszámolása”. A Lebonyolító ellenőrzi a támogatás felhasználására
vonatkozó előírások megtartását.

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

6.1 Jelen szerződés az utolsóként aláíró szerződő fél aláírását követő napon lép hatályba.

6.2 A felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel 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 szerződés a mellékletként felsorolt okiratokkal együtt érvényes.

6.4 A felek a jelen szerződésből 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 Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLVIII. törvény, a 20/2012. EMMI rendelet, a 30/2012. EMMI
rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törtvény továbbá az Áht. és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.) rendelkezései  az irányadók.

A jelen szerződést a felek elolvasták, tartalmát megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződésből a szerződő feleket 1-1 eredeti példány illeti.

6. oldal, összesen: 14



T.SZ. SZÁM: IPR2012-13/1/1/I/15061

Mellékletek:

1.a melléklet: a miniszter által kiadott, iskolai integrációs pedagógiai program alapján kitűzött
vállalások a 2012. szeptember 1-jétől 2012. december 31-ig terjedő időszakra
1.b melléklet: a miniszter által kiadott, óvodai integrációs pedagógiai program alapján kitűzött
vállalások a 2012. szeptember 1-jétől 2012. december 31-ig terjedő időszakra
1.c melléklet: a miniszter által kiadott, iskolai, óvodai integrációs pedagógiai program alapján
kitűzött vállalások a 2012. január 1-jétől 2012. augusztus 31-ig terjedő időszakra  jelen szerződés
alkalmazásában NEM RELEVÁNS!
2. melléklet: a Fenntartó és a Tagintézmény nyilatkozatai

kelt: kelt: kelt:

Lebonyolító Fenntartó Intézmény
(főigazgató) (képviselője) (intézményvezető)

p.h. p.h. p.h.
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1.	a	melléklet (iskolai	vállalások,	2012.09.012012.12.31.)

A	miniszter	által	kiadott,	iskolai	integrációs	pedagógiai	program	alapján
kitűzött	vállalások	a	2012.	szeptember	1-jétől		2012.	december	31-ig	terjedő

időszakra

Intézmény	neve: Cecei	Általános	Iskola

Intézmény	OM	azonosítója: 038726

Tagintézmény	neve:
Cecei	Általános	Iskola

Cecei	Tagiskolája

Tagintézmény	települése: Cece

Támogatási	Szerződés	száma: IPR2012-13/1/1/I/15061

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

igen

A	2012/2013-as	tanévben	a	képesség-kibontakoztató,
integrációs	felkészítés	megvalósításával
kapcsolatosan	működtetni	kívánt	munkacsoportok
ismertetése:

átmenetek
munkacsoportmódszertani

munkacsoportpályaorientációs
munkacsoportIKCS-menedzsment

munkacsoport

Létrehozni	kívánt	munkacsoportokban	részt	vevő
pedagógusok	száma: 18

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 időszak vonatkozásában.
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Tervezett	óvoda-iskola	átmenetet	támogató
tevékenységek	tartalma	a	támogatott	időszakban:

1.	Zenés	táncház	a
Szedte-vette	zenekar

részvételével
óvodásoknak	és

iskolásoknak2.Óvodás
szüreti	mulatság	-

szüreti	népszokások
felelevenítése

óvodásoknak	és
iskolásoknak,3.	Állatok
világnapja	az	óvodában

-	játékos
akadályverseny	a
meghívott	iskolás
csoportoknak,4.
Krampuszok	az

óvodában	-	a	cecei
iskolások	Mikulás-napi

műsora	az	óvodában

Tervezett	óvoda-iskola	átmenetet	támogató
tevékenységek	száma: 4

Tervezett	pályaorientációs	programok,
továbbtanulást	segítő	tevékenységek	tartalma	a
támogatott	időszakban:

1.	Pályaorientációs
szülői	értekezlet	a	7-8.
évfolyamos	diákoknak

és	szüleiknek2.
Szakmai	látogatások

székesfehérvári
üzemekben3.
Kirándulás	a

székesfehérvári
pályaválasztási

kiállításra4.
Középiskolák

bemutatkozása	a	cecei
diákoknak

Tervezett	pályaorientációs	programok,
továbbtanulást	segítő	tevékenységek	száma: 4

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

9
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Igénybe	venni	kívánt	szolgáltatás(ok)	megnevezése
(IPR	alapú	komplex	intézményfejlesztési,
minőségbiztosítási,	mérés-értékelési,	illetőleg
tanügy-igazgatási,	jogi):

-

Igénybe	venni	kívánt	szolgáltatás(ok)	száma	(IPR
alapú	komplex	intézményfejlesztési,
minőségbiztosítási,	mérés-értékelési,	illetőleg
tanügy-igazgatási,	jogi):

0

Tervezett	hospitáció(k)	száma	más	intézményekben	a
támogatott	időszakban: 1

A	támogatott	időszakban	tervezett	hospitáció(k),	IPR
műhelyek	száma	saját	telephelyén: 3

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

1.	Látogatás	a
Nagykarácsonyi

Mikulásházban2.
Látogatás	a	budapesti

Syma-csarnok
karácsonyi

rendezvényére,3.
Kirándulás	a	Tamási

Vadasparkba

Tervezett	szociális	hátrányok	enyhítését	elősegítő
program(ok),	akció(k)	száma: 3

Az	együttműködések	és	a	partneri	kapcsolatok
erősítése	érdekében	tervezett	az	IPR	alkalmazását
támogató	iskolán	kívüli	program(ok)	tartalma:

Hurrá	itt	a	Mikulás!	-
Mikulásváró

rendezvény	a	cecei
Őszirózsa	Nyugdíjas

Klubbal	és	a	Cecei
Polgári	Sport

Egyesülettel,2.	Hurrá	itt
a	Karácsony!	-

ünnepváró	rendezvény
a	cecei	Őszirózsa

Nyugdíjas	Klubbal	és	a
Cecei	Polgári	Sport

Egyesülettel,
Az	együttműködések	és	a	partneri	kapcsolatok
erősítése	érdekében	tervezett	az	IPR	alkalmazását
támogató	iskolán	kívüli	program(ok)	száma:

2
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Kelt: 2012.12.14 …………………….........................................
Intézmény

intézményvezető

PH.
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2.	melléklet

A	FENNTARTÓ	ÉS	AZ	INTÉZMÉNY	NYILATKOZATAI

Intézmény	neve: Cecei	Általános	Iskola	Cecei	Tagiskolája

Képviselőjének	neve:	(hivatalos	aláírásra	jogosult	személy)	Varga	Gábor

Alulírott	büntetőjogi	felelősségem	tudatában
1. kijelentem, hogy a támogatási igényben és a jelen szerződésben foglalt adatok, információk

és dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek;
2. nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt szervezet a jelen szerződés tárgyát képező

támogatási igény benyújtásával egyidejűleg illetve azt megelőzően az alábbi azonos tárgyú
támogatási igényeket nyújtotta be:

támogatás	megnevezése
benyújtásának

időpontja
elnyert	támogatás

összege
támogató

megnevezése

3. kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt
végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb,
a megszüntetésre 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. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben
nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós
fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet,
ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az
Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat
Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek, valamint az Ávr. meghatározott más jogosultak
hozzáférjenek;

5. tudomásul veszem, hogy köztartozás fennállása esetén a folyósításra kerülő támogatásból
az általam képviselt szervezetet terhelő, a köztartozás összegét a Magyar Államkincstár
visszatartja, és az állami adóhatóság részére átutalja;

6. tudomásul veszem, hogy a fenti 5. pont szerinti visszatartás az Ávr. 79. § (4) bekezdése
szerint az általam képviselt szervezetnek a költségvetési támogatás érdekében vállalt
kötelezettségeit nem csökkenti, a visszatartott összeg a költségvetési támogatással történő
elszámolás során felmerült költségként el nem számolható;

7. tudomásul veszem, hogy a támogatás felhasználását  ha ennek a közbeszerzésekről szóló
törvény szerinti feltételei fennállnak  közbeszerzés alkalmazásához kell kötni;

8. tudomásul veszem, hogy az Ávr. 76. §-ának (3) bekezdése alapján nem nyújtható támogatás
annak, aki az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetési
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támogatás felhasználásával jogszabályban vagy a támogatói okiratban, támogatási
szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el;

9. nyilatkozom, hogy nem esem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésben foglalt korlátozás alá;

10. kijelentem, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az
Ávr.-ben foglaltak szerint az általam képviselt szervezet visszafizeti;

11. nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a költségvetési támogatás tekintetében
adólevonási joggal nem rendelkezik

12. nyilatkozom arról, hogy amennyiben az általam képviselt szervezet, illetve a személyes
adataimban változás következik be, azt haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban
bejelentem a Lebonyolítónak;

13. nyilatkozom, hogy a támogatás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru
beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés kizárólag írásban kerül
megkötésre;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatott tevékenység megvalósításáról szóló beszámolóban
kizárólag olyan  a költségvetésből nyújtott támogatás, és amennyiben az előírásra került,
saját forrás terhére teljesített  költségek tüntethetőek fel, amelyek jogosságáról és
összegszerűségéről azok kifizetése előtt  ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes
kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is  előzetesen meggyőződtem;

15. tudomásul veszem, hogy a fenti 14. pont megtartásáról a beszámolás keretében
nyilatkozattételi kötelezettség terhel, amelynek hiányában a beszámoló nem fogadható el;

16. tudomásul veszem, hogy közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot
kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv vagy személy
által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt,
közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat;

17. nyilatkozom arról, hogy az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumokat az alábbi
helyszínen a jogszabályok által előírt időtartamig tárolom, és amennyiben a fellelhetőség
helye megváltozik, arról haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban értesítem a
támogatót:

igen

18. nyilatkozom továbbá, hogy a jelen nyilatkozatban rögzített adatok változásáról
haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban értesítem a Lebonyolítót.
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Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy a
Lebonyolító a fent megadott adatokat kizárólag a támogatási igény elbírálása, lebonyolítása
érdekében kezelje, feldolgozza, a bíráló(k)nak továbbítsa, és azokat a támogatási igénnyel
kapcsolatos eljárás lezárta után 10 évig megőrizze.
Tudomásul veszem, hogy a Lebonyolító a személyes adatokat harmadik fél részére semmilyen
körülmények között nem adja át, kivéve, ha az átadásra jogszabályi felhatalmazással bíró szerv
kéri.

kelt: kelt:

Fenntartó Intézmény
(képviselője) (intézményvezető)

p.h. p.h.
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	3.8  A TagintÃ©zmÃ©ny tudomÃ¡sul veszi, hogy a kiegÃ©szÃ�tÅ‚ (pÃ³t)illetmÃ©ny havi Ã¶sszege a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15/A. Â§ (6) bekezdÃ©sÃ©ben meghatÃ¡rozottak szerint bruttÃ³ Ã¶tezer forinttÃ³l bruttÃ³ hatvanezer forintig terjedhet.
	4.2 A FenntartÃ³ Ã©s a TagintÃ©zmÃ©ny a tÃ¡mogatÃ¡si Ã¶sszeget elkÃ¼lÃ¶nÃ�tetten kÃ¶teles kezelni, illetÅ‚leg a felhasznÃ¡lÃ¡st szakfeladat szerint dokumentÃ¡lÃ³ szÃ¡mlÃ¡kat, bizonylatokat, egyÃ©b okiratokat az ellenÅ‚rzÃ©sre jogosult szervek Ã¡ltal ellenÅ‚rizhetÅ‚ mÃ³don kÃ¶teles kezelni Ã©s nyilvÃ¡ntartani. A FenntartÃ³ Ã©s a TagintÃ©zmÃ©ny ezen tÃºl is kÃ¶teles minden, az ellenÅ‚rzÃ©shez szÃ¼ksÃ©ges felvilÃ¡gosÃ�tÃ¡st Ã©s egyÃ©b segÃ�tsÃ©get megadni.
	4.3 Ha a tÃ¡mogatÃ¡st vagy annak egy rÃ©szÃ©t a FenntartÃ³ jogosulatlanul vette igÃ©nybe, azt nem a jelen szerzÅ‚dÃ©sben megjelÃ¶lt feladatra hasznÃ¡lta fel, illetve a tÃ¡mogatÃ¡s igÃ©nylÃ©sÃ©hez meghatÃ¡rozott statisztikai jelentÃ©sben vagy jelen szerzÅ‚dÃ©s megkÃ¶tÃ©sÃ©re vonatkozÃ³an valÃ³tlan, hamis adatot szolgÃ¡ltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, illetve a jogszabÃ¡lyban rÃ¶gzÃ�tett arÃ¡nyt meghaladÃ³ mÃ©rtÃ©kÅ± tÃ¡mogatÃ¡st vett igÃ©nybe, vagy egyÃ©bkÃ©nt neki felrÃ³hatÃ³ okbÃ³l megszegi a jelen szerzÅ‚dÃ©sben vagy a vonatkozÃ³ jogszabÃ¡lyban meghatÃ¡rozott kÃ¶telezettsÃ©geit:
	Ã¶nkormÃ¡nyzati fenntartÃ³ esetÃ©n az Ã¡llamhÃ¡ztartÃ¡srÃ³l szÃ³lÃ³ 2011. Ã©vi CXCV. tÃ¶rvÃ©ny (a tovÃ¡bbiakban: Ã†ht.) 57. Â§-Ã¡ban foglaltaknak megfelelÅ‚en kell eljÃ¡rni; 
	nem Ã¡llami, nem helyi Ã¶nkormÃ¡nyzati fenntartÃ³ esetÃ©n a kÃ¶zoktatÃ¡srÃ³l szÃ³lÃ³ 1993. Ã©vi LXXIX. tÃ¶rvÃ©ny vÃ©grehajtÃ¡sÃ¡rÃ³l rendelkezÅ‚ 20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletnek az Ã¡llami hozzÃ¡jÃ¡rulÃ¡s Ã©s tÃ¡mogatÃ¡s elszÃ¡molÃ¡sÃ¡ra, ellenÅ‚rzÃ©sÃ©re vonatkozÃ³ rendelkezÃ©seit kell alkalmazni.
	4.4  A 2012/2013. tanÃ©vre / nevelÃ©si Ã©vre vonatkozÃ³ tÃ¡mogatÃ¡s felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡nak kezdÅ‚ idÅ‚pontja 2012. szeptember 1., vÃ©ghatÃ¡rideje a kÃ©pessÃ©g-kibontakoztatÃ³, integrÃ¡ciÃ³s felkÃ©szÃ�tÃ©s / Ã³vodai fejlesztÅ‚ program esetÃ©ben 2013. jÃºnius 30., a kiegÃ©szÃ�tÅ‚ illetmÃ©ny esetÃ©ben 2013. augusztus 31. A felhasznÃ¡lÃ¡st dokumentÃ¡lÃ³ szÃ¡mlÃ¡knak, bizonylatoknak, egyÃ©b okiratoknak e felhasznÃ¡lÃ¡si idÅ‚szaknak megfelelÅ‚ keltezÃ©sÅ±nek kell lennie. 
	4.5 A 2011/2012. tanÃ©vre / nevelÃ©si Ã©vre vonatkozÃ³ kiegÃ©szÃ�tÅ‚ tÃ¡mogatÃ¡s felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡nak kezdÅ‚ idÅ‚pontja 2012. januÃ¡r 1., vÃ©ghatÃ¡rideje a kÃ©pessÃ©g-kibontakoztatÃ³, integrÃ¡ciÃ³s felkÃ©szÃ�tÃ©s / Ã³vodai fejlesztÅ‚ program, tovÃ¡bbÃ¡ a kiegÃ©szÃ�tÅ‚ pÃ³tilletmÃ©ny esetÃ©ben 2012. augusztus 31. A felhasznÃ¡lÃ¡st dokumentÃ¡lÃ³ szÃ¡mlÃ¡knak, bizonylatoknak, egyÃ©b okiratoknak e felhasznÃ¡lÃ¡si idÅ‚szaknak megfelelÅ‚ keltezÃ©sÅ±nek kell lennie. 
	5.1 A tÃ¡mogatÃ¡s felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡t a LebonyolÃ�tÃ³, a FenntartÃ³ Ã©s a tÃ¶rvÃ©nyben vagy jogszabÃ¡lyban meghatÃ¡rozott egyÃ©b szervek egymÃ¡stÃ³l fÃ¼ggetlenÃ¼l is bÃ¡rmikor ellenÅ‚rizhetik. 
	5.2 A TagintÃ©zmÃ©ny a pÃ©nzÃ¼gyi elszÃ¡molÃ¡sÃ¡t kÃ¶teles elkÃ©szÃ�teni Ã©s a FenntartÃ³nak Ã¡tadni. A TagintÃ©zmÃ©ny az elszÃ¡molÃ¡st Ãºgy kÃ¶teles elkÃ©szÃ�teni, hogy az alkalmas legyen mind a tÃ¡mogatÃ¡s jogosultsÃ¡gÃ¡nak, mind pedig felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡nak ellenÅ‚rzÃ©sÃ©re, valamint a tÃ¡mogatott cÃ©lnak valÃ³ cÃ©lszerÅ±sÃ©gi, eredmÃ©nyessÃ©gi, kÃ¶ltsÃ©ghatÃ©konysÃ¡gi szempontok megÃ�tÃ©lÃ©sÃ©re.
	5.3 A FenntartÃ³ Ã¡ltal 2013. jÃºnius 30-ig benyÃºjtandÃ³ pÃ©nzÃ¼gyi elszÃ¡molÃ¡s tartalmÃ¡t a LebonyolÃ�tÃ³ hatÃ¡rozza meg. A pÃ©nzÃ¼gyi elszÃ¡molÃ¡shoz szÃ¼ksÃ©ges formanyomtatvÃ¡nyt 2013 mÃ¡jusÃ¡ban a LebonyolÃ�tÃ³ jelen szerzÅ‚dÃ©s 5.4. pontja szerint bocsÃ¡tja a TagintÃ©zmÃ©ny rÃ©szÃ©re. A pÃ©nzÃ¼gyi elszÃ¡molÃ¡s tartalmÃ¡t alÃ¡bbi dokumentumok kÃ©pezik:
	5.4  A FenntartÃ³ azon tÃ¡mogatÃ¡s felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡rÃ³l, amelyben a jelen szerzÅ‚dÃ©s keretÃ©ben Ã©rintett TagintÃ©zmÃ©ny rÃ©szesÃ¼lt, TagintÃ©zmÃ©nyenkÃ©nt elektronikus Ã©s papÃ�r alapÃº pÃ©nzÃ¼gyi elszÃ¡molÃ¡st kÃ©szÃ�t. Az elszÃ¡molÃ¡shoz szÃ¼ksÃ©ges mellÃ©kletek a www.emet.gov.hu honlapon 2013 mÃ¡jusÃ¡tÃ³l elÃ©rhetÅ‚ek. A borÃ�tÃ©kon kÃ¶telezÅ‚en fel kell tÃ¼ntetni az alÃ¡bbi megnevezÃ©st: â•ž30/2012. EMMI rendelet elszÃ¡molÃ¡saâ•š. A LebonyolÃ�tÃ³ ellenÅ‚rzi a tÃ¡mogatÃ¡s felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡ra vonatkozÃ³ elÅ‚Ã�rÃ¡sok megtartÃ¡sÃ¡t. 
	6.1 Jelen szerzÅ‚dÃ©s az utolsÃ³kÃ©nt alÃ¡Ã�rÃ³ szerzÅ‚dÅ‚ fÃ©l alÃ¡Ã�rÃ¡sÃ¡t kÃ¶vetÅ‚ napon lÃ©p hatÃ¡lyba.
	6.2  A felek rÃ¶gzÃ�tik, hogy a jelen szerzÅ‚dÃ©ssel Ã¶sszefÃ¼ggÅ‚ adatok nem minÅ‚sÃ¼lnek Ã¼zleti titoknak, nem tarthatÃ³ak vissza Ã¼zleti titokra valÃ³ hivatkozÃ¡ssal, amennyiben azok megismerÃ©sÃ©t vagy nyilvÃ¡nossÃ¡gra hozatalÃ¡t tÃ¶rvÃ©ny kÃ¶zÃ©rdekbÅ‚l elrendeli.
	6.3  A jelen szerzÅ‚dÃ©s a mellÃ©kletkÃ©nt felsorolt okiratokkal egyÃ¼tt Ã©rvÃ©nyes.
	6.4  A felek a jelen szerzÅ‚dÃ©sbÅ‚l eredÅ‚ esetleges jogvitÃ¡ikat elsÅ‚sorban tÃ¡rgyalÃ¡sos Ãºton kÃ¶telesek rendezni.
	6.5 A jelen megÃ¡llapodÃ¡sban nem, vagy nem kellÅ‚ rÃ©szletessÃ©ggel szabÃ¡lyozott kÃ©rdÃ©sek tekintetÃ©ben a magyar jog szabÃ¡lyai Â� elsÅ‚sorban a MagyarorszÃ¡g 2012. Ã©vi kÃ¶zponti kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©sÃ©rÅ‚l szÃ³lÃ³ 2011. Ã©vi CLVIII. tÃ¶rvÃ©ny, a 20/2012. EMMI rendelet, a 30/2012. EMMI rendelet, a PolgÃ¡ri TÃ¶rvÃ©nykÃ¶nyvrÅ‚l szÃ³lÃ³ 1959. Ã©vi IV. tÃ¶rtvÃ©ny tovÃ¡bbÃ¡ az Ã†ht. Ã©s az Ã¡llamhÃ¡ztartÃ¡srÃ³l szÃ³lÃ³ tÃ¶rvÃ©ny vÃ©grehajtÃ¡sÃ¡rÃ³l szÃ³lÃ³ 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a tovÃ¡bbiakban: Ã†vr.) rendelkezÃ©sei Â� az irÃ¡nyadÃ³k.


