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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KIEGÉSZÍTÉS

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 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 a Wekerle Sándor Alapkezelő

székhely: 1088 Budapest, Múzeum utca 17.

levelezési cím:1374 Budapest, Pf. 564

képviseletében: Dr. Hidas János főigazgató

kapcsolattartó: Langerné Victor Katalin főosztályvezető

továbbiakban: Alapkezelő

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: Király László

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

A jelen megállapodás-kiegészítés célja, hogy az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása, valamint az 5/2010. (I. 29.) OKM

rendelet alapján a 2010. évben támogatásban részesült fenntartók részére a 2010/2011. tanévre tekintettel 2011-ben megállapítható kiegészítő

támogatás rendje szerint folyósított támogatás felhasználásának szabályait, valamint a kapcsolódó szakmai együttműködés kereteit rögzítse,

összhangban 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 5/2011. (II. 15.) KIM rendelet” (továbbiakban: rendelet) szabályaival.
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1. A megállapodás-kiegészítés előzménye

1.1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük az 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet 17. § (1) bekezdése alapján 2010-ben Együttműködési

Megállapodás jött létre (a továbbiakban: Együttműködési Megállapodás). Az Együttműködési Megállapodás tartalmazza a szakmai

együttműködés célját, tartalmát, a támogatás felhasználására vonatkozó kötelezettségeket, a támogatás összegét, a támogatás

felhasználásának szabályait, valamint a támogatás felhasználásának ellenőrzésének szabályait.

1.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a rendelet I. fejezete határozza meg az 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet alapján a 2010. évben támogatásban

részesült fenntartók részére a 2010/2011. tanévre tekintettel 2011-ben megállapítható kiegészítő támogatás rendjét. A rendelet alapján tehát az

Együttműködési Megállapodást kötött fenntartók részére kiegészítő támogatás folyósítására kerül sor. Ennek és az Együttműködési

Megállapodás 3.4. pontjában foglaltak alapján szükséges az Együttműködési Megállapodás kiegészítése.

2. A megállapodás-kiegészítés tárgya

2.1. Az Együttműködési Megállapodás 3. pontja (a támogatás összege) az alábbiakkal egészül ki:

„3.1/a A kiegészítő támogatás összege képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés esetében 

     - általános iskolák

- a 2011. január 1-től 2011. június 15-ig tartó időszakra vonatkozóan - támogatási összeg:    2 337 300   Ft,

     - közép- és szakiskolák

- a 2011. január 1-től 2011. június 15-ig tartó időszakra vonatkozóan - támogatási összeg:     -,

3.3/a A kiegészítő támogatás összege az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok kiegészítő illetménye

tekintetében 

     -

2011. január 1-től augusztus 31-ig tartó időszakra vonatkozóan iskolai illetménykiegészítés pedagógusok részére - támogatási összeg:

2 194 560 Ft,

2.2 A jelen megállapodás-kiegészítéssel érintett kiegészítő támogatás felhasználásának kezdő időpontja 2011. január 1., véghatárideje a

képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés / óvodai fejlesztő program esetében 2011. június 15., a pedagógusoknak juttatható kiegészítő

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

időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

2.3 A jelen megállapodás-kiegészítéssel érintett kiegészítő támogatással a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés esetében 2011.

június 30-ig, a pedagógusoknak juttatható kiegészítő illetmény esetében 2011. augusztus 31-ig kell elszámolni. Az elszámolás tekintetében

egyebekben az Együttműködési Megállapodásban rögzített szabályok irányadóak.

2.4. A Tagintézmény a jelen megállapodás-kiegészítés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen megállapodás-kiegészítés 1.b számú

mellékletben foglalt vállalásokat megtette. A Fenntartó és a Tagintézmény tudomásul veszi, hogy a vállalások 2010/2011. tanévben történő

teljesítése az Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint benyújtandó intézményi önértékelés és pénzügyi elszámolás elfogadásának

feltétele. Az intézményi önértékelés és pénzügyi elszámolás elfogadása továbbá feltétele a következő évi támogatás igénybevételének. 

2.5. A Fenntartó és a Tagintézmény tudomásul veszi, hogy a támogatás kizárólag az 5/2011. (II.15.) KIM rendelet 3. számú mellékletében

meghatározott feladatok finanszírozására használható fel.

3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

3.1. Az Együttműködési Megállapodás jelen megállapodás-kiegészítéssel nem módosított pontjai változatlan tartalommal fennmaradnak,

különös tekintettel a szakmai együttműködés céljára, tartalmára, a támogatás felhasználására vonatkozó kötelezettségekre, továbbá a

támogatás felhasználásának és felhasználása ellenőrzésének szabályaira.

3.2 A jelen megállapodás-kiegészítés az Együttműködési Megállapodás részét képezi, azzal együtt érvényes.

3.3 Jelen megállapodás a felek általi aláírásának napján lép hatályba.

3.4. A szerződő 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.

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

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

3.7. 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 rendelet, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a Polgári Törvénykönyv - az irányadók.
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A jelen megállapodást a felek elolvastak, tartalmát megértették, és mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Jelen megállapodásból

a felek 1-1 eredeti példányt kapnak. 

Budapest, 2011. május 3.

Mellékletek: 

1.b. számú: a miniszter által kiadott, iskolai integrációs pedagógiai program alapján kitűzött vállalások általános iskolák számára a 2011. január

1-től június 15-ig terjedő időszakra

Educatio Kft.

(ügyvezető)

p.h.

       Wekerle Sándor

Alapkezelő

(főigazgató)

p.h.

       Fenntartó

(képviselője)

p.h.

       Intézmény

(Intézményvezető)

p.h.
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1.b. számú melléklet

Általános iskolai vállalások

képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés szervezése esetén a 2011. január 1-től június 15 -ig tartó időszakra vonatkozóan

Intézmény neve Cecei Általános Iskola

Intézmény OM azonosítója: 038726

Tagintézmény neve: Cecei Általános Iskola

Tagintézmény települése: Cece

Együttműködési Megállapodás száma: EM2011/0/1/1/I/1539

Az intézmény vállalja   Igen / Nem  

az IPR megvalósítására vonatkozó cselekvési ütemtervet készít

(az IPR alkalmazása kapcsán az adott időszakra vonatkozó célkitűzések megfogalmazása, konkrét

tevékenységek beazonosítása, elvárt eredmények kitűzése)

igen / nem

az adott időszakban 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 igen / nem

a támogatott időszakban pályaorientációt segítő program(ok)at szervez középiskolák, szakiskolák

bevonásával

igen / nem

IPR alapú fejlesztéshez kapcsolódó továbbképzés(ek)en, felkészítés(ek)en, tréning(ek)en, illetőleg

az ezekhez kapcsolódó mentorálásban vesz részt

igen / nem

IPR alapú komplex intézményfejlesztési, minőségbiztosítási, mérés-értékelési, illetőleg

tanügy-igazgatási, jogi szolgáltatás(ok)at vesz igénybe

igen / nem

a támogatott időszakban pedagógus hospitáció(ko)n, IPR műhelyekben vesz részt más

intézményekben

igen / nem

a támogatott időszakban pedagógus hospitáció(ka)t, IPR műhelyeket szervez saját telephelyén igen / nem

a programban résztvevő tanulók részére a szociális hátrányok enyhítését elősegítő

program(ok)at, akció(k)at szervez

igen / nem

az együttműködések és a partneri kapcsolatok erősítése érdekében az IPR alkalmazását

támogató iskolán kívüli program(ok)at szervez

igen / nem

Kelt: Budapest, 2011. május 3.
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