MEGÁLLAPODÁS
fejlesztési támogatás nyújtására
2011. évre
mely létrejött a 2003. évi LXXXVI. törvény 4. § (5) bekezdése / 5. § (2) bekezdésének a) pontja és
a 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet 14.§-a alapján
egyrészről a(z)
név (cégnév): .......................................................................................................................................................
vezetőjének neve/beosztása: ................................................................................................................................
telefonszáma: .......................................................................................................................................................
székhely: ..............................................................................................................................................................
adószám: ..............................................................................................................................................................
statisztikai számjel: ..............................................................................................................................................
cégjegyzékszám: ..................................................................................................................................................
egyéni vállalkozói igazolvány száma: .................................................................................................................
nyilvántartási szám: .............................................................................................................................................
bankszámlaszám: .................................................................................................................................................
mint támogató (továbbiakban: Támogató),
másrészről
név (cégnév):
székhelye:
adószám:
törzsszám:
statisztikai számjel:
bankszámlaszám:

Vidékfejlesztési Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
15305679-1-41
313492
15305679-8411-311-01
10032000-01220191-50000005

mint támogatott fenntartó (továbbiakban: Fenntartó) között a szakképzési hozzájárulásról és a képzés
fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban Szht.) 4. § (5) bekezdése /
5.§ (2) bekezdésének a) pontja alapján,
valamint egyrészről a Fenntartó, Vidékfejlesztési Minisztérium
másrészről pedig a(z)
szakképző iskola neve:
címe:

VM DASzK, Szakképző Iskola – Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, Szentlőrinc
7940 Szentlőrinc, Erzsébet utca 1.

amely a(z)

név:
OM azonosító:
törzsszám:
Államháztartási Azonosító Szám:
Adószám:

VM Dunántúli Agrár-szakképző Központ
Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
Kollégium, Szekszárd
7100 Szekszárd, Palánk u.19., Pf.: 61.
036410
329914
234285
15329918-2-17

térségi integrált szakképző központ részét képező, iskolai rendszerű képzést folytató intézmény, mint a
Támogató által nyújtott fejlesztési hozzájárulást felhasználó iskola (a továbbiakban: Felhasználó iskola)
között az Szht. végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. §-a
alapján az alábbi tartalommal:
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1. A szerződés tárgya:
A Támogató 2011. évben (a továbbiakban: tárgyév) az Szht. 4. § (5) bekezdése / 5. § (2) bekezdésének
a) pontja alapján felhalmozási támogatást (a továbbiakban: fejlesztési támogatás) nyújt a Felhasználó
iskolában folytatott gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés fejlesztésére, mely támogatást a Fenntartó
részére adja át.
A Fenntartó a kapott fejlesztési támogatást a Rendelet 14. §-ában szabályozottak szerint, jelen
megállapodásban foglaltak alapján a Felhasználó iskola részére továbbadja.
2. Az Szht. 4. § (5) bekezdése / 5. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a Támogató által a Fenntartó
részére nyújtott fejlesztési támogatásra vonatkozó megállapodások:
2.1.

A Felhasználó iskolában, valamint a DASZK keretében működő központi képzőhelyen folyó
képzésben támogatandó szakmacsoport(ok), szak(ok), szakképesítés(ek) megnevezése gyakorlati
képzésének helyszínei, időtartama:

szakmacsoport

szakképesítés

szak
megnevezése

Mezőgazdasági
technikus
Mezőgazdaság

Közgazdaság

2.2.

gyakorlati képzés
helyszíne(i)

OKJ száma

54 621 02 0010 5402

Mezőgazdasági
szakmacsoportos
oktatás 9-12.évf.
Gazda

33 621 02 1000 00 00

Statisztikai és
gazdasági
ügyintéző

52 462 01 1000 000

Közgazdasági
szakmacsoportos
oktatás 9-12.évf.

gyakorlati
képzés
időtartama

Szentlőrinc
szakközépiskola,
tangazdaság
Szentlőrinc
szakközépiskola,
tangazdaság
Szentlőrinc
szakközépiskola,
tangazdaság

1 év
4 év
3 év

Szentlőrinc
szakközépiskola

1 év

Szentlőrinc
szakközépiskola

4 év

A tárgyévben gyakorlati oktatásban és gyakorlati képzésben részesülő tanulók
szakmacsoportonkénti, szakképesítésenkénti létszáma, illetve az érintett hallgatók
szakonkénti, évfolyamonkénti létszáma:

szakmacsoport

szak
megnevezése

szakképesítés

évfolyam

létszám
(fő)

1/13. évfolyam

14 fő

9-12. évfolyam

153 fő

Gazda

9. évfolyam

32 fő

Statisztikai és
gazdasági ügyintéző

1/13. évfolyam

19 fő

9-12. évfolyam

132 fő

Mezőgazdasági
technikus
Mezőgazdaság

Közgazdaság

Mezőgazdasági
szakmacsoportos
oktatás 9-12.évf.

Közgazdasági
szakmacsoportos
oktatás 9-12.évf.
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2.3.

A hozzájárulásra kötelezett Támogató által nyújtandó fejlesztési támogatás összege
…………………… Ft, azaz …………………………………………………… forint, az átadás
módja banki átutalás a Fenntartó bankszámlájára (10032000-01220191-50000005).

2.4.

A gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek javítását szolgáló tervezett fejlesztések felsorolása:
- Autóbuszvásárlás
- Gazdaképzés tárgyi feltételeinek kialakítása
- Növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés műszaki színvonalának fejlesztése
- Tangazdaság részére erő- és munkagépek vásárlása
- Tanistálló vízellátásának átalakítása, korszerűsítése
- Projektorvásárlás
- Labor-, szertárfejlesztés
- Tanistálló kerítésének felújítása, tetőfelújítás, szellőzőrendszer korszerűsítése
- Tangazdasági telephelyek térburkolása
- Tenyészállatok vásárlása
- Számítástechnikai, digitális hang- és képrögzítő eszközök vásárlása
- Kertészeti öntözőberendezés vásárlása
- Tanistálló vízellátásának korszerűsítése
- Napkollektorok vásárlása
- Nyílászárók cseréje energiatakarékos ablakokra
- Öltözőszekrények vásárlása
- Fűtés és melegvíztároló rendszer korszerűsítése
- Szakmai célú oktatási és bemutató táblák készítése

2.5.

Tárgyi eszköz átadása esetén az átadásra kerülő tárgyi eszköz megnevezése, könyv szerinti
értéke, egyedi azonosító adatai:
megnevezés

2.6.

könyvszerinti érték

Az Szht. 4/F. §-ának (1) bekezdése szerint a támogatás felhasználásának, és az erről szóló, a
Fenntartó részére megküldendő beszámolásnak a határideje:
Támogatás felhasználásának határideje:
Beszámoló megküldésének határideje:

2.7.

egyedi azonosító

2012. december 31.
2012. február 15.

A felek tudomásul veszik, hogy a fejlesztési támogatás átadása és átvétele is nyilvános. A kapott
fejlesztési támogatást (a támogató nevének, címének és a támogatás összegének megjelölésével)
nyilvánosságra kell hozni a tárgyévet követő év január 31. napjáig a fejlesztési támogatásban
részesített honlapján, melyet a tárgyévet követő második év január 31-éig a honlapon kell
tartani.

3. A Fenntartó és a Felhasználó iskola között a Rendelet 14. §-a által meghatározott megállapodások:
3.1.

A Fenntartó tudomásul veszi, hogy a Támogató a – 2.3. és a 2.5. pontban meghatározott –
fejlesztési támogatást a Felhasználó iskola gyakorlati képzésének fejlesztésére kívánja fordítani
a jelen megállapodásban meghatározott céllal, ezért azt jelen megállapodás alapján a Rendelet
14. §-ában rögzítettek szerint a Felhasználó iskola részére maradéktalanul továbbadja.

3.2.

A támogatásnak a Felhasználó iskola részére történő továbbadásának határideje és módja:
A továbbadás határideje:
A továbbadás módja:

a beérkezéstől számított 30 nap
banki átutalás a Felhasználó iskola 10024003-00290809-00000000
számú bankszámlájára.
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A Felhasználó iskola tudomásul veszi, hogy a pénzbeli fejlesztési támogatást a 2.6. pontban
meghatározott időpontig köteles felhasználni. A határidőig fel nem használt támogatást, illetve
annak fel nem használt részét köteles harminc napon belül a Magyar Államkincstárnál vezetett
NSZFI Munkaerő-piaci Alap területi előirányzat-felhasználási keretszámlára (EFK) befizetni.
3.3.

A Felhasználó iskola a továbbadott fejlesztési támogatást a 2. pontban foglaltak alapján az
alábbiak szerint használja fel: A 2011. évben kapott támogatást 2012. december 31-ig a
2.4. pontban felsorolt fejlesztésekre használja fel, figyelembe véve a fejlesztési támogatások
nagyságát és az oktatási és piaci viszonyokat.

3.4.

A Felhasználó iskola a kapott fejlesztési támogatást, illetve a fejlesztési támogatás keretében
átvett tárgyi eszközt elkülönítetten köteles nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a
fejlesztési támogatás és a megvalósulásának dokumentumait (fejlesztési megállapodás, beszerzést
igazoló számla, tárgyi eszköz-karton stb.), valamint a tárgyévi fejlesztési támogatás átadásának
dokumentumait.

3.5.

A jelen szerződésben foglaltak megvalósulásáról a Felhasználó iskola a végrehajtás napjától
számított 30 napon belül köteles írásban tájékoztatni a Támogatót és ezzel egyidejűleg a
Fenntartót, továbbá évente egy alkalommal köteles egyeztető értekezleten tájékoztatni Őket az
előző évi támogatás felhasználásáról.

3.6.

A Felhasználó iskola tudomásul veszi, hogy a Fenntartó a tárgyévet követő év március 15-éig
köteles megküldeni a Rendelet 1. és 2. számú mellékletnek megfelelő adatszolgáltatását a
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (továbbiakban: NSZFI) részére. Nem megfelelő
adatszolgáltatás miatt történő hiánypótlási felszólítás nem, vagy nem határidőre történő teljesítése
esetén a Rendelet 19. §-ban meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására kerül sor.

3.7.

A Felhasználó iskola tudomásul veszi, hogy a fejlesztési támogatásból beszerzett, felújított és a
Rendelet előírásainak figyelembevételével elkülönítetten nyilvántartásba vett tárgyi
eszköz(ök)nek, illetve a fejlesztési támogatás keretében az átadott tárgyi eszköz(ök)nek legalább 5
évig – ingatlan esetében 10 évig – a gyakorlati képzés céljait kell szolgálnia. Tárgyi eszközként
elszámolt biológiai alapok, tenyészállatok és szaporító anyagok esetében az időtartam 5 évnél
rövidebb lehet, ha azt termesztési, illetve tenyésztési okok indokolják. A tárgyi eszköz csak az
NSZFI előzetes írásbeli engedélyével terhelhető meg és csak az intézmény tanrendjében
meghatározott gyakorlati képzési időn kívül adható bérbe.

3.8.

A Fenntartó kijelenti, hogy jelen megállapodás fejlesztési támogatása nincs (nem lesz)
befolyással a Felhasználó iskola fenntartói költségvetési támogatásának összegére, az e
megállapodással átadott összeg nagysága miatt nem csökkenthető, de nem ad jogalapot a
költségvetési támogatás növelésére sem.

3.9.

A Fenntartót, illetve a Felhasználó iskolát megilletik azon jogok és terhelik azon a Rendelet
által szabályozott kötelezettségek, amelyeket jelen megállapodás nem tartalmaz.

3.10. A Felhasználó iskolának a honlapján a fejlesztési támogatást nyilvánosságra kell hozni a tárgyévet
követő év január 31. napjáig, melyet a tárgyévet követő második év január 31-ig a honlapon kell
tartani.
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4. A jelen szerződésben nem érintett és jogszabályban nem szabályozott, a megállapodás teljesítése során
esetlegesen felmerülő kérdéseket a felek egymással egyeztetik, és külön okiratban szabályozzák.
5. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés alapján nyújtott támogatás jogszerűségét
– mint a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítését – az állami adóhatóság, szerződésszerű
teljesítését pedig a Támogató, a szakképzési hozzájárulás nyilvántartását, beszedését, ellenőrzését, a
pénzügyi garanciák érvényesítését az NSZFI, az alaprész kezelésével összefüggő feladatok ellátását az
NSZFI és – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a Nemzetgazdasági Minisztérium végzi.
6. A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel összefüggő nyilatkozatokat egymással mindenkor
írásos formában közlik.
7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a hatályos jogszabályok – elsősorban a
szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. tv. (Szt.), a szakképzési hozzájárulásról és a képzés
fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. tv. (Szht.), a szakképzési hozzájárulásról, és a
képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. tv. végrehajtásáról szóló
13/2008. (VII.22.) SZMM rendelet, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló
1959. évi IV. tv. (Ptk.) rendelkezései – az irányadók.
8. Jelen megállapodás 4 példányban készült, amelyből

a Támogató
a Fenntartó
a Felhasználó iskola

2 pld-t
1 pld-t
1 pld-t kap.

Felek a jelen szerződést annak teljes ismeretében – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag
írták alá.
Kelt: Budapest, 2011. ……………….....…… hó …… nap

……………..…………………….
Támogató

……………..…………………….
Fenntartó
Dr. Pécsi Mária
főosztályvezető
(P.H.)

……………..…………………….
Név/beosztás
(P.H.)

……………..…………..……………….
Felhasználó iskola
Szabó Zoltán
Stáhl Ernő
igazgató
gazdasági igazgató
(P.H.)
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