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Alpolgármestere 

Előterjeszt és 
a Képviselő-testület részére 

5f C . számú előterjesztés 

a TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-0004 azonosító számú, "Táguló világ" című projekt 
előfinanszírozásához szükséges forrás biztosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 830/2011. (VIII. 25.) 
határozatával döntött arról, hogy a Kőbányai Korai Fejlesztő Központ konzorciumi tagként vegyen 
részt a TÁMOP-3.1.6-11/3 kódszámú, "Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által 
nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési 
igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében" című pályázaton, amely 
pályázat konzorciumi vezetője a Zuglói Benedek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény. 

A pályázatban résztvevő további konzorciumi partnerek: 
a) Gyurkovics Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
b) Autista Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

A pályázat tartalma röviden: 

a) Speciális eszközök használatát támogató szolgáltatások kialakítása, fejlesztése és nyújtása. 

b) A sérült gyermeket nevelő családok számára helyszíni tanácsadás, a fogyatékosság típusának 
és mértékének megfelelő egyéni szolgáltatási portfólió ajánlása a speciális eszközök és 
szolgáltatások igénybevételi lehetőségeiről, kapcsolódó eszközök beszerzése. 

c) A családok felkészítése a speciális eszközök használatának támogatására. 

d) Speciális eszközök és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások bemutatása, kölcsönzési protokoll 
kialakítása. 

e) Disszemináció, infokommunikációs akadálymentesítés, családközpontú kora gyermekkori 
fejlesztés kiépítése, szülői klub működtetése. 

t) A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférését 
segítő speciális eszközök beszerzése, számukra kölcsönzési lehetőségek biztosítása. 

g) Együttműködések a régiós hálózattal, a kiemeit projekt kedvezményezettjével, az inklúzív 
nevelést megvalósító intézményekkel, szak- és szakmai szolgáltatás biztosítása. 

A benyújtott pályázat 29 700 OOO Ft összegű (100%-os) támogatásban részesült. (A Támogatási 
Szerződés az előterjesztés 2. melléklete.) 

A Támogatási Szerződés 4.4 pontja alapján a Kőbányai Egyesített Bölcsődéknek, mint a pályázat 3. 
számú konzorciumi tagjánakjutó támogatás -és egyben összköltség- összege 4 359 265 Ft. 



A Kőbányai Egyesített Bölcsődékre jutó igényelhető előleg összege pedig l 089 816 Ft. 

A fentiek alapján tehát az előfinanszírozásra biztosítandó összeg: 
a) a projekt teljes időszakára nézve (2012.- 2013. évek): 3 269 449 Ft, 
b) 2012. évben: a Támogatási Szerződésben található, konzorciumi partnerek szenntl 

költségek időbeli ütemezését tartalmazó táblázat alapján, az igényelhető előleget is 
figyelembe véve 2 019 625 Ft. 

II. V égrehajtás feltétele 

A pályázati projekt 2012. évi előfinanszírozásához szükséges 2 019 625 Ft a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet 13. melléklet 19. soráról biztosítható. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. június 12. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. ( ...... ) határozata 
a TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-0004 azonosító számú, "Táguló világ" című projekt 

előfinanszírozásához szükséges forrás biztosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 4/2012. (Il. 27.) 
önkormányzati rendelet 13. melléklet 19. sorának (Képviselő-testület felhalmozási célú 
általános tartaléka) terhére 2 019 625 Ft-ot biztosít a TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-0004 
azonosító számú, "Táguló világ" című projekt 2012. évi előfinanszírozásához. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője 
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Támogatási Szerződés 

amely létrejött 

egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.}; mint 
támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljfuó ESZA Társadalmi Szolgáltató 
Nonprofit Kft., mint közremüködö szervezet (a továbbiakban Közremüködö Szervezet) 

Postacím: 1385 Budapest, Pf. 818. 
Székhely: 1134 Budapest, Váci üt 45. "C" épület 
Aláírásra jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető igazgató 
Cégjegyzékszám: O 1-09-919262 
Adószám: 20963631-2-41 

Cégnév: Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési 
Tanácsadó, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett), 

Postacím: 1141 Budapest Álmos vezér u. 46. 
Székhely: 1141 Budapest Álmos vezér u. 46. 
Azonosító szám (törzs-szám/ Cégjegyzékszám): OM 038424 
Adószám: 15514200-2-42 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11784009-15514200-
10010000 
Aláírásra jogosult képviselője: Kölesné Németh Mária 

Cégnév: Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciálls Szakiskolai Előkészítő, 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Tanuszoda, mint 
kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett), 

Postacím: 1172 Budapest, Naplás u. 60 
Székhely: 1172 Budapest, Naplás u. 60 
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): OM 038431 
Adószám: 16925861-2-42 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11784009-15517007-
10380004 
Aláírásra jogosult képviselője: Kalocsainé Kokovai Erzsébet 

Cégnév: Kőbányai Egyesített Bölcsődék, mint kedvezményezett (a továbbiakban: 
Kedvezményezett), 

Postacím: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17. 
Székhely: ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 15-17. 
Azonosító szám (törzs-szám/ Cégjegyzékszám): OM 200061 
Adószám: 16909984-2-42 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11784009-16909984-
10100008 
Aláírásra jogosult képviselője: Göncziné Sárvári Gabriella 

Cégnév: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, mint 
kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett), 

Postacím: 1089 Budapest Delej u. 24-26. 
Székhely: 1089 Budapest Delej u. 24-26. 
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): OM 038437 
Adószám: 18173833-1-42 
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Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: l 0300002-10 276807-
49020024 
Aláírásra jogosult képviselője: Öszi Tamásné 

(Közremüködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az 
alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkeL 

Ha a projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek 
egymás közti, valamint a Közremüködő Szervezet, illetve a Támogató és a Kedvezményezettek 
közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan 
mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést 
aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető - a konzorciumi megállapodásban 
kapott meghatalmazás alapján - az összes konzorciumi tag (mint kedvezményezettek) nevében 
írja alá. 

l. Előzmények 

A Támogató az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megüjulás Operatív Program (a továbbiakban: 
TÁMOP) keretén belül Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által 
nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a 
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében 
tárgyű felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-0004 azonosító 
számon regisztrált, 2011.09.30 napon befogadott pályázatot nyújtott be, a jelen Szerződés 
mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés 
elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerzödő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai 
értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a Támogató 2012. április 
18-án kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján 
Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. 

A jelen Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan 
tanulmány, elemzés, hatósági engedély, müszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, 
társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a 
Kedvezményezett a pályázat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem 
kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerződéshez. 

2. Szerződés tárgya 

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerzödést kötik: 

Jelen szerzödés tárgya a "Táguló világ" címü, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve 
amennyiben irányadó, az eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) 
elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési 
előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása 

Kedvezményezett a jelen Szerzödés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelöen, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, 
illetve a 2007-2013 programozási idöszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az 
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 4/2011. (1. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 4/2011. (1. 28.) Korm. 
rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások 
lebonyolításába a Közremüködö Szervezetet és a Támogató Közbeszerzési Felügyeleti 
Főosztályát bevonja. 

2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az "Általános Szerződési Feltételek az 
Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Az Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást 
támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
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együttnevelésének ·támogatása érdekében felhívás keretében támogatásban részesített 
kedvezményezettekkel kötendö támogatási szerzödésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF) amelyet a 
Közremüködö Szervezet a jelen Szerzödéssel egyidejűleg egy példányban bocsát a 
Kedvezményezett rendelkezésére 

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne 

3.1. A Projekt kezdete 

A Projekt megvalósítási idöszakának tervezett kezdő idöpontja: 2012.05.0 l 
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a 
Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalósításának kezdő 

időpontja azonban nem lehet későbbi, mint a tervezett időponttól számított három hónap. 

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete 

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő idópontja: 2012.05.01. 
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni. 

3.3. A Projekt fizikai befejezése, és lezárása 

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2013.10.31 

3.3.2. A Projekt megvalósításának napja az a nap, amelyen a pályázatban meghatározott 
feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelöen, a támogatási szerződésben rögzítetteknek 
megfelelöen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat, szállítói 
kiflzetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette. 

3.3.3 Az utolsó kiflzetési igénylés, valamint annak mellékleteként a záró beszámoló 
benyújtásának határideje: a Projekt megvalósításától számított 30. nap. 

3.3.4. A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen 
Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák 
kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktíválásra került, 
és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel 
és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámelását a Közremüködö Szervezet 
jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás
felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént. 

3.3.5 A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha a támogatói okiratban, 
támogatási szerzödésben a befejezést követő idöszakra nézve a kedvezményezett további 
kötelezettséget nem vállalt és a 3.3.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a támogatói 
okirat, támogatási szerzödés a támogatott tevékenység befejezését követő idöszakra nézve 
további kötelezettséget tartalmaz, a támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha 
valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a kötelezettségek 
megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a támogató 
jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült. 

3.3.6 A Projekt keretében a 3.3.1 pontban a megvalósulás napJatg felmerült költségek 
számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. 
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3.4 Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 
1141 Budapest Álmos vezér u 46. 39585/9 
1172 Budapest, Naplás u. 60 
ll 08 Budapest Újhegyi sétány 15-17 
1089 Budapest Delej u. 24-26. alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt a fenntartási 
időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja 

4. A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege 

4.1. A Projekt összköltsége 

A Projekt összköltsége 29 700 OOO Ft, azaz huszonkilencmillió-hétszázezer forint. 

4.2. A Projekt elszámolható összköltségei 

A Projekt elszámolható összköltsége 29 700 OOO Ft, azaz huszonkilencmillió-hétszázezer forint. 
A Pn;>jekt elszámolható összköltsége a Kedvezményezettek között összegszerüen az alábbiak 
szerint oszlik meg: 

Kedvezményezett neve 
Konzorcium vezető 
Konzorcium tag l 
Konzorcium tag 2 
Konzorcium tag 3 
Összesen: 

Elszámolható összköltsé 
15 478 980 
4 807 260 
5 054 495 
4 359 265 
29 700 OOO 

A Projekt elszámolható költségeit jelen Szerződés l. szám ú melléklete tartalmazza. 

Ha a Projekt elszámolható összköltsége a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok 
megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. Amennyiben a 
Kedvezményezettet a Projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának 
kötelezettsége terheli, a Projekt megvalósítását célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését 
követően, vagy amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban 
meghatározták, bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Közremüködő Szervezet 
kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállítói szerződéssel le nem fedett 
támogatás összegével. Nem kerül sor a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás 
elvonására, ha a Közremüködő Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és 
módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás 
felhasználása a Projekt céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Közremüködő 
Szervezet elfogadja. 

Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott 
tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is 
kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult. 

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források 

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 3. sz. 
melléklete tartalmazza. 
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4.4. A támogatás összege és mértéke 

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 29 700 OOO 
Ft, azaz huszonkilencmillió-hétszázezer forint, amely összegszerüen a Kedvezményezettek 
között az alábbiak szerint oszlik meg: 

Kedvezmén ezett neve 
Konzorcium vezető 

Összesen: 

Amennyiben a Kedvezményezettet a jelen Szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA 
összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a 
Kedvezményezettet terheli. 

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás utáfinanszírozással érintett 
részének az ÁSZF 3.2.1/a pontja szerinti kif12etési móddal érintett projektelemek legfeljebb 25 
%-a. 

Az Igényelhető előleg legmagasabb összege 7 425 OOO Ft azaz hétmillió-négyszázhuszonöt forint, 
amely összegszerüen a Kedvezményezettek között az alábbiak szerint oszlik meg: 

Kedvezmén ezett neve 
Konzorcium vezető 

Összesen: 

I én elhető előle összeg"'le.:c...__-1 
3 869 745 
l 201 815 
l 263 624 
l 089 816 
7 425 OOO 

Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a 
Kedvezményezett erről a Közremüködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles. 

5. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint 

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben 
meghatározott számszerűsíthető eredmények, indikátorok elérése érdekében jogosult és egyben 
köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni köteles. 

6. Biztosítékadási kötelezettség 

Kedvezményezett a 4/20 ll. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a jelen Szerződés 5. 
számú mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja. 

Az 5. számú melléklet az ÁSZF, a felhívás, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben 
foglaltak szerinti szabályszerű benyújtásától válik a jelen Szerződés részévé. 
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7. Záró rendelkezések 

7.1. Jelen Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez 
csatolt 9 db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen 
Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak 
mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei 
függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e. 

7.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés 
tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII CXCV. törvényt (Áht.), a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletet és a 292/2009. 
(XII.19.) Korm. rendeletet (Ámr.) ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul 
veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve 
új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak. 

7.3. A jelen Szerződésből fakadó valamely bejelentési, beszámolási, jelentéstételi, 
tájékoztatási kötelezettség vagy igénylés teljesítése, továbbá a támogatási szerződés kezelése 
során bekért dokumentumok benyújtása a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) 
Felületen keresztül történik. Az elektronikus alkalmazással már beküldött dokumentumokat- a 
biztosítékok iratanyagán kívül- papír alapon nem kell ismételten beküldeni. Ha az elektronikus 
alkalmazás használata lehetséges, szerződésszerú teljesítésnek kizárólag az elektronikus 
alkalmazás használata minősül. 
Ha a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) Felület, vagy egyes funkciói nem állnak teljes 
körúen rendelkezésre, a dokumentumok beküldése, jelen Szerződés alapján keletkező 

bejelentési, beszámolási jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés 
kedvezményezett általi teljesítése papír alapon történik. 
Ha a Támogató vagy a Közremúködő Szervezet bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező 
bejelentési, beszámolási, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez 
formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, szerződésszerú teljesítésnek kizárólag a 
formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató ésjvagy a 
Közremúködő Szervezet honlapjáról tölthetők le. 
A formanyomtatványokat szkennelve, a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) Felületen 
keresztül kell a Kedvezményezettnek a Közreműködő Szervezet részére eljuttatnia. 
Ha a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) Felület, vagy egyes funkciói nem állnak teljes 
körúen rendelkezésre, a formanyomtatványok beküldése postai úton történik. 

7.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A 
kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a 
jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően 30 napon 
belül tájékoztatják egymást. 

7.5. A Kedvezményezett Közremúködő Szervezet felé irányuló hivatalos kommunikációja a 
támogatási szerződés kezelése során az NFÜ honlapján található Pályázati e-ügyintézés (Pályázó 
Tájékoztató) Felületen keresztül történik. A Kedvezményezettnek küldött értesítések az 
elektronikus alkalmazáson keresztül kerülnek kiküldésre, s az egyedi jelszóval ellátott felületen 
egységes formában válnak elérhetővé a kedvezményezettek számára. Az értesítéseket - azon 
esetek kivételével, melyeket a 4/2011.(1.28.) Korm. rendelet alapján készült Egységes Múködési 
Kézikönyv postán kézbesítendő dokumentumként nevesít- papír alapon nem kell kíküldeni. Ha 
a Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) Felület vagy egyes funkciói nem állnak teljes 
körúen rendelkezésre, az értesítéseket papír alapon kell kiküldeni. 

7.6. A Kedvezményezett és a Közremúködő Szervezet nem hivatalos kommunikációja 
(projektet érintő, joghatást nem keletkeztető pontosítás, eljárásrendi kérdések tisztázása, stb.) a 
7.4. szerinti telefon, telefax, elektronikus levelezés útján lehetséges. 

7. 7. A Támogató és a Kedvezményezett egymás irányba történő nyilatkozataik megtételére 
rendelkezésre álló határidők számítására a 4/2011.(1.28.) Korm. rendelet 120-121. §-aiban 
foglalt szabályokat kell alkalmazni. 
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• 7.'8. A jelen Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az 
utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés 2020. december 31-én hatályát veszti. 

7. 9. Kedvezményezett kijelenti, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságrói szóló 20 ll. évi CXII. törvény előírásainak megfelelőerr - a projekt 
adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, 
valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott 
dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a 
Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, 
nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett 
szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek 
hozzáj árulásával történik. 

7.10. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar - ide értve a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényt is - és európai uniós jogszabályok 
rendelkezései az irányadók 

7 .ll. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy( ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, 
valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társaságidokumentumaik/alapító okiratuk 
alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a 
Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés 
megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) 
részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), 
tulajdonosai(k) a támogatási jogügyietet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű 
olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben 
korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan 
teljesítését. 

Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták 

Közreműködő Szervezet 

P.H. 
nap ... Kelt ............ , 201... év ............ hónap .. . 

na 'án. 

Mellékletek: 
l. sz. m~lléklet- A Projekt elszámolható költségei 
2. sz. melléklet- A Projekt Elszámolható költségek részletezése 
3. sz. melléklet- A Projekt forrásai 
4. sz. melléklet- A Projekt számszerűsíthető eredményei 
5. sz. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások 
6. sz. melléklet - Eltérések listája 
7. sz. melléklet - A pénzügyi elszámolás részletes szabályai 
8. sz. melléklet - Konzorciumi megállapodás 
9. sz. melléklet - Közbeszerzési terv 

7 



" SZECHENYI TERV 

ELŐLEGIGÉNYLÉSRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT 

1. számú ELŐLEGFIZETÉSI KÉRELEM 

Az előlegfizetési kérelem benyújtásának időpontja (év/hó/nap): 2012. június 5. 

A támogatási szerződés hivatkozási száma: TÁMOP 3.1.6-11/3-2011-0004 

A projekt címe: TÁGULÓ VILÁG 

A (Fő)Kedvezményezett neve és címe: KŐBÁNYAI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK, 1108 BUDAPEST, 
ÚJHEGYI SÉTÁNY 15-17. 

Kapcsolattartó neve: Marksteinné Molnár Julianna 

Kapcsolattartó telefonszáma: 06-30-638-9664 e-mail címe: juliamolnar@gmail.com 

Hiánypótlás után ismételten benyújtott Előlegfizetési kérelem: IGEN NEM 

Tisztelt Közreműködő Szervezet! 

Ezúton benyújtarn előlegfizetési kérelmemet a fenti támogatási szerződésben rögzítettek 
szerint. Az igényelt előleg összeg: 1 089 816 Ft, azaz Egymillió-nyolcvankilencezer
nyolcszáztizenhat Forint, 

mely a megítélt támogatás 25 °/o-a. 

Az előleg igénylés elfogadásának feltétele, hogy a vonatkozó hatályos jogszabályban, illetőleg 
a támogatási szerződésben meghatározott biztosítékok a kifizetés igénylés 
összegszerűségének erejéig az előlegfizetési kérelem elbírálásakor rendelkezésre álljanak. 

A biztosítékok meglétének igazo~ására a kérelemhez a következő dokumentumo(ka)t 
csatoltam: 

............................................................. 

Az előleget a következő bankszámlaszámra kérem átutalni: 

l Bank megnevezése: OTP Bank Nyrt. 

Tisztelettel: 

Kelt: Budapest, 2012. június 5. 

ESZA Társadalmi Szaigáitató Nonprofit Kft. 
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület 
Jel.: +36 1/273-4250 
E-mail: eutamogatas@esza.hu 
www.esza.hu 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 

A projektek az Európai Unió 
támogatásával valósulnak meg. 



PályázÓ/Kedvezményezett által tervezett tevékenységek összege!, ils ennek id6beli Utemezése 

Kttöltésl útmutatóba: 

A csatolttáblázatba a 11álvá~all felhivásban szereplö támogaiható tevékenységekhez kapcsolódó köiÍségelnek ldöbell ütemezését sztlkségl!!s 
meghatároznia. 

Támogatható tevékenvség: a pálvázatlll!!lhfvásban megjelölttevékenységek k<'lzül azokat nllkséges klválasztaula, melyek projektje szempontjából 
felmerülnl!!k.Etevékenységekml!!ntéukellköltségeltmegtervl!!znle. 

A tevékenysé9ek összeseu sotainak meg kell egveznle a "PályázO/Kedvezményezeu állal megilldoU tevéke•w~égekhe:~: kapr;soll költségek táblázat• 
oszlop~nakösszesenértékével. 

ru elszámolan!ló köllségek Időbell ütemezésénél a következöt szllkséges figyelembe venni: utólagos elszámolás céljából közbensli klflzetésl 
kérelem akkor nyújtható be, ha az Igényelt támogatás 6sszege meghaladja a megltélttámogalá'" 10"/o-il. oh legalább B :ZOO ezer 
forintot. fellll fellételek figyelembevételével · tekintettel a projekt életútjatmz kapcsolódó, !elmerülö költségekre - állitsa be az egyes 
ldöszakokr3 az Ön által benyUjtanl terve1:ett,. Jogosult klóltségeken alapuh\ els:~:ámolások 6s!l1:egét. 

Figyelem: teltintettel arra, hoqy a pálvh~atok feldolgozá5~nalt ldölg~nye jelentösen rt! gg ill beadoU pályázatok námától, ezér l eidfordul hal, ho!Jy a 
J><)lvázalbanmeghatározottldöbeiiOtemezéstaszerzödéskötésplllanat:Obanmegke!lválloztatnl. 



Pályázó/Kedvezményezett által tervezett tevékenységek 6sszeget, és ennek Időbeli ütemez:ése 

IC!tóltésl(ttmutatóba: 

A csal<)!t t;iblázatba a pályiiutl felhivásban szeteplö tiimogatható tevi!k.enységekhez kltpcsolódó k.öltdge!Mk ldóbelf ütemezését szUkséges 
meghatároznia. 

Tdmogatl111tó tevékeny:o:ég: a pály<izatl felhivásban megjelölt tevékenységek köziif illokat Slükségl!s klválnztanla, melyek projekt.f"' nempontjiiból 
felmerülnek.Etevékenységek.menténkellköltségeltmegterveznle. 

A tevdkenységek ös:o:zesen sorainak meg kell egyeznie a ~Pályázó/ICedvezményezett álllll me:gadott tevékenységekhllz kapcsolt k(lltségek táblázatH 
oszlopalnaköSslesenértékéve1. 

Al elsz;hnolandó költségek Illóbell Otemezl\!sénél a következőt SlOkséges figyelembe ve:unl: ulóh1gos elszámolh céljábóii<CI:rbensCi ldfiz,.,tésl 
kérelem •kkor "YI•jltu•t6 be, h• D:t. lgo!my<'!!lt tfomogatá• a.,.zege meglu•ladja a megítélt támogatiis 10"/o•it, é•legalibb 11 .too <!Zer 
forintot. FenU fettl!t .. tek flgyelembevl!tetev .. r • t.,klnt.,lt.,l a proj.,kt o!t .. ttltj,ho:l! kapcs<>l6d6, rO!Im.,rültl ktllt~~!t'!ltte • 6Urtsa be.,. egye• 
ldOc:o:akokr• "Z Ön .Ölt"! benyújtani terve:r:ett, fogoEult kóiltségeke" alapul6 els'l<ámolá!Ook Bs•:r.,g<!t. 

Figyelem: tekintettel Brrill, h<>gy a p.ilyii:tatok teldolgozásának ldölgény., jl!!lentö~e" rogg 11 beadott p.ilyhatok ~dm.itól, ezért el6rordulhat, hogy a 
p<i!yázatban meghaUrozott Időbell ütemezé~t ill szer:zödéskllh!$ plllanaUba" meg kell váltoltiltnl, 

ktg. ütemezés-partner 3 



Pályázó/Kedvezményezett által tervezett tevékenységek összegel, és ennek ldöbell utemez:ése 

ZugJól Benedek Elek EGYMI 

Kllillto!siUtmutlltóba: 

A csatolt táblilzatb~ a p~lyázatl lelhlvásban szereplli támagittható tevékenységekhez kapcsolódó kilitségeinek ld6bell Otem11zését n:Ukséges 
megl1aUroznla. 

Tamogathaló tevékenység: a pélydz11tl felhivbban megj!!lölt tevékenységek kllzlll ;u:okat szllkségeJ klv.tlautanla, melyek projektje l!ZI!mpontjéból 
felmerlllnek.Etevékenységekmenténketlköltségeltmegterveznle. 

A tevékenységek llsnesl!n sorainak meg kell egye;r;nle a ~Pillybó/Kedvezményezett ~Ital megadott tevékenységekhez kapcsolt k61tségek Ubliizat~ 
oszlop~ Inak Oss-zesen értékéveL 

Az. elszámoland6 kliltségek ldöbell Otemezésénél a kövelkeztit szOksi!:ges figyelembe venni: utólagos elsdmolás célJAMI k6zbi!!nsö klllzetl!sl 
kérelem akluor nyUjtható be, ha az lgényeltlámegatás ösnege meghahodja • megítélt tárnogatás10"/ .. -4it, és legalább • 200 ezer 
forintot. Fenti reltételek flgyelembev&Helével • tekintettel a projekt életUtji!lho;r kapcsol6d6, reimerDili kilitségekre • liliitsa be az egves 
idöszakokra az Ön által benvújtani tervezett, jogosult ktutseoeken alapuló elszámalások tisszegét. 

Figyelem: ll!'ldnlettel arra, hogy a p;tlyllzatok reldolgozb;in;tk ldólgényejelenti5sen fOgga beadott pályibatak szAm~tól, ezo!.tt e16forduthat, hogy a 
plllyézatban mll!ghaUrazott ld6bll!ll tltll!mezé,;t a szll!~ödl!!skatl~ piiiBnaUban meg k .. ll dnozhotnl. 

ktg. Otemezés-Föpé/yázó 



Pályázó/Kedvezményezett által tervezett tevéltenységek asszegel, l!s ennek ldöbell ütemezése 

KllöltésiUtmutfltóba: 

A csatoll t~btaz:atba a p.ityáuU felhivbban Slereplö támogath;stó levékenyso!gl!'kh!!l kapcsolftdó költségeinlik ld6bell Otem11zését SlOkséges 
meghaUrolnla. 

T.imogath..,tó tevék<':nyslig: a pályBuU f!!lhfv;hban m<':gjelölt tevékenységek k!lzotnokat szllkséges klválantanla, melyek projektje Slempontjából 
felmerlltnek.Etevékenységekmenh!nkl!ltköltsligeltmegterveznte. 

Aotevékenységek összesen sorBinak meg kell egyeznie a ~Pá!yh:ó/Kedvezményelett llltal megadott tevékenységekhi!Z kapcsolt kllltségek UblálatM 
OHiopatnak öSstl!sen értékével. 

A7. el számolandó költségek ld6betl ütemezlisénél a következöt szükségl!s figyelembe venni: utólagM elsdrnolb etiljából k&,.bensö klfb:etésl 
kérelem •kkor nyújth.,tó be. ha .,z Igényelt tÁonogat;b 8sszege onegh,.l•dJa "" onegft"'-lt támegatÁs 1Do/ct-•t • .!.s leg•lább a 200 e:l:er 
fodntot. Fenti feltoUelek flgyl!'lembe..,o!t .. l<!,v."l • teklntettl!'l • projekt <!,letUtjolho;r; kllpt.~olódó, felml!rtll6 kilitségekre - dllfhll be •ll: egyes 
idCis:~:akok,-., az Ön irt.,! benyúj111ni tervezett. jogosult költségeken al•puló elszámolások ö,..zegét. 

Figyelem: tekintettel arn'l, hogy a pályázatok feldolgozhin<'lk ldólglinye jl!'lentósen fOgg 11 be11dott p.ilyll:ratok ~dmát61, ez<!rt l!'lótordulhet, hogy a 
pátyintban meghatározott ldÖb!!U Utemeze!lt,.. sterzödt!5kllto!s pllhm11tdben meg ki!U vdltoz:tatnl. 

klg.ütemezés-partner1 



Pályázó/Kedvezményezett illtal tervezett tevékenységek öss:r.egel, és ennek ldöbell ütemezése 

KltóltésiUtmuutóba: 

A csatolt táb!~zatba 11 p~!yiluU rerhlvilsban szerepró tilmogatható tevt!kenységekhez kllpuolódó költs@gelnek \döbell Otemezl!sét s~:Okséges 
meghat,roznla, 

Tiimogatható h!vlikenyslig: a pAiyilntl felhiv.bban megJelölt tevékEmységek közUI u:okat szOksége.'l klv.ii&Sztanlll, melyek projekljl! szempontjából 
felmerotnek.Etevékenységekmenténk!!llkölt!légeltmegterveznle. 

A tevékenységek összesen sorainak meg ken egyeznie 111 "Po\lyázó/Kedvezményezelt illtal megedott tevékeoységekhez kapcsolt költSt!gek titblolzat" 
oszlopalnakösszesenértékével. 

Az elszámolandó költségek ldöbeU tltemezésénél a következöt szilkséges figyelembe venni: utólagos elu;imolb céljllb61 köo:bensö kfft,. .. tési 
kérele.,. .,kkor nyUjU• .. tÖ b,., ha '"" lgC.nyelt tiunog.,t;lc iisso:ege ""'"gluoladja a .,.eplt&lt t.r..,..,IJ:>t&s 10"A>-6t, 4s h•g•l&bb • ZOO ezer 
forintot. Fenti felt~t,..lek rlgy.,lembevolteh!vel - tekintettel 11 projekt életUtjilhot kllpcsolöd6, felmer016 költs~gekra - illi/tn be ao: egye• 
ldónakokr.o =ot Ön álhl benyUjhool tervezett, jogo,;uJt költs~geken ;ol:opuiO elszoímoloísok 8sso:egé.t. 

Figyelem: tekloteltel arra, hogy a pályázatok feldolgodsáo11k 1d61gényl! jelent651!fl fOgg a be11dott pdlyilzatok sdm,tól, ezdrt ellifordulllat, hogy a 
pályáz:atbanmegllatilrozottldóbelltltemezéstaszen:Ödésk6tésplfh~naUbanmegkellváltoztatnl. 

klg.ütemezés-partner2 



T ÁMOP-3.1.6-11/3-20 11-0004 

KONZORCIUM! EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatásban részesített projekt megvalósítására , 

l. Preambulum 

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban Konzorcium) az Új Széchenyi Terv Társadalmi 
Megújulás Operatív Programjának "Az Egységes Gyógypedágógiai Módszertani 
Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a s.zolgáltatást támogató 
eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulék 
együttnevelésének támogatása érdekében" tárgyú pályázati felhívására TÁMOP-
3.1.6-11/3-2011-0004 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtottak be, 
amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) Humán Erőforrás 
Prograrnak Irányító Hatósága a 2012. április 18-án kelt, K-2012-TAMOP-3.1.6-11/3.-
0347878/130 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített. 

A projekt címe: TÁGULÓ VILÁG (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a 
Támogató nevében eljáró ESZA Társadalmi Szaigáitató Nonprofit Kft. közreműködő 
szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést köt a 
Konzorcium tagjainak képviseletében eljáró KonzorciumvezetőveL 

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai, mint kedvezményezettek az alábbi 
konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik: 

2. Szerződő felek 

A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok: 

Zugiéi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Nevelési Tanácsadó 
Postacím: 1141 Budapest, Álmos vezér u. 46. 
Székhely: 1141 Budapest, Álmos vezér u. 46. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 038424 
Adószám: 15Si4200-2-42 
Aláírásra jogosult képviselője: Kölesné Németh Mária 

Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai 
Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési 
Tanácsadó és Tanuszoda 
Postacím: 1172 Budapest, Naplás u. 60. 
Székhely: 1172 Budapest, Naplás u. 60. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 682004, OM: 038431 
Adószám: 16925861-2-42 
Aláírásra jogosult képviselője: Kalocsainé Kokovai Erzsébet 

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye 
Postacím: 1089 Budapest, Delej u. 24-26. 
Székhely: 1089 Budapest, Delej u. 24-26. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 038437 
Adószám: 18173833-1-42 
Aláírásra jogosult képviselője: Őszi Tamásné 
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Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
Postacím: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17. 
Székhely: Kőbányai Egyesített Bölcsődék, 1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): OM :200061 
Adószám: 16909984-2-42 
Aláírásra jogosult képviselője: Göncziné Sárvári Gabriella 

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2011. szeptember 28 -án kelt "Konzorciumi 
együttműködési megállapodás pályázat benyújtására" szerződés alapján a Zuglói 
Benedek Elek EGYMI és Nevelési Tanácsadó tagot választották a Konzorcium 
vezetőjévé (továbbiakban Vezető). A Vezető személyét a Tagok jelen Konzorcíumi 
Együttműködési Megállapodással megerősítik. 

A Vezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő 
működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését. 

3. A Tagok jogai és kötelezettségei 

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet 
által a Vezető részére megküldött támogatási szerződés rendelkezéseit és annak 
mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul 
veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező 
érvényűek. 

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt 
lezárását követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a 
pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási 
időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos 
fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják. 

A Tagok kijelentik, hogy jelen Megállapodás aláírásával nem adnak általános 
felhatalmazást a Vezetőnek arra, hogy nevükben és helyettük a támogatási 
szerződést és annak esetleges módosításait aláírja. Amennyiben valamely tag úgy 
dönt, hogy a támogatási szerződés vagy annak esetleges módosításának aláírására a 
Vezetőt fel kívánja hatalmazni, úgy ezt eseti jelleggel az aláírással egyidejűleg 
benyújtott meghatalmazással teheti meg. 

A Tagok tudomásul veszik, hogy a projekt megvalósítása során benyújtásra kerülő 
kifizetési igényléseket (kifizetési igénylés: kifizetési kérelem és a pénzügyi és 
szakmai előrehaladást igazoló, a támogatási szerződésben meghatározott 
dokumentumok összessége) a Vezetőn keresztül nyújtják be a Közreműködő 
Szervezet részére. 

Tagok tudomásul veszik, hogy a benyújtott kifizetési igénylések elbírálása során a 
Közreműködő Szervezet - a benyújtó személyétől függetlenül - az egyablakos 
rendszernek megfelelően kizárólag a Vezetővel tartja a kapcsolatot. Vezető köteles a 
kifizetési igénylés elbírálásával kapcsolatban érkező minden tájékoztatást, 
észrevételt - így különösen a hiánypótlásra vonatkozó felhívást - az érintett 
tagnak/tagoknak haladéktalanul továbbküldeni és annak teljesítéséről határidőn belül 
gondoskodni. 
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Tagok megállapodnak, hogy a projekt zárásához kapcsolódó záró kifizetési igénylést 
a Vezető részére küldik meg, akit felhatalmaznak arra, hogy a projekt egészére 
nézve összeállított és teljes körű záró kifizetési igénylést a Közreműködő Szervezet 
részére nevükben és helyettük benyújtsa. 

A Tagok tudomásul veszik, hogy a projekt megvalósításával kapcsolatos szakmai 
beszámolókat - így különösen az időszaki beszámolót az időközi kifizetési 
kérelemmel, záró beszámolót a záró kifizetési kérelemmel, valamint a fenntartási 
jelentést- nevükben a Vezető nyújtsa be a Közreműködő Szervezet részére. 

Bármely Vezető által tett nyilatkozat megtétele előtt a Vezető biztosítja, hogy a 
Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a 
nyilatkozatot a Közreműködő Szervezet jogszabályban vagy támogatási 
szerződésben meghatározott határidőben megkapja. 

Amennyiben a támogatási szerződés módosítása válik szükségessé, a módosítás 
Közreműködő Szervezetnél történő kérelmezését megelőzően a Tagok egyeztetni 
kötelesek egymással. A Vezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Közreműködő 
Szervezet által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét elfogadják. 

A Vezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Közreműködő 
Szervezettel megkötött támogatási szerződés eredeti példányait és annak esetleges 
módosításait a támogatási szerződés minden fél által aláírt példányainak 
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak. 

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás jelen 
Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését 
elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni. 

A konzorcium minden egyes tagja az 
tartozik a támogatási szerződésben 
projektrész szerződésszerű teljesítéséért 
A szerződés teljesítéséért a konzorcium 
bekezdése alapján felelős. 

egymás közötti viszonyban felelősséggel 
meghatározott, általa megvalósítandó 

4/2011. (I.28.) Karm. rendelet 23. § (5) 

A Vezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a Támogatónak, 
és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés 
alapján jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen 
közléséről a Tagokat tájékoztatja. 

A Tagok kötelesek haladéktalanul tájékoztatni a Vezetőt, ha a Projekt keretében 
általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy 
késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt 
megvalósítását befolyásolja. E tájékoztatást a vezető haladéktalanul közli a 
közreműködő szervezettel. · 

Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban 
tájékoztatást kér a Vezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt 
keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben 
megadni, hogy a Vezető a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató által 
megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa. 
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3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását 
vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban: 

1. 

2. 

3. 

Tag neve 

Zuglói Benedek 
Elek Egységes 
Gyógypedagógiai 
Módszertani 
Intézmény és 
Nevelési 
Tanácsadó 

Gyurkovics Tíbor 
Általános Iskola, 
Készségfejlesztő 
Speci á lis 
Szakiskolai 
Előkészítő, 
Egységes 
Gyógypedagógiai 
Módszertani 
Intézmény, 
Nevelési 
Tanácsadó és 
Tanuszoda 

Autizmus 
Alapítvány 
Egységes 

Feladat 

Projektmenedzsment, 
Tájékoztatás, felkészOlés, 
eszköz beszerzés, 
Műhelymunka, protokoll 
kidolgozás, 
képzések szervezése, 
eszköz kölcsönzés, 
Snaezelen terápia, 
Logopédiai terápiák IKT 
eszközökkel, 
Ayres terápia nyújtása. 
Jó gyakorlatok fejlesztése és 
átadása, Infokommunikációs 
akadálymentesítés, 
Pedagógusok és szülök 
felkészítése 
eszközhasználatra, 
Szülöknek beszélgető kör, 
Konferencia, 
honlapon a fejlesztések 
nyilvánosságra hozása 
Együttműködései<, hálózati 
munka 
Eszközbeszerzés, 
Műhelymunka, protokoll 
kidolgozás, 
eszköz kölcsönzés, 
Logopédiai terápiák IKT 
eszközökkel, 
Ayres terápia nyújtása. 
Jó gyakorlatok fejlesztése és 
átadása, 
Pedagógusok és szülök 
felkészítése 
eszközhasználatra, 
Komplex életmód terápia, 
Szülöknek beszélgető kör 
honlapon a fejlesztések 
nyilvánosságra hozása 
Együttmüködések, hálózati 
munka 
Eszközbeszer~és, 
Műhelymunka, protokoll 
kidolgozás, 

A feladatra 
jutó 
elszámolható 
költségek 
összege1 

15.478.980 

4.807.260 

5.054.495 

A feladatra jutó 
támogatás 
összege2 

15.478.980 

4.807.260 

5.054.495 

1 Az egyes tagok által vállalt feladatok elszámolható összköltsége meg kell egyezzen az adott tag részletes 
költségvetésében feltüntetett elszámolható költségek mindösszesen értékéveL (A tartalék összege külön 
feladatként jelölendő) 
2 Az egyes tagok által az egyes tevékenységek vonatkozásában összesen igényelhető maximális támogatás 
összege meg kell egyezzen a támogatási szerződésben az adott tag vonatkozásában megjelölt maximális 
támogatási összeggel. 
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Gyógypedagógiai eszköz kölcsönzés, . 
Módszertani Beszédindító/kommunikátor 
Intézménye eszközök használata 

Kőbányai 
Egyesített 
Bölcsődék 

Jó gyakorlatok fej lesztése és 
átadása, 
Pedagógusok és szülök 
felkészítése 
eszközhasználatra, 
Szalőknek beszélgető kör 
Honlapon a fejlesztések 
nyilvánosságra hozása. 
EgyOttmüködések, hálózati 
munka 
Eszközbeszerzés, 
Mühelymunka, protokoll 
kidolgozás, 
eszköz kölcsönzés, 
Korai fejlesztés ambuláns 
formában, 
Ayres terápia nyújtása 
Jó gyakorlatok fejlesztése és 
átadása, 
Pedagógusok és szalök 
felkészítése 
eszközhasználatra, 
Szalőknek beszélgető kör 
honlapon a fej !eszt é sek 
nyilvánosságra hozása. 
EgyOttmüködések, hálózati 
munka 

4.359.265 4.359.265 

29.700.000 29.700.000 

A Tagok közötti az egyes feladathoz tartozó költség átcsoportosítása csak a feladat 
egyidejű átadásával, a támogatási szerződés módosításával lehetséges. 

3.4. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját - pénzbeli 
hozzájárulásukat (ön rész) adják, amelyek összesen a Projekt elszámolható 
költségének O %-akát képezik, az alábbi megoszlásban:/ A Tagok a Projekt 
megvalósításához saját hozzájárulást nem adnak, 
Az önrészt kedvezményezettenként szükséges biztosítani, az esetleges 
átcsoportosítást követően is. 

Tag neve hozzájárulás hozzájárulás Tag önrészének Tag 
formája összege %-os aránya a támogatási 

tag intenzitása 
elszámolható 
költségéhez 

képest 
Zuglói Benedek Elek o o 
Egységes 
Gyógypedagógiai 
Módszertani 
Intézmény és 
Nevelési Tanácsadó 
Gyurkovics Tíbor o o 
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Altalános Iskola, 
Készségfejlesztő 
Speciális Szakiskolai 
Előkészítő, Egységes 
Gyógypedagógiai 
Módszertani 
Intézmény, Nevelési 
Tanácsadó és 
Tanuszoda 

Autizmus Alapítvány o o 
Egységes 
Gyógypedagógiai 
Módszertani 
Intézménye 

Kőbányai Egyesített o o 
Bölcsődék 

3.5. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló projekt időközi és zaro 
beszámolót és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt projekt 
beszámolók) a Konzorcium tagjai nevében a Tagok által nyújtott adatszolgáltatás 
alapján Vezető állítja össze, és küldi el a Közreműködő Szervezetnek. 

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, projekt időközi beszámolóval még le nem 
fedett időszakban elvégzett tevékenységeik előrehaladásáról a projekt időközi 
beszámolóval Közreműködő Szervezet részére történő, a tagokkal megállapodott 
ütemezés szerinti benyújtásának határidejét megelőző 15 munkanappal kötelesek 
beszámolni a Vezető részére, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt 
mellékleteket. 

A Vezető gondoskodik a Tagokkal megállapodott ütemezés szerint az időközi 
beszámoló és kitizetési kérelem benyújtásának koordinálásáról a konzorcium részéről 
a Közreműködő szervezet irányába. 

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges kitizetési kérelmet a tagok önállóan állítják 
össze az EMIR-ben a saját részük tekintetében. Minden tag (a vezető is) saját 
elszámolási dokumentumait maga tölti fel, rögzíti az EMIR számlakitöltő 
rendszerben. A Tag által aláírt kitizetési kérelmet, a kapcsolódó dokumentumokat és 
számlákat a támogatási szerződésben meghatározott alakiságoknak megfelelően kell 
elküldeni a Vezetőnek, illetve ezen a módon kell benyújtani a Közreműködő 
Szervezetnek. A Vezető az EMIR feltöltések alapján összesített kifizetés igénylési 
dokumentációt küldi meg a Közreműködő Szervezet részére. 

A Tagok tudomásul veszik,· hogy a kitizetési kérelemhez tartozó, általuk benyújtott 
számlára eső, a közreműködő szervezet által jóváhagyott résztámogatást a 
támogató közvetlenül utalja át részükre a Támogatási szerződésben meghatározott 
bankszámlájukra. 

A Tagok a Megállapodás aláírásával tudomásul veszik, hogy a Támogató legfeljebb 
annak a támogatási aránynak megfelelő támogatási összeget utal a Tag részére, 
amelyet a pályázati kiírás, illetve a támogatásról szóló döntés maximálisan 
meghatározott, valamint amelyet a támogatási szerződés 4.2 pontja a Tag egyedi 
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részletes költségvetésének vonatkozásában a tag számára mint maximálisan 
meghatározott támogatást megjelöl. 

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján 
megállapítható, hogy a Tagok bármelyikének az adóhatóságok (nemzeti adó- és 
vámhivatal, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, 
meg nem fizetett köztartozása va n, a Közreműködő Szervezet a támogatás 
folyósítását felfüggeszti a köztartozó tag tekintetében mindaddig, amíg a tag, 
köztartozásának rendezését a Közreműködő Szervezet által előírt módon nem 
igazolja. 

3. 7. A Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben 4/2011. (1.28.) Karm. rendelet 2. 
§ 24. pontjában meghatározott szabálytalanság miatt, vagy a támogatási 
szerződésben, illetve egyéb jogszabályban meghatározott ok miatt a Közreműködő 
Szervezet a kifizetési kérelemben szereplő egyes tételek kifizetését megtagadja, 
vagy csökkenti a támogatás összegét, a közreműködő szervezet nem utal vagy 
csökkentett összegben utal az ügyben érintett, a szabálytalanságot elkövető vagy 
felelős Tag részére. 

Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a 
támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését 
rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés 
miatt visszakövetelt összeget visszafizetni, a Közreműködő Szervezet erre irányuló 
felszólításában foglaltak szerint. A közreműködő szervezet a szabálytalanságot vagy 
szerződésszegést elkövető Tagot felszólítja a visszakövetelt összeg megfizetésére, és 
e felszólítást egyidejűleg tájékoztatásul továbbítja a Vezető részére. 

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási 
szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a 
visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott 
időpontig nem teljesítik, a Közreműködő Szervezet a még fennálló követelése teljes 
összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti. 

3.8. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Vezető kötelezettsége. 
Ezen kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a közreműködő 
szervezet irányában a Vezető tartozik felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és 
megfelelő működtetése körében a Vezető a támogatási szerződésben meghatározott 
cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a 
konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás 
alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét. 

4. Kapcsolattartás 

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének 
időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, 
telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás 
aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Vezetőt. A Vezető a 
kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat. 
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A kijelölt kapcsolattartók negyed évente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést 
tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával 
kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Vezető kijelölt kapcsolattartája hívja 
össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Vezető kijelölt 
kapcsolattartája az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt 
kapcsolattartája részére. Az emlékeztetőt a Közreműködő Szervezet bármikor 
kérheti. 

5. A Konzorcium képviselete 

A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Vezető, más, 
harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Vezető 
képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes 
képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Vezetőt 
értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés 
során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek 
bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás 
megadása előtt értesíteni a Vezetőt. 

Jelen konzorcium nevében a Vezető által a közreműködő szervezet irányában tett 
nyilatkozatok a konzorcium tagjait jogosítják, illetve kötelezik. 

A közreműködő szervezetnek a konzorciummal, illetve annak tagjaival történő 
kapcsolattartása a Vezetőn keresztül történik. 

6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása 

A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és 
lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős 
személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a tagok külön állapodnak meg/A Projekt 
megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és 
lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős 
személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a 10. pont rendelkezik. 

7. A beszerzés re kerülő eszközök és más dolgok tulajdonjoga, metve egyéb 
jogok 

A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, 
illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül 
meghatározásra3

: 

Annak a konzorciumi partnernek a tulajdonát képezi az eszköz, aki azt beszerezte. 
8. A tagság megszűnése 

8.1. A Tag jelen Megállapodás alaírásával megerősíti, hogy a Projekt 
megvalósításában részt kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan 
együttműködik a többi taggal, és a konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a 
támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek 
teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból 
beállott körülmény folytán nem képes. 

3 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges más jogokat. A dolgokat 
és jogokat a pályázatban szereplő részletezettséggel elegendő megadni. 
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8.2. A Vezető kilépése szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői 
pozíció átadásának meg kell történjen. A Tagok azonban megállapodhatnak, hogy a 
konzorcium vezetését az erre irányuló szerződésmódosításban meghatározott 
időponttól más Tag lássa el. 

8.3. A tagok felmondással a Konzorciumból kizárhatják azt a Tagot, akinek 
tevékenysége, működése a projekt megvalósitását akár pénzügyi, akár szakmai 
szempontból veszélyezteti. 

8.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem 
eredményezi a jelen Megállapodás és a konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek 
következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban 
vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási 
szerződéstől elállnak. 

8.5. Ha a konzorciumból kilépő, kizárt vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt 
kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új tag bevonásra 
tehetnek javaslatot a Támogatónak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve 
személy lehet, amely, illetve aki megfelel a pályázati kiírásban foglalt 
követelményeknek. 

8.6. A Tag kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles 
egyeztetést kezdeményezni a Vezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A 
Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorcium Vezetőjének a kiválás időpontjától 
számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán 
felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa 
elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett 
tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a - a Megállapodás keretében 
esetlegesen - használatába kapott vagyontárgyat a Vezetőnek haladéktalanul, 
ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételről, a beszerzett 
vagyontárgyakról és a fennálló pénzügyi kötelezettségekről jegyzőkönyvet kell 
készíteni, amelyet a Vezető, a kilépő tag és a feladat-átvétellel érintett Tag ír alá. 

A konzorciumból kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés 
megszűnéséig terhelik a jelen Megállapodás alapján a támogatási szerződésben 
meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési 
kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott 
dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás kötelezettsége. 

8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását 
igényli. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlásához a Támogató vagy a 
Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási 
szerződésben a támoga~ási szerződés kedvezményezett általi módosítására ~lőírt 
szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő Szervezettől. A 8.1-8.6 pontban 
foglaltak miatti módosítás esetén a támogatási szerződést is módosítani kell. 

9. A Megállapodás megszűnése és módosítása 

9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

9.2. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a tagok száma a pályázati kiírásban 
megadott minimális tagszám alá, illetve egy Tagra csökken kivéve, ha a kilépő, 
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kizárt vagy jogutód nélkül megszűnő tag pótlására irányuló kérelmet nyújt be 30 
napon belül a konzorcium és azt a Támogató jóváhagyja. 

9.3. A jelen Megállapodás csak írásban módosítható, melyhez a Közreműködő 
Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a 
támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint 
kell kérelmezni a Közreműködő Szervezettől. 
A tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, 
bankszámlaszám, stb., nem igénylik a jelen Megállapodás módosítását. Az adatok 
változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Vezetőt. A Vezető ezekről a 
változásokról írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok benyújtásával 
legkésőbb a változással érintett tag tudomásszerzésétől számított 30 napon belül 
értesíti a Közreműködő Szervezetet. 

9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a 
rendes felmondás jogát kizárják. 

10. A tagok egyéb megál!apodásai4 

10/11. Záró rendelkezések 

11.1 Jelen Megállapodás 11 oldalon és 5 db eredeti példányban készült. Jelen 
Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

11.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az 
utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Vezető a Megállapodás hatályba lépését 
követően a Megállapodás egy eredeti példányát a Támogatási Szerződés 
megkötéséhez megküldi a Közreműködő Szervezet részére. 

11.3. Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar 
jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

11.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, 
valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy társasági dokumentumaik, 
költségvetési szervek esetében a vezető kinevezési okirata vagy vezetői megbízása 
alapján a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag 
képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és 
aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a 
jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, 
tulajdonosaik a támogatási jogügyietet jóváhagyták és harmadik személyeknek 
semminemű olyan jogosuJtsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy 
bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt 
kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 

11.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Budapest Fővárosi 
Bíróság, illetve értékhatártól függően a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki. 

4 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek 
ellentétesek az 1-9. ponttal, illetve az 1-9. pontok nem törölhetők. Ilyen lehet pl. a 6. pont szerint a 
közbeszerzési eljárások menete, a Projekttel kapcsolatban szükséges döntések meghozatalának menete, a 
határozathozatal ·szabályai, a tagság megszünése esetén alkalmazandó részletesebb szabályozás, 
rendszeres kapcsolattartás módja, stb. illetve minden más olyan kérdés, amit a tagok fontosnak tartanak. 
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A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
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SZÉCHENYI TERV 

I. 

Projekt adatlap 

a 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények 
által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást 
támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása 
érdekében 

c. 
pályázati felhívásához 

Kódszám: 

TÁMOP - 3.1.6-11/3 

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 



PROJEKT ADATLA~ 

1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE 

1.1. A pályázati felhívás száma 

2. A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 

2.1. A projekt címe (max. 150 karakter) 
Táguló világ 

2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne 
Régió: Közép-magyarorszáqi 
Megye: Budapest 
Település: Budapest 
Irányítószám: 1141 
Közterület (út, utca tér köz egyéb) Almos vezér útja 
Házszám: 46. 
Helyrajzi szám: 39585/9 

2.3. A projekt megvalósításának kezdete: 2011. 12. 01. 

projekt megvalósításának 2013. 05. 31. 

elszámolható költségei 30 millió Ft 

12.6. Az igényelt támogatás összege (Ft) l 3o millió Ft 

12.7. A támogatás mértéke (%) 100 

2.8. Kérjük adjon rövid összefoglalást a projektről (maximum 1000 karakter) 

Speciális eszközök használatát támogató szolgáltatások kialakítása, fejlesztése és 
nyújtása. A sérült gyermeket nevelő családok számára helyszíni tanácsadás, a 
fogyatékosság típusának és mértékének megfelelő egyéni szolgáltatási portfólió ajánlása 
a speciális eszközök és szolgáltatások igénybevételi lehetőségeiről, kapcsolódó eszközök 
beszerzése. A családok felkészítése a speciális eszközök használatának támogatására. 
Speciális eszközök és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások bemutatása, kölcsönzési 
protokoll kialakítása. Disszemináció, infokommunikációs akadálymentesítés, 
családközpontú kora gyermekkori fejlesztés kiépítése, szülői klub működtetése. 
A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulék oktatási . szolgáltatásokhoz való 
hozzáféréset segítő speciális eszközök beszerzése, számukra kölcsönzési lehetőségek 
biztosítása. 
Együttműködések a régiós hálózattal, a kiemeit projekt kedvezményezettjével, az 
inklúzív nevelést megvalósító intézményekkel, szak- és szakmai szaigáitatás biztosítása. 
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3. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1 

3.1. A pályázó teljes neve: Zuglói Benedek Elek Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Nevelési Tanácsadó 

Zuglói Benedek EGYMI és Nevelési 
Tanácsadó 

13.3. Gazdálkodási formakód (KSH kód): \322 

Önkormányzati 
iben releváns : 

törzsszám nem releváns 

13.5. A pályázó adószáma: \15514028-2-42 

13.6. Bankszámlaszám: l 11784009-15514004-32080001 

13.7. Statisztikai szám: \15514028801132201 

3.8. Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nem releváns 
nyilvántartásba vétel/vállalkozói igazolvány 
száma: 
(önkormányzatok esetében nem releváns) 

!3.10. Minősítési kód: 

3.11. Főtevékenység TEAOR száma 
megnevezése 

3.12. Fejlesztendő TEAOR száma 
tevékenység megnevezése 

1976. 09. 01. 

és 852010 Alapfokú oktatás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelése, ellátása 
852012 Sajátos nevelési igényű általános 
iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása 1-4. évfolyam. 
852022 Sajátos nevelési igényű általános 
iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása 5-8. évfolyam. 
855935 Szakmai továbbképzések 
8 560 ll Pedagógiai szakszolgáltató 
tevékenység 
856012 Korai fejlesztés és gondozás 
8 56013 Fejlesztő felkészítés 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 

és 856011 Pedagógiai szakszolgáltató 
tevékenység 
856012 Korai fejlesztés és gondozás 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 

1 Azon pályázók, amelyek nem rendelkeznek KSH kóddal, illetve saját adószámmal, az adott sorban jelezzék, hogy nem releváns, és a 3.19 
pont alatti táblázatot töltsék ki a fenntartójuk adataira vonatkozóan. 
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e: 

Házszám: 
Hel ra·zi szám: 

3.14. A ostacíme: 

utca 

ítószám: 

3.15. A ál ázó hivatalos ké 
Név: 
Beosztás: 
Telefon 1: 
Telefon 2: 
Fax 1: 
Fax 2: 
e-mail: 
Név: 
Beosztás: 
Telefon 1: 
Telefon 2: 
Fax 1: 
Fax 2: 
e-mail: 

3.16. Ka csalattartó szemé! 
Név: 
Beosztás: 
Telefon 1: 
Telefon 2: 
Fax 1: 
Fax 2: 
e-mail: 

3.17. Konzorciumi ta adatai 
Név: 

Almos vezér út'a 
46. 
39585/9 

Almos vezér út'a 
46. 
39585/9 

www.benedekelek.hu 

adatai 

06-1-363-1079 
06-20-481-5269 
06-1-363-1079 

marikameister mail.com 

maii. com 

Gyurkovics Tíbor Altalános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai 
Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó 
és Tanuszoda 
Buda est 
Többcélú intézmén 
www. urkovics.net 
15517007-2-41 
11784009-15517007 
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Statisztikai száma 15517007341132101 
Cégjegyzékszáma vagy egyenértékű -
hivatalos nyilvántartási száma 
Alapításának éve 1950. 09. Ol. 
Minősítési kódja 6 
Szakágazati kódja (TEAOR) 038010 
Saját tőkéje (Ft) 97747887 
Teljes munkaidős létszáma (fő) 82 
Kapcsolattartó személy (projekt menedzserl adatai 
Név: Marksteinné Molnár Julianna 
Beosztás: projektmenedzser 
Telefon 1: 06-30-638-9664 
Telefon 2: -
Fax 1: 06-1-363-1079 
Fax 2: -
e-mail: iuliamolnar@g_mail.com 

Név: Autizmus Alapítvány Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye 

Székhely: Buda_Q_est 1089 Delej u. 24-26. 
Konzorciumi tag jogi formája közös ig_a~gatású közoktatási intézmény 
Honlapjának címe (ha van) www.autizmus.hu 
Adószáma, ill. adóazonosító jele 18173833-1-42 
Bankszámlaszáma 10300002-10276807-49020017 
Statisztikai száma 18173833-8010-599-01 
Cégjegyzékszáma vagy egyenértékű működési eng. szám: 14-616-6/2005 
hivatalos nyilvántartási száma 
Alapításának éve 2001 
Minősítési kódja -
Szakágazati kódja (TEAOR) 8520 (alapfokú oktatás_} 
Saját tőkéje (Ft) -
Teljes munkaidős létszáma (fő) 10 fő 
Kapcsolattartó személy (projekt 
menedzser) adatai 
Név: Marksteinné Molnár Julianna 
Beosztás: _Q_rojektmenedzser 
Telefon 1: 06-30-638-9664 
Telefon 2: -
Fax 1: 06-1-363-1079 
Fax 2: -
e-mail: iuliamolnar@gmail.com 

Név: Budapest Főváros x. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat · Egyesített Bölcsődék 
Fecskefészek Bölcsőde Korai Fejlesztő 
Központ 

Székhely: Buda_Qest 1106. Gépmadár u. 15. 
Konzorciumi taq joqi formája közös igazgatású közoktatási intézmény 
Honlapiának címe (ha van) www.kobanyaibolcsodek.hu 
Adószáma ill. adóazonosító jele 15510000-2-42 
Bankszámlaszáma 11784009-15514004-10490000 
Statisztikai száma 8 891 
Cégjegyzékszáma vagy egyenértékű 200061 /OM azonosító/ 
hivatalos nyilvántartási száma 
Alapításának éve 1984 /Egy_esített Bölcsőde alapítása/ 
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Minősítési kódia . 
Szakágazati kódja (TEAOR) 889110 (8891) 
Saját tőkéje (Ft) -
Teljes munkaidős létszáma (fő) 37 /Fecskefészek Bölcsőde létszáma/ 
Kapcsolattartó személy (projekt 
menedzser) adatai 
Név: Marksteinné Molnár Julianna 
Beosztás: projektmenedzser 
Telefon 1: 06-30-638-9664 
Telefon 2: -
Fax 1: 06-1-363-1079 
Fax 2: -
e-mail: i u lia molnar@a ma il.com 

Konzorciumok esetén az összes konzorciumi tag adatait be kell mutatni, a 
táblázatok többszörözhetők. 

3.18. A pályázatkészítő adatai (amennyiben a pályázatot nem a pályázó készítette, 
hanem külső céget bízott meg ezzel) 

Cég név/Név: nem releváns 
Telefonszám: nem releváns 
Fax szám: nem releváns 
e-mail cím: nem releváns 

3.19. Amennyiben a pályázó nem önállóan gazdálkodó szervezet és nevében a 
gazdálkodáshoz kapcsolódó jogokat jogszabály, vagy megállapodás alapján más 
szervezet (pl. fenntartó intézmény, önkormányzati társulás esetében 
gesztorönkormányzat, stb.) gyakorolja, ezen intézmény adatai: 
Konzorcium esetén, ha releváns, a fenntartó adatait is konzorciumi tagonként be kell 
mutatni. 

Az intézmény teljes neve: Zuglói Gazdasági Ellátó Szeigálat (GESZ) 
Gazdálkodási formakód (KSH kód): 322 
Önkormányzati törzsszám (amennyiben 5140280 
releváns): 
Adószám : 15514028-2-42 
Bankszámlaszám : 11784009-15514004-32080001 
Statisztikai szám: Nem reéeváns 

Cégjegyzékszáma vagy egyenértékű Nem releváns 
hivatalos nyilvántartási száma 
Székhelyének címe: 

Megye: Budapest 
Település: Budapest 
Irányítószám: 1145 
Közterület (út utca tér köz, egyéb) Pétervárad utca 
Házszám 11-17. 

3.20. A pályázó ÁFA levonási joga: 

2009 áprilistól egységes áfa alanyiságra vonatkozó adat jelölése kötelező: 
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A 

B 

c 

D 

E 

F 

Zugtói Benedek, Elek EGYMI és Nevelési Tanácsadó 

A pályázó nem alanya az AFA-nak. Bruttó 
Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül 
figyelembevétel re. 
A pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. Nettó 
15.) törvény hatálya alá tartozik. 
Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül 
figyelembevétel re. 
A pályázó alanya az AFA-nak, de a pályázatban megjelölt, Bruttó 
támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült 
költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. 
Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül 
figyelem bevétel re. 

A Pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból Nettó 
finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire 
vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. 

Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül 
figyelembevétel re. 

A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból Nettó 
finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire 
vonatkozóan tételes elkülönítéssei állapítja meg a levonható és a le 
nem vonható ÁFA összegét. 

Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül 
figyelembevétel re. 
A pályázó alanya az AFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból Bruttó 
finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire 
vonatkozóan arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem 
vonható ÁFA összegét. 
Az elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelni kell. A költségek 
ebben az esetben az arányosítással korrigált értékben vehetők 
figyelembe. 

Konzorciumok esetén az összes konzorciumi tag adatait be kell mutatni, a 
táblázatok többszörözhetők. 

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye 

A A pályázó nem alanya az AFA-nak. Bruttó 
Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül 
figyelembevétel re. 

B A pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. Nettó 
15.) törvény hatálya alá tartozik. 
Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül 
figyelembevétel re. 

C A pályázó alanya az AFA-nak, de a pályázatban megjelölt, Bruttó 
támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült 
költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. 
Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül 
figyelem bevétel re. 

7 



D 
• 

E 

F 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

A Pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból Nettó 
finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire 
vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. 

Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül 
figyelem bevétel re. 

A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból Nettó 
finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire 
vonatkozóan tételes elkülönítéssei állapítja meg a levonható és a le 
nem vonható ÁFA összegét. 

Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül 
figyelembevétel re. 
A pályázó alanya az AFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból Bruttó 
finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire 
vonatkozóan arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem 
vonható ÁFA összegét. 
Az elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelni kell. A költségek 
ebben az esetben az arányosítással korrigált értékben vehetők 
figyelembe. 

Gyurkovics Tíbor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai 
Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési 
Tanácsadó és Tanuszoda 

A pályázó nem alanya az AFÁ-nak. Bruttó 
Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül 
figyelembevétel re. 
A pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. Nettó 
15.) törvény hatálya alá tartozik. 
Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül 
figyelembevétel re. 

It.\ pályázó alanya az AFA-nak, de a pályázatban megjelölt, támogatásból Bruttó 
inanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire 

vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. 
Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül 
igyelembevétel re. 

fA Pályázó alanya az AFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból 
!finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire 

Nettó 

r-vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. 
lt.\z elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. 
A pályázó alanya az AFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból ~ett ó 
inanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire 

vonatkozóan tételes elkülönítéssei állapítja meg a levonható és a le nem 
vonható ÁFA összegét. 
Az elszámolásnál az ÁFA nélkülijnettó) összeg kerül figyelembevételre. 
A pályázó alanya az AFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból Bruttó 
finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire 
vonatkozóan arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem 
vonható ÁFA összegét. 
Az elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelni kell. A költségek 
ebben az esetben az arányosítással korrigált értékben vehetők 
figyelembe. 
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Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék 
Fecskefészek Bölcsőde Korai Fejlesztő Központ 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

A pályázó nem alanya az AFA-nak. Bruttó 
Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül 
figyelembevétel re. 
A pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. Nettó 
15.) törvény hatálya alá tartozik. 
Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül 
figyelembevétel re. 
A pályázó alanya az AFA-nak, de a pályázatban megjelölt, Bruttó 
támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült 
költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. 
Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül 
figyelem bevétel re. 

A Pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból Nettó 
finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban fefmerült költségeire 
vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. 

Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül 
figyelembevétel re. 

A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból Nettó 
finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire 
vonatkozóan tételes elkülönítéssei állapítja meg a levonható és a fe 
nem vonható ÁFA összegét. 

Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül 
figyelem bevétel re. 
A pályázó alanya az AFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból Bruttó 
finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire 
vonatkozóan arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem 
vonható ÁFA összegét. 
Az elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelni kell. A költségek 
ebben az esetben az arányosítással korrigált értékben vehetők 
figyelembe. 

4. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 
Konzorciumok esetén az összes konzorciumi tag adatait be kell mutatni, a 
táblázatok többszörözhetők. 

4.1. A jelenlegi helyzet bemutatása (maximum 4000 karakter) 
• Ismertesse az intézmények pedagógiai tevékenységeinek céljait és fejlődési 

lehetőségeit! 
• Ismertesse az intézmény(ek) pedagógiai programjában megjelenő, a 

pályázathoz illeszkedő célokat, tevé~enységeket! 

Zu lói Benedek Elek EGYMI 

Fenntartói döntés alapján a Zuglói Benedek Elek EGYMI átszervezésre került sor, a Budapest 
Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata az 506/2011. (V.27.) sz. határozatával döntött 
arról, hogy a Zuglói Logopédiai Intézet 20 ll. július 14.-ei hatállyal beolvadással megszünteti. 
A Zuglói Logopédiai Intézet jogutódja - 2011. július 15-ei hatámappal - a Benedek Elek 
EGYMI és Nevelési Tanácsadó Intézményünk nyitott szemléletű, innovatív és befogadó. 
Elkötelezettek vagyunk az inkluzív pedagógia, az együttnevelés irányában. Mint Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény magas szintű gyógypedagógiai szakmai és 
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módszertani tudást , kívánunk közvetíteni az integrációban résztvevőknek. Innovatív 
tevékenységünknek nagy lendületet adott a 2006. februárban elnyert uniós pályázatunk a 
HEFOP/2005/2.1.6. V áltozz a világgal, "a sajátos nevelési igényű tanuJók inkluzív 
nevelésének-oktatásának megvalósítása és fenntartása intézményi együttműködés keretében 
Zuglóban" megvalósítása 

2009. júliusában megnyertük a TÁMOP 3.1.6. umos pályázatot "Az Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanuJók együttnevelésének támogatása érdekében". A program 
keretében az integráció terén megkezdett innovatív tevékenységünket tovább tudjuk vinni, még 
jobban kibontakoztatni. 2009. nyarán sikeres önkormányzati uniós pályázat kapcsán 
intézményünkben komplex akadálymentesítés történt. Megfelelünk az európai uniós 
elvárásoknak. 2009. augusztus l-től a kerületi Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ 
intézményünkhöz került, ezzel a szakmai szolgáltatásaink nyújtása teljes körűvé vált. 2010. 
szeptemberétől a TÁMOP 3.4.3 nyertes uniós pályázat egyik konzorciumi tagja vagyunk. A 
pályázat célja a tehetséggondozási szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása 
és tehetséghálózat kiépítése Zuglóban. A konzorciumi intézményekben személyre szóló 
tehetséggondozást végző pedagógusok és a tehetséges fiatalok bekapcsolása az országos 
tehetségsegítő hálózatba. Pályáztunk a TÁMOP 3.1.7 programban a referencia intézmény 
kiépítésére. Az előminősítés megtörtént, melyen maximális pontszámot kaptunk, az 
alapkritériumoknak maximálisan megfeleltünk. 
Céljaink: Intézményünk jó hírének erősítése, az elért eredményeink fenntartása, a jó 
gyakorlataink továbbadása, magas színvonalú, hatékony szakmai munka nyújtása. 
A szakmai megújulás érdekében az együttműködő, csapatszellem megerősítése, az 
erőforrásaink racionális működtetése, a szervezeti kultúra fejlesztése, team-ben való 
együttműködés. 

Kiemeit figyelmet kívánunk fordítani a sajátos nevelési igényű gyermekekltanulók komplex 
személyiségfejlesztésére, a különleges gondozási szükségleteikből adódó iskolai nevelésükre
oktatásukra, fejlesztő felkészítésükre, hangsúlyt fektetve a felzárkóztatásra, a differenciált 
egyéni fejlesztésre, a tehetséggondozásra. Életkoruk és állapotuk figyelembe vételével 
képességeik maximumának eljuttatására, felkészíteni őket az eredményes szocializációra, a 
pályaválasztásra, az önálló életvitelre. 
A pedagógiai szak -és szakmai szolgáltatások terén eddig elért eredményeink tovább 
fejlesztése, a gyakorlatban már jól működő szolgáltatói jelleg erősítése, a terápiás 
szolgáltatások kiterjesztése, akiépült hálózati munka megerősítése. 
Az integráló, differenciáló szemlélet további fejlesztése a speciális gyógypedagógiai 
kompetenciáink, jó gyakorlataink átadásávaL 
Adaptálható mintát nyújtsunk a befogadó intézmények részére az inkluzív pedagógiai 
környezet, a befogadó közoktatási rendszer alakításához. 
Az egységes standardoknak való megfelelés által a felhalmozott gyógypedagógiai szakmai 
tudásunkat egységesen adjuk tovább a befogadó intézményeknek. 
Biztosítani kívánjuk a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférést minden gyermek számára. 
Az esélyteremtés növelésével csökkenek az akadályok, színvonalasabbá válik a tanulás
tanításszervezés. 
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Autizmus Alapítvány EGYMI 
Az Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Magyarország 
első olyan közoktatási intézménye volt, melyet kifejezetten autizmussal élő gyermekek, 
tanulók sérülés-specifikus ellátására hoztak létre 1989-ben. Az országban működő autizmus
specifikus ellátást nyújtó intézmények zömmel az itt kidolgozott modellt adaptálták az elmúlt 
években. Napjainkban az EGYMI országos modell intézményként működik, valamint 
gyakorlóhelyet biztosít különböző tanfolyamok és felsőoktatási intézmények hallgatói 
számára. Így többek között az először 2009-ben indított, az ELTE Bárczi Gusztáv Főiskolai 
Kar "Autizmus spektrum zavarok gyógypedagógiája" szakirányú továbbképzési szakán 
tanulók is itt végzik szakmai gyakorlatukat Az EGYMI az Autizmus Alapítvány többi 
intézményegységével szoros együttműködésben látja el munkáját Az Autizmus Alapítvány 
által létrehozott komplex modellben a családok ellátása a diagnózistól az iskolai ellátáson 
keresztül a felnőttkorig, az egészségügyi, szociális és oktatási aspektusok egyidejű figyelembe 
vételével valósul meg. Autizmus Alapítvány EGYMI 2000/200 l. tanévtől Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként működik, vállalva képzési kötelezett, integrált 
és korai fejlesztést igénylő gyermekek ellátását, valamint egyéb szakszolgálati feladatok, 
illetve szakmai szolgáltatás ellátását az autizmus területén. Intézményként, vállalva képzési 
kötelezett, integrált és korai fejlesztést igénylő gyermekek ellátását, valamint egyéb 
szakszolgálati feladatok, illetve szakmai szolgáltatás ellátását az autizmus területén. Ennek 
megfelelőerr a következő három alapvető intézményegység működik: 

• 8 évfolyamcs gyógypedagógiai általános iskola 
• Szakszolgálat (korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés, integráció támogatása) 
• Szakmai szolgáltatás az autizmus területén: az autizmussal kapcsolatos tapasztalatok 

átadása szakemberek, hallgatók és szülők számára. 

Intézményünk, azon belül az EGYMI olyan bázishellyé, szolgáltatási központtá kíván válni, 
mely a helyi, területi igényeknek eleget tud tenni szolgáltatásai kínálatában, mind a szakmai 
ellátás színvonalát, a sérülés-specifikus szempontok figyelembe vételét, a speciális 
módszertanban való jártasságot, mind a sajátos nevelési igényeknek megfelelő eszközök, 
segédeszközök alkalmazását illetően. Kollégáink számos továbbképzésen vettek, vesznek részt 
folyamatosan, olyan területeken elmélyítve ismereteiket, tudásukat, amelyekre a leginkább 
szükség van. Az igények felmérése minden évben fontos feladatunk, ily módon képet kapunk 
arról, szűkebb- tágabb környezetünk milyen elvárásokat támaszt felénk. 
A korai intervenciós beavatkozás igénye már huzamosabb ideje jelentkezik, de lehetőségeink
mind személyi, mind tárgyi feltételek tekintetében - korlátozták a megvalásítást a 
szükségleteknek megfelelő mértékben. 
A beszédfogyatékos gyermekek felé kínált szolgáltatásunk, az ellátott gyermekek száma a 
szülők támogatásának igénybe vételével a pályázat megvalósításának eredményeként 
megduplázódhat Az egészség számokban nem kifejezhető, de célunk, hogy az érintett 
populációl?an a kiindulási állapothoz képest százalékokban kifejezhető (legalább 10 %-os) 
testsúlycsökkenéstérjünk el, valamint az egészséges életmód stabil, rögzült mintává váljon
és nemcsak a gyermek, hanem az egész család életmenetére pozitív hatással bírjon. 
Az eszközkölcsönző szolgáltatás szülők által is igénybe vehető eszközeinek száma kb. 6-7 
olyan speciális eszközzel (kommunikátorral) gyarapodna, melyek kimondottan a nem beszélő 
gyermekek beszédének megindítását, illetve autizmus spektrum zavarral élő gyermekek 
kommunikációs fejlesztését célozzák. A fejlesztő játékok további köre is a beszédindítást, a 
beszédfejlesztést segítik elő. 
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Gyurkovics Tibor Általános Iskola., Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő,· 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Tanuszoda 

Az iskola 60 éves múltra tekint vissza, a változó társadalmi igényeknek megfelelően profilja 
folyamatosan bővült és módosult. 2005 szeptemberétől a fenntartó határozata értelmében 
munkánkat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként folytathattuk, ezzel 
egészítve ki általános iskolai oktató-nevelő szerepünket Utazó hálózatunk létszáma 
folyamatosan nőtt. Emellett módszertani napokat, konferenciát, műhelyeket szerveztünk. 
Innovációs műhelyünkben számos gyakorlati megközelítésű szakmai anyag készült el 
munkaközösségünk által. Ezzel párhuzamosan egyre hangsúlyosabbá és sürgetőbbé vált a 
pedagógus társadalom széles körű felkészítése és támogatása az inkluzív nevelés 
megvalósítása érdekében. Új módszerek kidolgozásában az iskola jelentette az alapot és a 
hátteret. Itt kísérleteztünk, itt próbáltuk ki például kértanáros modellünket is, melyet később az 
integrációban sikeresen alkalmaztunk. 
Az EGYMI megalakulása új távlatokat és lehetőségeket nyitott. Belsőleg is elkötelezettekké 
váltunk az értelmes integráció iránt. Gyógypedagógiai tudásunkat és szemléletünket vittük a 
többségi óvodákba és iskolákba. Hatalmas eredménynek tekintjük azt az érzékenyítő munkát 
és attitűd-formálást, melyet elvégeztünk. Eredmény, hogy ellátási körzetünkben a sajátos 
nevelési igényű gyermekek megkapják az őket megillető különleges gondozást. 
Eredményünknek tekintjük, hogy a többségi iskolákban egyre inkább természetessé válik a 
differenciálás, hogy a gyermekek speciális tanterv alapján, speciális tankönyvekből tanulnak, 
hogy a pedagógusok a gyermekek önmagukhoz mért fejlődését értékelik. 2009. augusztus l
jétől látjuk el a kerületi logopédiai és gyógytestnevelési feladatokat. Ezzel egyidejűleg 
hozzánk csatolták a Nevelési Tanácsadót, és több pedagógiai szakmai szaigáitatás is 
intézményünkhöz került. Feladataink bővülésével kiemeit lehetőségeket kaptunk a kerületben 
élő sajátos nevelési igényű gyermekek összehangolt, komplex ellátására. Lehetőséget 
tapasztalataink, szakmai tudásunk, gyakorlatunk közös hasznosítására. Az EGYMI a komplex 
intézmény szerves része. Jelenleg utazó tanári hálózata 72 gyermeket, logopédiai 
szakszolgálata 424 gyermeket, a gyógytestnevelés területe pedig 433 gyermeket lát el. 
Különlegesnek nevezhető, hogy intézményünkben kiemelkedően sok segítő szaigáitatás 
elérhető. Az iskolai nevelés-oktatás, valamint a Nevelési Tanácsadó speciális tevékenysége 
mellett az EGYMI is széleskörű szolgáltatásokat nyújt, összefogjuk az inkluzív nevelést
oktatást végző intézmények vezetőit, munkatársait, ezzel is támogatva közös munkánkat. 
Szakmai szolgáltatásaink is folyamatosan bővülnek. Fejlesztő Műhelyünk megtermékenyítően 
hatott a kerület gyógypedagógusaira és fejlesztő pedagógusaira. Szakkönyvkölcsönzőnk 
nyitott a kerület valamennyi pedagógusa számára. Intézményi dokumentációk szerkesztéséhez, 
írásához szakmai segítséget nyújtunk. Integrált sajátos nevelési igényű gyermekek számára 
pályaválasztási tanácsot adunk. Kutatási projekteket folytattunk és számtalan előadást 
tartottunk, tartunk a kerület pedagógusai számára. 

A Kőbányai Korai Fejlesztő Központ Fecskefészek Bölcsőde 

A Korai Fejlesztő Központ a Fecskefészek Bölcsőde intézmény keretében működik Budapest 
X. kerületben a Gépmadár utcai lakótelep közepén, zöldövezetben. Budapest Főváros X. 
Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék Fecskefészek Bölcsőde Korai fejlesztő 
Központ 2008-ban kezdte meg működését, korábban két bölcsödében volt sajátos nevelési 
igényű gyermek, akiknek a korai fejlesztéséről gondoskodtak. A megnövekedett igényre és a 
szakmai szempontokra adott választ a Fenntartó az intézmény átalakításával. Az intézményben 
72 férőhelyen bölcsődei napközbeni alapellátás és 24 férőhelyen sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása zajlik. Az SNI-s gyermekek ellátása sérültségük méiiékétől függően teljes, 
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vagy részleges integrációban történik. Az elnyert pályázatban a konzorúumi tagokkal való 
együtt dolgozás tágította látókörünket, sokrétű szakmai tapasztalatcserét tett lehetövé. Az 
átgondolt fejlesztési irány meghatározása, minőségi változást hozott a gyermekellátás 
területén. Az Alapító Okirat szerint 24 sajátos nevelési igényű gyermek integrált bölcsődei 
gondozását vállalhatja a Fecskefészek Bölcsőde és ehhez kapcsolódó korai fejlesztésüket vagy 
fejlesztő felkészítésüket végezhetjük el a bölcsödében működö Kőbányai Korai Fejlesztő 
Központban, emellett a jogszabályok szerinti előírásokat és kapacitásokat betartva ambuláns 
formában is. A sajátos nevelési igényű kisgyermekek fejlettségi szintjüktöl f'tiggően teljes 
vagy részleges integrációs csoportba kerülnek gondozásuk megkezdésekor. 
A teljes integrációs csoportba való átkerülés minden új fejlesztési év elején lehetséges azon 
gyermekek számára, akik elérték az itteni gondozáshoz szükséges fejlettségi szintet. Arról, 
hogy melyik kisgyermek mely típusú integrációs csoportba kerüljön, a gyógypedagógusok 
javaslatára a bölcsőde vezetője dönt. Pedagógiai szakszolgálati tevékenységünk a velünk 
együttműködő intézmények által is elismert. Fontos, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek 
mihamarabb fejlesztést kapva elérhessék életkori szintjük szerinti fejlettségüket és integrált 
nevelésben-oktatásban részesülhessenek. Minél hamarabb kezdjük meg egy-egy gyermek 
korai fejlesztését, annál gyorsabban behozható fejlődésbeli lemaradása, illetve csökkenthetőek 
lemaradásának tünetei. Az intézményünkben a korai életszakaszban felismert eltérő fejlődésű 
gyermekek járnak foglalkozásainkra: 0-6 éves korú értelmi, mozgás, beszédproblémás 
gyerekek. 

4.2. Ismertesse, hogy a pályázat miként járul hozzá a intézmény/szervezet 
4.1 pontban leírt céljaihoz, fejlődési lehetőségeihez! (szöveges, és számszerű 
ismertetés, max. 1000 karakter) 

A kiépült szolgáltatások erősítik az EGYMI-k pedagógiai szak- és szakmai szaigáitató 
jellegét, régiós szerepvállalását. A speciális eszköz használatát támogató szolgáltatások 
kialakítása és az eszközök használatára való felkészítés a szaigáitatás specifikus 
kölcsönzési protokoll segítségével a disszeminációs tevékenységet alakítja ki. A már 
meglévő és működő együttműködési megállapodások folyamatos bővítésével a régióban a 
partnerintézmények száma dinamikusan nő. A pedagógusok módszertani kultúrájának 
korszerűsítése, a családcentrikus szolgáltatások bevezetése és fejlesztése az EGYMI 
szerepét erősíti. A gyógypedagógia és a befogadó pedagógia együttes jelenlétével segíti 
az eredményes inklúzió, a befogadó iskola megvalósulását. A projekt végére nő a 
konzorciumi partnerek szolgáltatói kapacitása, a vállalt szolgáltatások a sajátos nevelési 
igényű gyermekek/tanulók inklúzív nevelését megvalósító intézmények, családpk számára 
elérhetővé válnak együttműködési megállapodások keretében. 

4.3. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást 
tud a projekt végrehajtásához rendelkezésre bocsátani! Jelölje meg a projekt 
megvalósításáért felelős projekt menedzsert! 

A projektben közvetlenül résztvevő személyek száma (fő) 

A) Ebből a projekt végrehajtásához szükséges szakképzettséggel 9 
rendelkezik összesen (fő) (összes, a projektbe közvetlenül résztvevő 
pedagógust fel kell tüntetni) 
gyógypedagógiai tanár Szakképzettséggel rendelkezik (fő) 8 
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.szociálpedagógus Szakképzettséggel rendelkezik (fő). l 
.................................. .Szakképzettséggel rendelkezik (fő) o 
B) Projekt menedzser, heti 10 órában: l 
C) Egyéb (projekt asszisztensek, pénzügyisek ... stb.) l 

A . kb pro]e t en resztvevo szemelye k ' reszletesen: 
Név Képzettség Munka- Szervezetnél Jelen projektben 

/Munkatapasztalat tapasztalat eltöltött idő tervezett szerepe 
(év) (év) 

Köles né Németh egyetem - 30 év 27 év szakmai vezető 
Mária közigazgatási 

menedzser, 
főiskola-
gyógypedagógiai 
tanár 

Markstein né Molnár egyetem - 20 év 10 év projektmenedzser 
Julianna szociális munka, 

projektmenedzser 
Nagy Sándorné mérlegképes 30 13 pénzügyi vezető 

könyvelő 
Göncziné Sárvári szociálpedagógus 

21 év 12 év 
·intézményi 

Gabriella Ko ord i ná tor 
Csépe Viktória Gyógypedagógiai 

5 év 2 év 
Szülő-csoport 

tanár vezető szakember 

rft~::ódfka 
gyógypedagógiai 12 év 2 év Intézményi 
tanár koordinátor 
mozgástera peu ta beszélgetőkör, 

korai fejl. 
bj~g~dlísAndrea gyógypedagógiai 24 év 5 év szakmai protokoll 
h~ly~tt tanár készítése, 
$~·!1rn'la mozgástera peu ta warshop 

eszközkölcsönzés, 
műhelymunka 

Kalocsai né Kokovai gyógypedagógiai 29 év 29 év intézményi 
Erzsébet tanár koordinátor 
Kasparek Mariann gyógypedagógiai 9 év 1 év Eletméd program 

tanár 
mozgásterapeuta 

Lukácsné Kovács gyógypedagógiai 19 év 19 év eszköz és 
Katalin tanár szolgáltatási kör 

bövítése 
Osz i Ta más né gyógypedagógiai 21 év 21 év intézményi 

tanár, autizmussal koordinátor 
élő gyermekek 
fej lesztése 

Szöveges indoklás (korábbi releváns tapasztalat, a projekt személyi állományához 
köthető információ, max. 400 karakter) 

A projektet háromtagú menedzsment irányítja, valamennyien rendelkeznek projekt irányítási 
tapasztalattal. A koordinátori értekezletnek minden konzorciumi intézmény tagja. Feladata az 
információáramlás, kockázatok elemzése és a kivédésére, korrekcióra javaslat a menedzsmentnek. 
Az elektronikus kommunikációs felületet a már működő honlap biztosítja. 

14 



4.4. Ismertesse, hogy a projekt megvalósításához milyen, nem az elnyert 
támogatásból megvásárolt 'tárgyi vagy immateriális eszköz (pl.: licencek, 
szoftverek), ingatlan, vagy egyéb nem emberi erőforrás szükséges, és ezek 
hogyan állnak rendelkezésére a projekt megvalósítási és fenntartási 
időtartama alatt? (max. 500 karakter) 

A honlap a szakmai anyagok megismertetését, közzétételét segíti. Az intézmény belső 
képzési rendszere az elsajátított ismeretek bővítését és multiplikálását segíti. 
A projektor, számítógépek, laptopok és a hozzájuk tartozó szoftverek nem csak az 
adminisztrációt, hanem a szakmai munkát, a képzéseket is segítik. 
Ezeket az eszközöket a projekt megvalósítása és a fenntartási időszakban egyaránt 
tudjuk használni a természetes karbantartás mellett. 

5 A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA 
5.1.- Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt indokoltságát (maximum 2000 
karakter). Kérjük, adja meg a projekt várt számszerűsíthető vagy egyéb módon 
meghatározható eredményét. 

A TAMOP 3.1.6-08 számú konstrukció keretében támogatást nyert EGYMI-ként további 
támogatással tovább épülhet a helyi és területi igényeket figyelembe vevő megfelelő minőségű 
és mértékű kapacitással rendelkező, a gyakorlatban jól működő szolgáltatási rendszer. A már 
kiépült szolgáltatások hatékonyarr segítik az együttnevelést támogató tevékenységek 
beépülését a pedagógiai gyakorlatba, és lehetövé teszik, hogy a sajátos nevelési igényű 
gyerekek, tanulók a lakóhelyükhöz legközelebb kapják meg a különleges gondozási 
igényükből fakadó szolgáltatásokat. A Táguló Világ projekt hozzásegíti a konzorcium tagjait, 
hogy az EGYMI-k az ellátórendszerben forrásközpontként komplex szolgáltatói bázissá 
váljanak, és aktív szerepet vállaljanak a regionális hálózati feladatokban. Szélesebb körű 
szolgáltatások, speciális eszköz-, és kapacitásbővítési lehetőségekkel élve szakmailag 
differenciált szolgáltatási professzió kialakítása válik lehetövé. 
A meglévő szolgáltatások működtetéséhez a speciális eszközök használatát támogató 
workshopok, és kölcsönzési protokollon alapuló eszközkölcsönzés az alábbi területeken: 
Korrektív, kompenzáló; hely- és helyzetváltoztatáshoz szükséges; speciális IKT eszközök és 
taneszközök; a tanítási, tanulási folyamatban felhasználható speciális eszközökhöz és speciális 
fejlesztő eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások a látás-, hallás- mozgás-, értelmi-, 
beszédsérült, autista, súlyosan, halmozottan sérült gyermekek, tanulók számára. 
A projekt eredményeként a speciális eszközök használatát támogató szolgáltatások száma 5, 
kölcsönzési protokoll 5, felkészített felhasználék 35 fő, kölcsönözhető eszközök 18 db, 
speciális taneszközök 15 db, felkészített szakemberek 15 fő, családközpontú intervenciós 
szeigáitatás 3 db. A kifejlesztett jó gyakorlatok átadása, disszem i náció működtetése. 
Infokommunikációs akadálymentesítés m~gvalósul. A régiós hálózattal és a kiemeit 
projekttel az együttműködés tovább folytatódik. 

5.2. Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt célját. Adja meg a projekt hosszú távú 
és közvetlen céljait, valamint a várt számszerűsíthető vagy egyéb módon 
meghatározható eredményét (maximum 2000 karakter)! 
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A projekt hosszú.távú célja, hogy a konzorcium tagjai, az EGYMI-k il sajátos nevelési 
igényű gyermekeket, tanulókat nevelő-oktató közoktatási intézmények számára nyújtott 
szolgáltatásainak széleskörű kiterjesztésével járuljanak hozzá a befogadó közoktatási 
rendszer megteremtéséhez, segítsék a befogadó szemlélet elterjesztését, járuljanak 
hozzá a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók sikeres munkaerő-piaci 
alkalmazkodásához szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló 
készségek és kompetenciák fejlesztéséhez, ezzel a foglalkoztatási helyzet javításához. 
Közvetlen célunk, hogy tovább építsük a helyi és területi igényeket figyelembe vevő 
megfelelő minőségű és mértékű kapacitással rendelkező, a gyakorlatban jól működő 
szolgáltatási rendszert. A kiépített szolgáltatások hatékonyan segítsék az együttnevelést 
támogató tevékenységek beépítését a mindennapi pedagógiai gyakorlatba, és lehetövé 
tegyék, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók a lakóhelyükhöz legközelebb 
kapják meg a különleges gondozási igényükből fakadó szolgáltatásokat. 
Célkitűzésünk, hogy a speciális eszközök beszerzésével és az eszközök alkalmazását 
segítő szolgáltatásbővítéssel a fogyatékossági típusoknak megfelelően biztosítsuk a 
sajátos neveléséi igényű gyermekek, tanulók egyenlő esélyű hozzáférését. Ennek 
érdekében a speciális eszközök beszerzését, kölcsönzési szolgáltatások kialakítását 
valósítjuk meg, és célirányos képzésekkel biztosítjuk a sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók nevelésében érintett személyek legyenek felkészültek ezeknek az 
eszközöknek a használatára, a kialakított kölcsönzési protokollok figyelembevételével. 
A projekt eredményeként létrejövő szolgáltatások a területen működő oktatási 
intézmények pedagógusainak és a szülőknek nyújt segítséget. Az együttműködő 
intézmények száma várhatóan megkétszereződik. 
A családközpontú szolgáltatások nyertesei a gyerekek lesznek. 

5.3. A projekt célcsoportja 
Mutassa be a projekt célcsoportjait (Gyógypedagógusok, pedagógusok - a pedagógiai 
munkát közvetlenül segítők, a gyermekek, a tanulók, és szüleik, valamint a 
gyermekkel, tanulóval kapcsolatban álló egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi 
intézményrendszer alkalmazottai) (maximum 2000 karakter)! 
Kérjük, ismertesse, 

• hogyan határozta meg a projekt célcsoportját, 
• a célcsoport szükségletei, körülményei hogyan jelennek meg a projektben, és 
• a célcsoportot bevonta-e a projekt tervezésébe? 

Célcsoport a konzorcium tagjainak gyógypedagógusai és az együttműködő intézmények 
pedagógusai, alkalmazottai valamint az ellátott gyermekek szülei, valamint az általunk 
ellátott gyermekek, a gyermekkel, tanulóval kapcsolatban álló egészségügyi, szociális, 
gyermekvédelmi intézményrendszer alkalmazottai. 
A célcsoport meghatározása a jogszabályban meghatározott és a Fenntartó által elvárt 
feladatokból adódik. A szak és szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények munkatársai a 
befogadó intézmény pedagógusaival közösen tudnak csak megfelelni az elvárásoknak. 
Ehhez szükséges a szolgáltatások bövítése, az eszközkölcsönzés kiépítése és fejlesztése. 
Hiányterület a korai fejlesztés működtetése, az autista gyermekek ellátása, valamint az 
ambuláns ellátás megszervezése. Ezeknek a szolgáltatásoknak a kiépítése 'elvárásként 
jelenik meg a szülők és a fenntartók részéről egyaránt. 
A projekt kialakításában, a tervező munka végzésében részt vettek a célcsoport tagjai. A 
fenntartóval készült interjúk során megfogalmazásra kerültek a fejlesztési elképzelések. A 
pedagógusok és az együttműködő inklúzív intézmények munkatársai a projekt 
előkészítése során kifejtették véleményüket team-megbeszéléseken, a tervezési 
folyamatot segítették tapasztalataik konkrét megfogalmazásával. Az EGYMI standardját 
figyelembe véve alakítottuk ki közösen az elérendő célkitűzéseket. 
A szülők és a diákok igényeit is figyelembe vettük az igény elégedettség felmérések 
valamint a jelentkező szolgáltatási igényeik alapján. A projekt előkészítése során a 
stratégiai tervezés szempontjából fontos területekre vonatkozóan az elérhető és releváns 
dokumentumokon és adatokon kívül az érintett intézmények képviselőinek véleménye, 
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álláspontja is megjelenítésre került. A már működő konzorciumi koordinációs testület 
értekezletet tartott kéthetente, a korábban kiépített intézményi kommunikációs 
csatornákat működtetve, ez egyben a projekt megvalósítását is támogatja. 

5.4. Mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát! (maximum 6000 
karakter) Kérjük, hogy mindenképpen térjen ki a következőkre: 
• a projekt fő tevékenységei, az egyes tevékenységek eredménye és hozzájárulása a 

projekt céljához, 
a együttműködő partnerek közötti munkamegosztása, a cselekvési terv 
meg va lósíthatósága, 

• egyéb, együttműködő partnerek feladata a projektben, 
• az együttnevelést támogató szolgáltatási innováció megvalósulása. 

A TAMOP 3.1.6-08 projekt megvalósított szak -és szakmai szolgáltatásaihoz illeszkedő 
programokat támogató szolgáltatások és speciális eszközök kölcsönzését valamennyi 
konzorciumi tag megvalósítja. Az eszközök kölcsönzését protokoll kidolgozásával tesszük 
rendszerszerűvé, nyilvánosságra hozzuk a honlapunkon. 
A beszerzésre kerülő speciális eszközök és a kifejlesztett szolgáltatások igénybevételi 
lehetőségeiről a sérült gyermeket nevelő családok számára helyszíni tanácsadást 
biztosítunk, valamint a fogyatékosság típusának és mértékének megfelelő egyéni 
szolgáltatási portféliét állítunk össze. 
A speciális eszközök használatának támogatására a gyógypedagógusok műhelymunkák 
során adják át a szükséges ismereteket a pedagógusoknak illetve az érdeklődő szülőknek. 
Műhelymunkát szervezünk a látás-, hallás-, mozgás-, értelmi-, beszédsérült, autista, 
súlyosan, halmozottan sérült gyerekek, tanulék nevelésben, oktatásában érintett 
szakemberek, pedagógusok, gyógypedagógusok, családtagok felkészítésére, melynek 
során a kölcsönözhető speciális eszközök használatát, alkalmazását megismerik. 
A beszerzésre kerülő speciális eszközök és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások bemutatása 
érdekében tájékoztató rendezvényeket, szülő klubokat szervezünk, disszeminációs 
tevékenységek keretében kiadványt készítünk. 
Akkreditált pedagógus továbbképzési prograrnon 20 fő vesz részt, melynek során a 
szenzomotoros integrációs terápia elméleti és gyakorlati ismereteit sajátítják el. ezzel 
képessé válnak Ayres terápia szeigáitatás nyújtására. 
A családközpontú kora gyermekkori fejlesztésre irányuló szolgáltatásaink bővülnek. A 
beszerzett speciális eszközök kölcsönzését biztosítjuk, új szolgáltatásként bevezetjük az 
Ayres terápiát, a beszélgetőkört, Snaezelen terápiát, komplex életmód programot és az 
IKT eszközöket alkalmazó logopédiai programot. A meglévő szolgáltatásainkat 
kiterjesztjük ambuláns ellátási formára. A nem beszélő és sok problémával küzdő autista 
gyermekek számára speciális eszközök, kommunikátorok biztosításával nyújtunk 
hatékonyabb ellátást. Ezeknek az eszközöknek a használatát megtanítjuk a szülőknek is, 
melyeket kölcsönözhetővé teszünk. 
Infokommunikációs akadálymentesítést a weblap átszervezésével, illetve az intézményben 
a hangosítás megoldásával biztosítjuk. 
A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulék oktatási szolgáitatásokhoz való 
hozzáférését segítő speciális eszközök: korrektív, kompenzáló speciális eszközök, hely- és 
helyzetváltoztatáshoz szükséges eszközök, speciális fejlesztő eszközök, a tanítási, tanulási 
folyamatban felhasználható speciális taneszközök, speciális digitális és IKT eszközök 
taneszközök a látás-, hallás-, mozgás-, értelmi-, beszédsérült, autista, súlyosan, 
halmozottan sérült gyermekek, tanu Iók számára beszerzése, kölcsönzése. 
A szolgáltatások nyújtására a meglévő együttműködési megállapodások a projekt végére 
várhatóan megkétszereződnek. 
A régiós hálózattal (TÁMOP 3.2.2) és a kiemeit projekttel (TÁMOP 3.1.1). 
együttműködünk, a fejlesztések elterjesztésében, a régiós szintű inklúziós hálózat által 
felmért igények alapján az iskolák számára a pályázatban vállalt tevékenységeket/ a 
szak- és szakmai szolgáltatásokat biztosítjuk. 
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Az együttműködő intézmények pedagógusai részt vesznek a műhelymunkákon, team 
megbeszéléseken, felkészülnek a speciális eszközök használatára. 
A kidolgozott projekt megvalósítható, illeszkedik az intézmények és a fenntartó fejlesztési 
elképzeléseihez. A cselekvési terv kidolgozásában az együttműködő intézmények 
munkatársai részt vettek, rendszeres koordinációs értekezleteket tartunk. 
Az együttnevelést támogató szolgáltatási innováció megvalósul, új terápiák, kölcsönzési 
protokoll, családközpontú támogatási forma kialakítása a szociális és egészségügyi ágazat 
munkatársainak bevonásával kerülnek bevezetésre. 
A tapasztalatokat a honlapunkon, illetve kiadvány formájában konferencián tesszük 
közzé. 
A konzorciumi tagok forrásközpontként működnek, a tapasztalataikat átadják az 
együttműködő intézmények számára. Az együttműködések során uta~ó tanári 
szakszolgáltatást biztosítunk. 
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lkt költségvetése 

etes költségvetés és szöveges indoklás táblázat (3. sz. melléklet) 

rá sok C ezer Ft, illetve 0/o) 

Ft % 
tatási konstrukció keretében igényelt támogatás 30.000.000 Ft 100% 

30.000.000 Ft 100% .. .. , . ;: Az osszes koltsegnek és az összes forrásnak meg kell egyezme! 

1ssa be a projekt tevékenységek szerinti ütemezését (kérjük tervezett beszerzéseit is megj 
eket/beszerzéseket a projekt tényleges megkezdésétől számítva mutassa be, negyedéves bontásban. 

3mbuláns 
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5.6. Számszerűsíthető eredmények 

Mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt 
indikátorai). Kérjük, hogy a táblázatban, az Általános Útmutatóban megadott mutatókat 
szerepeltesse évek szerinti bontásban, kumuláltan (amennyiben az évek szerinti bontás 
lehetséges!). 

Mutató neve Típus Mérték- Célérték a 
(Kimenet/ egység projekt 
eredményl végén 

A speciális eszközök használatát támogató Eredmény db 5 szolgáltatások száma 
A speciális eszközök kölcsönzésére Kimenet db 5 kifejlesztett protokollok száma 
A speciális eszközök használatára Eredmény 
felkészített felhasználék és szakmai fő 35 
közreműködők száma 
Kölcsönözhető korrektív, kompenzáló Kimenet 
speciális eszközök száma db 4 

Kölcsönözhető hely- és Kimenet 
helyzetváltoztatáshoz szükséges eszközök db l 
száma 
Kölcsönözhető speciális fejlesztő eszközök Kimenet db 7 száma 
Beszerzett speciális taneszközök száma Kimenet db 15 
Kölcsönözhető speciális IKT eszközök Kimenet db 6 száma 
Családközpontú, kora gyermekkori Eredmény 
intervenciós tevékenységeket támogató db 3 
szolgáltatások száma 
Családközpontú, kora gyermekkori Eredmény 
intervenciós tevékenységekbe bevont és fő 15 
felkészített szakemberek száma 



6. TÁJÉKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK ' 
Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén, a Kedvezményezettek tájékoztatási 
kötelezettségei c. útmutatóban foglaltaknak megfelelően milyen tevékenységeket 
terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében, és hogyan fogják 
biztosítani, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak: 

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök 

Eszköz x Célérték 
(darab) 

Igen Nem 

"A" típusú hirdetőtábla y 

"B" típusú hirdetőtábla y 

"C" típusú Tájékoztatási tábla y 4 

"D" típusú Emlékeztető tábla y 4 

Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) y 2 
Televízió y l 

Rádió y 
Internet (banner) y 
Nyitórendezvény y l 

Záró-rendezvény y l 

Egyéb rendezvény, konferencia y 
Sajtótájékoztató y 
Sajtóközlemény y 2 

Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány y 500 

PR-film y 
Önálló internetes honlap y 
Zöld szám, információs központ y 
(ügyfélszolgálat) 
DM-Ievélkampány y 
Telemarketing y 
Közvéleménv-kutatás y 
Reklámtárg~ y 
Egyéb: TERKEPTER feltöltése y l 

(megnevezés) 
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A tevékenységek rövid szöveges bemutatása, indokiása (max. 500 karakter) 
A kommunikációs stratégiánk a következő fő eszközökre épül: 

• Honlap 
• Személyes informálás elektronikus levelezésen keresztül 
• Kiadvány 
• Helyi sajtóban megjelenés. 

E-mail-en és a honlapon keresztül a célcsoportok legnagyobb része hatékonyan és 
hitelesen elérhető. Az alapinformációkat így kívánjuk átadni. 
Az összejöveteleinkről, rendezvényeinkről, a team-megbeszélésekről, a képzések 
részéről fotókat készítünk, melyeket a honlapon megjelenítünk. 

A tevékenységek rövid szöveges bemutatása, indokiása (max. 1000 karakter) 

1. A kommunikáció célcsoportjai: a projekt közvetlen és közvetett célcsoportjai, 
és a szélesebb közvélemény. 

2. A kommunikáció célja, üzenetei: 
Az EU támogatás a régió jólétének növelésére hasznosul, pozitív eredmények, 
előnyök, célcsoportok elérése. 

3. A kommunikáció módszerei: 
a. Az intézmény honlapján külön link: 

A projektinformációk feltétele, ütemtervek, célok, várható 
eredmények; 
Az érintettek számára általános információk; 
Hírlevél funkció. 

b. Kiadványok elkészítése 
Szórólapok a régió potenciális tanUiói és családjaik számára; 
Szórólapok aszülőknek készülő programokról, felkészítésekről; 
Az elért eredmények közzététele kiadvány formájában. 

c. Nyitó záró rendezvény szervezése az informálás és a disszemináció 
érdekében. 

d. A média folyamatos tájékoztatása. 
e. Belső kommunikáció a projektben rés·ztvevők számára rendszeresen. 

4. Általános előírások betartása: 
A me9valósítási helyszínein EU támogatási "C" és "D" típusú plakátok megjelenítése, 
TÉRKEPTÁR feltöltése. 
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7. FENNTARTHATÓSÁG (max. 1000 karakter) 
Ismertesse a projekt eredményeinek fenntartására vonatkozó elképzeléseit! Kérjük 
(amennyiben értelmezhető) térjen ki az alábbi szempontokra: 

• A projekt keretében létrehozott fejlesztés finanszírozási igénye és a 
finanszírozás biztosítása a támogatás megszűnését követően (számszerűen 
alátámasztva) 

• A projekthez szükséges emberi és egyéb erőforrások rendelkezésre állása a 
projektet követően 

• A projekt keretében hasznosított technológia/módszertan várható elavulási 
ideje és a technológia/módszertan korszerűsítésére/frissítésére vonatkozó 
elképzelései 

Az intézmény garantálja a projekthez szükséges emberi és egyéb erőforrások 
rendelkezésre állását a projektet követően is. A fenntarthatóság biztosításához szükséges 
feladatok többségében beépülnek az intézmények dokumentumaiba. A képzések 
segítségével a fenntarthatóság biztosításához szükséges képzett szakemberek száma 
biztosított lesz. 
A projekt szakmai irányítása szakképzett, projektirányításban jártas személy által valósul 
meg, aki nagy pedagógiai gyakorlattal, széleskörű ismeretekkel rendelkezik. 
A megvalósítás során környezettudatos és költségkímélő módszereket alkalmazunk, így a 
fenntarthatóság hosszú távon biztosított. A projektmenedzsment környezetvédelmi 
szempontokat figyelembevevő módszereket fog alkalmazni. Honlapot üzemeltet, melyen 
szakmai anyagok, levelezési fórum lesz. A konzorciumi tagok és a kiépült hálózat tagjai 
egymás közötti kommunikációjának egyik legfontosabb csatornája az elektronikus 
levelezés lesz í a a ír indokolatlan felhasználása kiküszöbölhető. 

S. ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSE 
A következő táblázatok kitöltésével mutassa be a pályázó szervezet jelenlegi 
esélyegyenfőségi helyzetét és azt, hogy a projekt végrehajtásának és fenntartásának 
időszakában miként kívánja erősíteni szervezete esélyegyenlőségi kultúráját a fenti 
területeken! 

Választható esélyegyenlőségi intézkedések 

1. Esélyegyenfőségi munka rs, felelős alkalmazása 

Pályázat 
benyújtásakor 
érvényes érték 

rvezet döntéshozói, munkavállalói vagy N 
közöns e számára esél en zést tart 
5. Rendelkezik települési esélyegyenfőségi I 
koncepcióval; Közoktatási Esélyegyenlőség i 
Programmal/Tervvel; illetve a projekt illeszkedik 

adott IVS-hoz 
6. Az esélyegyenfőségi célcsoportot vagy annak I 
képviselőit bevonta a projekt tervezésébe (I/N) bevont 
célcso 

Projekt 
befejezésekor 

tervezett érték 

I 

I 

I 
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24. Rugalmas munkaidőszervezés vagy csúsztatható I I ' 
munkakezdés lehetősége (I/N) 
30. A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási N N 
proqramelem is tervezett/van (!/Nl 
43. Az érintett célcsoport számára a fejlesztés I I 
eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy 
partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) 
képviselőivel egyeztetett módon segíti (I/N) érintett 
célcsoport( ok): sz ü lők, pedaqóqusok 
44. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, I I 
kommunikációjában és viselkedésében 
esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, 
csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő 
előítéleteket (I/N) 

Választható- max. összesen 5 pont adható e vállalásokra és maximum 6 
vállalás tehető a kötelezően vállalt intézkedéssei együtt 

Kötelezően vállalandó (kitöltendő azonban pontot itt nem jelent} 
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9. KÖRNYEZETIFENNTARTHATÓSÁG 

Mutassa be a fenntarthatóság (fenntartható fejlődés) horizontális szempont érvényesítését! 

l Mérté,k-
Pályázat Projekt l Projektfenntartás Választható fenntarthatósági szempontok benyújtásakor befejezésekor végén tervezett érték egyseg érvényes értél< tervezett érték 

l. Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local 
Agenda 21) rendelkezik-vagy vállalja elkészítését l 1/N l N l N l N 

,...., 2. a Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott 
g vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási 

l 
I/N E felelős, munkacsoport kijelölése (ha erre nem 

~ kötelezett) l N l N l N 
!: 2. b A szervezet rendszeres környezeti teljesítmény l I/N l N l N l N o4J értékelésének fenntartása, bevezetése o 
o4J 
N tudásmegosztásban l Ul 2.c A fenntarthatósággal fő l N l N l N lll 

:ro kapcsolatos tudásmegosztásan 
résztvevők száma 

> összes .....-
részt vett munkavállalók Ul munkavállalói l fő l N l N l N •QI 
aránya N 

létszám Ql 
> ... 

3. A projekt kiterjed a környezeti, természeti, Ql 
o4J 

Ul fenntarthatósági ismeretek bővítésére l I/N N 
•Cl 
o4J 
s: 
Ql 4. A tudásmegosztás (pl. képzések, műhelyek, E 
Ul konferenciák, megbeszélések) választott l I/N l 

l I N 
"C körülmén ei körn ezettudatossá ot tükröznek I Ql 
s: 

5. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, Ql 
E termékek, alapanyagok, szolgáltatások l I/N l I l I 
Ul 
o beszerzésénél o4J 
lll 

6. Partnerség építés a projekttervezés és "C 
:::1 
~ végrehajtás során l I/N l I l I 
N 
Ql 

E 17. Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési 
~ (elérhetőség i) szempontok érvényesítése l I/N l I l I 



8. Ujrahasznosított papír használat az irodai és 
I/N N N N nyomdai munkák során. 

:2 
9. Összes keletkezett hulladék mennyiségének •111 

_21..., 
csökkentése t N N N 

o 1: 
N 0 

10. Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat Ul c. 
~E értékelések készítése vaqy qyakorisáqának növelése db N N N 
•aJ QJ 
"'N 11. Egészséges, helyi- vagy bio-élelmiszerek •o Ul -N ..... Ul alkalmazása az étkeztetésben I/N N N N QJ,QJ ...... 

12. Önkéntes gondnokság: működési területen a •O,...... .......... 
111 ..... kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése m2 N N N .s: o .......... 

_(ellátott terület naqysáqa) ,_ N 
11) Ul 
..... 111 

13. A társadalmi bizalom szintjének növekedését [.~·.,.: ~'i;; ~>~·!::_ .•. •·.· s::;m 
db o db o db 1: > 

szolgáló megoldások száma 
,., 

,f'-' ••••• 

,...; 14. Partnerei vagy társadalmi környezete számára lcfl;~'o' ..... ~ •· t-4 

szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság db o db o db > .....•.... tanulásával kapcsolatos akciók események száma 
Választható- max. összesen 5 pont adható e vállalásokra és maximum 6 vállalás tehető a kötelezően vállalt intézkedéssei 

együtt 

A környezeti fenntarthatóság kategóriái közül 1-1 intézkedés vállalása kötelező, a többi választható, összesen maximum 6 darab vállalás 
tehető. 
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