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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Támogatásban részesített projekt megvalósítására 

 

1. Preambulum 

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények, vagyis a jelen 
Együttműködési Megállapodás tagjai (a továbbiakban Partnerek) kijelentik, hogy az Új 
Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának „Hazai és nemzetközi 
testvériskolai kapcsolatok kialakítása” tárgyú pályázati felhívására TÁMOP-3.3.14.A-12/1-
2013-0098 azonosító számon regisztrált pályázatot, amelyet az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma (továbbiakban Támogató) Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 
a 2013. október 14. kelt, K-2013-TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0098-0751023/130 
iktatószámú támogató levél szerint részesített támogatásban, szoros együttműködés 
keretében kívánják megvalósítani. 

 

A projekt címe: „A legszebb híd a folyó nélkül mondd mit ér – identitástudat erősítése” 
(továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró ESZA 
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. közreműködő szervezet (a továbbiakban 
Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést köt a Partnerekkel. 

 

A Projekt megvalósítására a Partnerek, az alábbi Együttműködési Megállapodást (a 
továbbiakban Megállapodás) kötik: 

 

2. Szerződő felek 

 

 Partnerek: 

 

Balmazújvárosi Általános Iskola 

OM azonosító: 200931 

Postacím: 4060 Balmazújváros, Hortobágyi út 12. 

Székhely: 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23. 
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Intézmény vezetője: Molnárné Kiss Mária 

Aláírásra jogosult képviselője: Bényei Sándor tankerületi igazgató 

tankerület neve, postacíme: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi 
Tankerülete, 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 12. 

 

Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola 

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Virág u. 65. 

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Virág u. 65. 

OM azonosító: 033423 

Intézmény vezetője: Illés Zoltán Imre, 

Aláírásra jogosult képviselője: Kőhegyi Edit Zsuzsanna, tankerületi igazgató 

tankerület neve, postacíme: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi 
Tankerülete, 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. 

 

A szerződő felek maguk közül a Balmazújvárosi Általános Iskola elnevezésű Partnert 
választják Vezetővé (a továbbiakban: Vezető.) 

 

A Vezető a Projekt megvalósítása érdekében koordinálja a Partnerek – projekt 
megvalósítása érdekében tett – tevékenységét.  

 

 

3. A Partnerek jogai és kötelezettségei 

 

3.1. A Megállapodás aláírásával a Partnerek 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 Partnerre nézve kötelező 
érvényűek. 

 

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Partnerek azon szándékát is, hogy a Projekt 
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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 Partnerek tudomásul veszik, hogy a projekt megvalósítása során benyújtásra kerülő 
kifizetési igényléseket a Vezető állítja össze és nyújtja be a Közreműködő Szervezet 
részére. A kifizetési igényléseket (kifizetési igénylés: kifizetési kérelem és a pénzügyi és 
szakmai előrehaladást igazoló, a támogatási szerződésben meghatározott 
dokumentumok összessége) a Vezető a Partnerek által, előzetesen beküldött 
információk, dokumentumok alapján állítja össze. 

 

A Partnerek tudomásul veszik, hogy a benyújtott kifizetési igénylések elbírálása során a 
Közreműködő Szervezet 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 Partnereknek 
haladéktalanul továbbküldeni és annak teljesítéséről határidőn belül gondoskodni. 

 

A Partnerek megállapodnak, hogy a projekt egészére nézve a teljes körű záró kifizetési 
igénylést a Vezető állítja össze és nyújtja be a Közreműködő Szervezet részére. A projekt 
zárásához kapcsolódó záró kifizetési igénylés összeállításához szükséges információkat, 
dokumentumokat a Partnerek előzetesen megküldik a Vezető részére. 

 

A Partnerek 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 – a Vezető 
állítja össze és nyújtja be a Közreműködő Szervezet részére. A projekt megvalósításával 
kapcsolatos szakmai beszámolók összeállításához szükséges információkat, 
dokumentumokat a Partnerek előzetesen megküldik a Vezető részére 

 

Bármely a Vezető által tett nyilatkozat megtétele előtt a Vezető biztosítja, hogy a 
Partnerek a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a 
nyilatkozatot a Közreműködő Szervezet jogszabályban vagy támogatási szerződésben 
meghatározott határidőben megkapja. 
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Amennyiben a támogatási szerződés módosítása válik szükségessé, a módosítás 
Közreműködő Szervezetnél történő kérelmezését megelőzően a Partnerek egyeztetni 
kötelesek egymással. A Vezető köteles biztosítani, hogy a Partnerek a Közreműködő 
Szervezet által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét elfogadják. 

 

 

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

 

A Partnerek felelősséggel tartoznak a támogatási szerződésben és jelen Megállapodásban 
meghatározott, általuk megvalósítandó projektrész szerződésszerű teljesítéséért.  

 

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 
Partnereket tájékoztatja. Az ellenőrzés tényének és időpontjának tájékoztatása mellett 
bekéri az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat a Partnerektől, majd rendelkezésre 
bocsátja azokat – a teljes projektre vonatkozólag – az ellenőrzést végző szervek felé. 

 

A Partnerek 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 Partnerek 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.  

 

3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Partnerek az alábbi feladatok megvalósítását 
vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban: 
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 Partner neve Feladat A feladatra jutó 
elszámolható 
költségek 
összege 

A feladatra jutó 
támogatás 
összege 

1. Balmazújvárosi 
Általános 
Iskola 

   

2. Balmazújvárosi 
Általános 
Iskola 

   

3. Balmazújvárosi 
Általános 
Iskola 

   

4. Nyíregyházi 
Móricz 
Zsigmond 
Általános 
Iskola 

   

5. Nyíregyházi 
Móricz 
Zsigmond 
Általános 
Iskola 

   

Összesen - -   

 

 

 

A Partnerek közötti az egyes feladathoz tartozó költség átcsoportosítása csak a feladat 
egyidejű átadásával, jelen Megállapodás módosításával lehetséges.  

 

3.4. A Partnerek a Projekt megvalósításához saját hozzájárulást nem adnak. 
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3.5. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló projekt időközi és záró beszámolót 
és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt projekt beszámolók) a Partnerek 
által nyújtott adatszolgáltatás alapján Vezető állítja össze, és küldi el a Közreműködő 
Szervezetnek.  

 

A Partnerek 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 Partnerekkel 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 Partnerekkel megállapodott ütemezés szerint az időközi 
beszámoló és kifizetési kérelem benyújtásának koordinálásáról a Közreműködő szervezet 
irányába.  
 

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési kérelmet a Vezető állítja össze az 
EMIR-ben. Minden Partner elszámolási dokumentumait a Vezető tölti fel, rögzíti az EMIR 
számlakitöltő rendszerben. A Partner által aláírt kifizetési 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 Partnerek tudomásul veszik, hogy a kifizetési kérelemhez tartozó, általuk benyújtott 
számlára eső, a közreműködő szervezet által jóváhagyott résztámogatást a támogató 
közvetlenül utalja át a Támogatási szerződésben meghatározott bankszámlára, a Vezető 
bankszámlájára. A számlák határidőben történő teljesítése a Vezető partner felelőssége. 

A Partner, az ezen Megállapodás 3.3-ban rögzített feladatok teljesítéséhez tett 
kötelezettségvállalása a Vezető partner ellenjegyzéséhez kötött. 

 

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján 
megállapítható, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak az adóhatóságok 
(nemzeti adó- és vámhivatal, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt 
esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Közreműködő Szervezet legfeljebb 
90 napos határidő kitűzésével felszólítja a Partnert köztartozása rendezésére. Ha a 
Partner köztartozását a kitűzött határidőn belül nem szünteti meg vagy késedelmét nem 
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menti ki, az adott kifizetési igénylés alapján elszámolható összeg elutasításra kerül.  

 

3.7. A Partnerek tudomásul veszik, hogy amennyiben 4/2011. (I.28.) Korm. 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 a Vezető 
részére, ezáltal csökkentve az érintett Partner költségvetését. 

 

Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a 
támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli 
el, a Partner köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt 
visszakövetelt összeget visszafizetni, a Közreműködő Szervezet erre irányuló 
felszólításában foglaltak szerint. A közreműködő szervezet a szabálytalanság vagy 
szerződésszegés esetén a Vezetőt felszólítja a visszakövetelt összeg megfizetésére. 

 

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

 

3.8. A Vezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében 
összehangolja a Partnerek tevékenységét. Ez a rendelkezés nem érinti a Partnerek jelen 
Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló 
felelősségét. A Partnerek a projekt keretében vállalt indikátorokat, a Megállapodás 3.3 
pontjában meghatározott feladatleosztás alapján, együttesen teljesítik és tartják fenn. 

 

 

4. Eszköz átadás-átvétel 

 

A Vezető felelőssége projekt keretében beszerzett1 eszközök, leltározást követően 
Partnerek részére történő térítésmentes átadása, jelen megállapodás 1. számú 
melléklete (,,Eszköz átadás-átvétel” ) alapján. A Partnerek az eszközök átadás-átvétele 
során az alábbi kapcsolattartó személyek útján érintkeznek: 

                                                           
1 Abban az esetben, ha az eszközök beszerzése megosztott volt a pályázatban. 
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- Vezető részéről:   Buglyó Mária 

tel: ??????????????? 

fax: ???????????????,, 

e-mail:??????????????? 

- Partner részéről:   Illés Zoltán Imre, 

tel.: 42/314846, 

fax: 42/314846, 

e-mail:moricz@moricziskola.hu 

 

 

5. Kapcsolattartás 

 

A Partnerek a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének 
időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, 
telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Partnerek a jelen Megállapodás 
aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Vezetőt. A Vezető a 
kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Partnereket. 

 

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést 
tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos 
teendőket. A szóbeli egyeztetést a Vezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli 
egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Vezető kijelölt kapcsolattartója az 
egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Partnerek kijelölt kapcsolattartója 
részére.  

 

 

6. Partnerek képviselete  

 

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

 

A Partner nevében a Vezető által a közreműködő szervezet irányában tett nyilatkozatok a 
Partnereket jogosítják, illetve kötelezik. 

 

 

7. A partnerség megszűnése  

 

A projekt csak a Partnerek, e Megállapodásban rögzített együttműködésével valósíthatók 
meg. A Megállapodás bármely Partner általi felmondása a támogatási összeg 
visszavonását vonja maga után, kivéve, ha a kilépő, kizárt vagy jogutód nélkül megszűnő 
tag pótlására irányuló kérelmet nyújt be 30 napon belül és azt a Támogató jóváhagyja. 

   

 

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása 

 

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.  

 

8.2  Jelen Megállapodás bármely Partner kilépése esetén megszűnik kivéve, ha a kilépő, 
kizárt vagy jogutód nélkül megszűnő tag pótlására irányuló kérelmet nyújt be 30 napon 
belül és azt a Támogató jóváhagyja. 

 

8.3. 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 Partnerek adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, 
bankszámlaszám, stb., nem igénylik a jelen Megállapodás módosítását. Az adatok 
változásáról a Partnerek haladéktalanul értesítik a Vezetőt. A Vezető ezekről a 
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változásokról írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok benyújtásával legkésőbb 
a változással érintett tag tudomásszerzésétől számított 30 napon belül értesíti a 
Közreműködő Szervezetet. 

 

 

 

 

9. Záró rendelkezések 

 

9.1 Jelen Megállapodás ????????????? oldalon és 5 db eredeti példányban készült.  

 

9.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Partnerek közül az 
utolsóként aláíró aláírásának napjával.  

 

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

 

9.4. A Partnerek képviseletében aláíró személyek kijelentik, hogy a vezető kinevezési 
okirata vagy vezetői megbízása alapján a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek 
szerint jogosultak a Partner 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, 
harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Partner részéről 
megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az 
abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 

 

 

A Partnerek a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
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Vezető 

 

 

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

Molnárné Kiss Mária 

Intézményvezető 

 

 

Balmazújvárosi Általános Iskola 

Szervezet 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

 

…………………………… 

 

 

 

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

Bényei Sándor 

Tankerületi igazgató 

 

 

Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Balmazújvárosi 

Tankerülete 

 Partner 

 

 

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

Illés Zoltán Imre 

Intézményvezető 

 

 

Nyíregyházi Móricz Zsigmond 
Általános Iskola 

Szervezet 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

 

…………………………… 

 

 

 

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

Kőhegyi Edit Zsuzsanna 

Tankerületi igazgató 

 

 

Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Nyíregyházi Tankerülete 
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Szervezet 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

 

…………………………… 

 

 

 

Szervezet 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

 

…………………………… 

 


