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Tárgy: TÁMOP-3.1.5-09/A/1 pályázaton 
való részvétel 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Szent László Gimnázium részt kíván venni a Társadalmi Megújulás Operatív Program 

TÁMOP-3.1.5-09/ A / l pályázaton és ehhez szeretnénk kérni a Képviselő-testület 

hozzájárulását. 

A pályázat célja a pedagógia kultúra korszerűsítése, új tanítási és tanulási módszerek 
megismertetése a pedagógusokkal. Az oktatás hatékonyságának, eredményességének 
javítása, az új módszereket alkalmazni tudó pedagógusok részvételével. A pályázat keretén 
belül 5 fő pedagógus vehet részt továbbképzésen. 

A továbbképzésre javasolt kollégák: Borbáthné Bánhegyi Judit, Faiiné Sebestyén Ágnes, 
Hanga Ildikó, Káldosné Kiss Hajnalka, Kerling Etelka. 

A fent nevezett pedagógusok részvételét a pályázaton a Szent László Gimnázium tantestülete 
egyhangúlag támogatta. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő testülete Kulturális, 

Oktatási Bizottsága és Gazdálkodási és Költségvetési Bizottsága az előterjesztést 

tárgyalta, a bizottság elnöke a képviselő-testület ülésén ismerteti. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő testülete a Szent László 

Gimnázium hozzájárul a Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.1.5-09/A/l 

pályázaton való részvételhez. 

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 



Határidő: azonnal. 

Végrehajtásért felelős: dr Neszteli István jegyző 

Végrehajtás előkészítésért felelős: Dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető 

Budapest, 2010. január 6. 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
j e g y z ő 
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PROJEKT ADATLAP 

1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE 

1.1. A pályázati felhívás kódszáma: TAMOP-2009-3-1-S-09/A-1 

1.2. Konstrukció címe: 
Dedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) 

2. A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 
2.1. A projekt címe (max. 250 karakter) 

Pedagógus-továbbképzés a budapesti Szent László Gimnáziumban 

2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne 
Több megvalósulási helyszín esetén a "Több megvalósítási helyszín"funkciót szükséges kitölteni! 

Megye (automatikus): Település: Irányítószám: 
Budapest Budapest 1102 
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb): 
Körösi Csorna Sándor út 
Házszám: 
28-34. 

2.3. A projekt megvalósításának kezdete: 
2010.09.01 
2.4. A projekt megvalósításának befejezése: 
2012.09.28 

2.5. A projekt elszámolható költségei összesen (Ft) 
20 000 000 

2.6. Az igényelt támogatás összege (Ft) 
20 000 000 

2.7. A támogatás mértéke (%) 
' 100% I 
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3. A PALYAZO ADATAI 
(Cégkivonat, vállalkozói igazolvány, alapító okirat/éves beszámoló, EVA/SZJA - bevallásban szereplő adatok alapján) 
3.1. A pályázó teljes neve:  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimnázium 

3.2. A pályázó rövidftett neve (amennyiben releváns): 
Szent László Gimnázium 
3.3. Gazdálkodási formakód: 
322 - Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (1992. XXXVIII. tv., 1997. CXXXV.tv., 217/1998. (XII. 30.) Korm.r.) 

3.4. Önkormányzati törzsszám (amennyiben releváns) 3.5. Adószám (8-1 -2 karakter): 
15510141-2-42 

3.6. Bankszámlaszám: 3.7. Statisztikai szám: 
11784009-15510141 -00000000 15510141802132201 
3.8. OM azonosító 
35236 
3.9. Cégbírósági bejegyzés szémaJbírósági nyilvántartásba vétel/vállalkozói igazolvány száma (amennyiben releváns): 
K/33034X2009MI. 

3.10. Alapítás időpontja (alapító okirat kelte, önkormányzat esetén alakuló ülés Időpontja): 
1907.04.25 
3.11. Minősítési kód: 
6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül 

3.12. Főtevékenység TEAOR száma és megnevezése: 
TEÁOR '03 80.21 - Altalános középfokú oktatás 

TEAOR '08 85.31 - Altalános középfokú oktatás Melyik a hatályos TEÁOR szám? 

3.13. Fejlesztendő TEAOR száma és tevékenység megnevezése: 
TEÁOR '03 

TEAOR 2008 

80.21 - Altalános középfokú oktatás 

TEAOR '08 85.31 - Általános középfokú oktatás 

3.14. A pályázó gazdálkodása 
Önállóan gazdálkodó és működő 

3.15. A pályázó székhelye: 
Ország:  
Magyarország 

Megye (automatikus): 
T Budapest 

Település: 
Budapest 

Irányítószám: 
T ITTo2 

Közterület (út. utca, tér, köz, egyéb): 
Körösi Csorna Sándor út 
Házszám: 
28-34. 
Helyrajzi szám: 
39182 

3.16. A p.ily.ízó postacíme: 
Megye (automatikus): 
Budapest 
Közterület (út. utca, tér, köz, egvébl: 
Körösi Csorna Sándor út 
Házszám: 
28-34. 

Postafiók: 

Honlap: 

Település: 
Budapest 

Irányítószám: 
1102 

Postafiók irányítószám: 

www.szlgbp .sulinet .hu 

http://www.szlgbp
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3.17. A pályázó hivatalos képviselőjének képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai I. 
Név:  
Sárkány Péter 
Beosztás:  
igazgató ^ 
Telefoni:  
0036-1-262-3599  
Telefon 2:  

r ax1:  
0036-1-260-2264 
rax2: 

Lmait 
sarkpet@szlgbp.sulinet.hu 
II. 
Mév:  
Sajtos Éva 
Beosztás:  
Gazdasági vezető 
Telefon 1:  
0036-1-262-3589  
Telefon 2:  
l 
Fax1:  
0036-1-260-2264  
Fax 2:  

:-mail: 

3.18. Kapcsolattartó személy (projektmenedzser) adatai 
Név:  
Paróczai Anna 
Beosztás:  
igazgató-helyettes 
Telefoni:  
0036-30-645-9329  
Telefon 2:  

Fax1:  
0036-1-260-2264 
rax2:  

E-mail:  
paroczai.anna@freemail.hu 

3.19. A pályázatkészítő adatai (amennyiben a pályázatot nem a pályázó készítette, hanem külső céget bízott meg ezzel) 
Cégnév/ Név:  

Telefonszám: 

Fax szám: 

e-mail cím: 

4. Sorolja fel az elmúlt öt évben állami támogatásból megvalósított projekteket. Ha háromnál kevesebb állami támogatásból 
megvalósult projektje volt, akkor soroljon fel három, a szervezet életében jelentős projektet az elmúlt öt évből! 
A -I.2.1. pontot az "Állami támogatások" elnevezésű funkcióban szükséges kitölteni. 

5. A tevékenységeútoeszerzésre kerülő eszközök 
Az 5. pontot az 'Tevékenység eszköz-lista" elnevezésű funkcióban szüksédes kitölteni. 

mailto:sarkpet@szlgbp.sulinet.hu
mailto:paroczai.anna@freemail.hu
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6. A projekt költségvetése {Ft) 
6.1. Elszámolható költségek (Ft) 
6.1.1. Elszámolható költségek és tevékenységek 
Az 6.1.1. pontot .1 "Költség" elnevezésű funkcióban szükséges kitölteni. 

6.1.2. A támogatható tevékenységek ütemezése 
Időszakok-támogatható tevékenységek 

Projekt Projekt szakmai Projekt Egyéb Eszköz - Egyéb, a projekt Összesen 
menedzsment megvalósításával megvalósításához szolgáltatások beszerzés végrehajtásával 

költségei összefüggő igénybevett (ERFA) összefüggő 
költséqek szoláltatások (általános) 

költség 

2009. II. félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek:  

Összesen 
évek szerint 

2009. összesen: 

2010.1. félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek: 
0 

2010. II. félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek: 2010. összesen: 

0 0 
2011.1. félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költséqek: 

267 000 2 685100 1 525 000 50 000 750 000 32 500 5 309 600 
2011. II. félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek: 2011. összesen: 

400 500 4 027 650 1 475 000 0 0 32 500 5 935 650 11 245 250 
2012.1. félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költséqek: 

400 500 2 421 100 590 000 32 500 3 444100 
2012. II. félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költséqek: 2012. összesen: 

600 750 3 631 650 590 000 55 750 32 500 4 910 650 8 354 750 
Összesen: 

1 668 750 12 765 500 4180 000 105 750 750 000 130 000 20 000 000 
Tartalék: 

400 000 

6.1.3. - Források (Ft. illetve %) 

Forrás 

III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 

Összesen 

Megjegyzés: Az összes költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie! 

Ft 
20 004 000 

20 000 000 

% 
100,00 

100% 

7. A projekt számszerűsíthető eredményei 
A 7. Számszerűsíthető eredmények pontot az 'Indikátorok' elnevezésű funkcióban szükséges kftötteni. 

8. Célcsoport 

8.1. 
A nevelőtestület létszáma (fő) 

Pályázat keretében támogatandó pedagógusok száma (fő) 

93 

8.2. Célcsoport 
A 8.2. pontot a "Célcsot>ort"funkciól)an szükséges kitölteni! 
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9. Esélyegyenlőség éivényesiilése 

Kötelezően kitöltendő, kiegészítő, statisztikai információk 4,iz 
adatközlés jogosultsági feltétel) 

a) Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) (fő) 

b) Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő) 

c) A projekt által érintettek száma (fő) 

cA) Nők száma a projekt által érintett célcsoportban (fő) 

cB) Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő) 

cC) Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő) 

Pályázat Projekt Projekt 
benyújtásakor záráskor fenntartás 

érvényes tervezett vegén 
érték élték teivezett 

élték 

118 

87 

118 118 

87 87 

10. Köi nyezeti feiiiit.iithtttósncj 

Kötelezően megadandó fenntarthatósági indikátorok 
(az adatközlés jogosultsági kritérium) 

a) Fajlagos vízfelhasználás mértéke 

Teljes vízfelhasználás (m3) 

Termelés egysége v. szolgáltatás egysége fő 

l» Fajlagos energiafelhasználás mértéke 
Teljes energiafelhasználás (kWh) 

Termelés egysége v. szolgáltatás egysége fő 

c) Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke 
(C02e) (t) 

cl'l) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke 
Ártalmatlanításra kerülő hulladék (t) 

Összes hulladék mennyisége (t) 
<I2| Újrahasznosított papír használat aránya 

Újrahasznosított papírcsomag - 500 lapos (db) 

Összes felhasznált papírcsomag - 500 lapos (db) 

e) A kistérségben élők foglalkoztatottságának 
méitéke 

Saját foglalkoztatottak közül helyben (kistérségben) lakik (fő) 

Saját foglalkoztatottak száma (fő) 

f i A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson 
részt vett munkavállalók aránya 

A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett 
munkavállalók száma (fő) 
Összes munkavállalói létszám (fő) 

Pályázat 
benyújtásakor 
érvényes érték 

3 928 

978 

278 000 

978 

213 

199,6 

200 

110 

118 

10 

118 
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11. T.ijékozlot.ísi követelmények 

1. 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 sor 

Eszköz 

"A" típusú 
hirdetőtábla 

"B" típusú 
hirdetőtábla 

"C" típusú 
Tájékoztatási tábla 

"D" típusú 
Emlékeztető tábla 

Nyomtatott sajtó 
(cikkek, interjúk) 

Televízió 

Rádió 

Internet (banner) 

Nyitórendezvény 

Zárórendezvény 

Egyéb rendezvény, 
konferencia 

án h.iszn.ilt publikációs eszközök: 

líjen.llem Célérték <<l.ir,il>> 

©Nem 

Olgen 
©Nem 

©Igen 
QNem 

Oöen 
©Nem 

©Igen 
ONem 

©Igen 
QNem 

Olgen 
©Nem 

Olgen 
©Nem 

Olgen 
©Nem 

Olgen 
©Nem 

O^en 
©Nem 

Eszköz 

Sajtótájékoztató 

Sajtóközlemény 

Szórólap, vagy 
egyéb nyomdai 
kiadvány 

PR-film 

Önálló internetes 
honlap 

Zöld szám, 
információs központ 
(ügyfélszolgálat) 

DM-levélkampány 

Telemarketing 

Közvélemény
kutatás 

Reklámtárgy 

Egyéb: 

lejen llem 

O ^ e n 

©Nem 

O^en 
©Nem 

O'gen 
©Nem 

O^en 
©Nem 

©Igen 
O^em 

Olgen 
©Nem 

O^en 
©Nem 

O'gen 
©Nem 

O^en 
©Nem 

Qlgen 
©Nem 

© I g e n 

QNem 

Egyéb: Fotódokumentáció készítése 

Céléiték ((I.H.iln 

(megnevezés) 
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NYILATKOZATOK 

1. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett 
adótartozásom, illetve adók módjára behajtható köztartozásom az állam vagy az önkormányzat felé, 
ideértve az egészségbiztosításai és nyugdíjbiztosítási járulékot is, illetve az Európai Unió tradicionális saját 
forrásai címen nem áll fenn. 
2. A pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik ellenem csőd-, végelszámolási vagy felszámolási 
eljárás, továbbá amennyiben csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás indul ellenünk a pályázat 
elbírálásáig, illetve a Támogatói Okirat lejártáig, annak tényét azonnal bejelentjük. 
3. Kijelentem, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített 
tartozásom nincs, valamint az adott célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás 
felhasználásának a Támogatói Okiratban vállalt kötelezettségeimet teljesítettem. 

4. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás 
visszafizetésére kötelező határozata nincs érvényben. 

5. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatról való döntést követően (a Támogatói Okirat megkötését 
megelőzően) a pályázatban foglaltakat az arra feljogosított szervezet előzetesen a helyszínen a 281/2006. 
(XII. 23.) Korm. rendeleteknek megfelelően ellenőrizze. A pályázat kedvező elbírálása esetén hozzájárulok, 
hogy a pályázatban foglaltak megvalósításának szakszerűségét, valamint a támogatás rendeltetésszerű 
felhasználását az arra felioqosított szervek ellenőrizzék. 
6. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, 
illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély 
nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére nem vagyok kötelezett. 

7. A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek. 

8. Az adott tárgyban pályázatot korábban nem nyújtottam be. 

9. Nyilatkozom, hogy a TÁMOP 3.1.5-09/A pályázati kiírásra csak egy pályázatot adok be. 

10. Nyilatkozom, hogy a Pályázati Útmutató B1. pontban felsorolt jogi formáknak megfelelek. 

11. Tudomásul veszem, hogy támogatás esetén a nyertes pályázó neve, a támogatás tárgya, a támogatás 
összege, a támogatott program megvalósítási helye a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendeletben 
szabályozott módon nyilvánosságra hozható. 
12. Tudomásul veszem, hogy a lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás 
megfizetéséig támogatás nem illet meg, az esedékes támogatás folyósítása a 217/1998. (XII. 30) Kormány 
rendelet 92.§ (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján 
az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt 
kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerül. 
13. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár az általa mindenkor működtetett monitoring rendszerhez a jogszabályban 
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a 
Pénzügyminisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek számára hozzáférési 
lehetőséget biztosíthasson. 
14. Hozzájárulok, hogy az APEH, a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. §-ának (4) bekezdése 
alapján, a pályázat elbírálása során a szervezet adótartozásra vonatkozó adatát a közreműködő 
szervezet és a Támogató tudomására hozza. 

15. Hozzájárulok ahhoz, hogy elnyert támogatás esetén a Támogatói Okiratban vállalt kötelezettségeim nem, 
vagy nem szerződésszerű teljesítése, illetve az Okirattól való elállás miatt visszavont támogatás - a 
jegybanki alapkamat kétszeres mértékével növelt - összegének megfizetésére irányuló követelés 
érvényesítése bármelyik biztosíték beváltása (a biztosítékként elfogadott bankgarancia és azonnali 
beszedési meabízás stb..1 alaoiántörténien. 
16. Hozzájárulok a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának 
jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez. 

17. Kijelentem, hogy a létesítmény/eszköz kialakításához és működéséhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel 

Rendelkezem 

lg) Igen 
O^em 

<§)lgen 

Q N e m 

<§)lgen 

Q N e m 

(§)lgen 
QNem 

(§)lgen 

O N e m 

© Igen 

Q N e m 

(§)lgen 

0 N e m 

(§)lgen 

QNem 

(gjlgen 
ONem 

(§)lgen 

QNem 

(§>lgen 

QNem 

lg) Igen 

QNem 

@)lgen 

QNem 

©Igen 

QWem 

(§)lgen 

0 N e m 

® lgen 

0 N e m 

(A megfelelő szövegrészt válassza ki!) 
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13. Tudomásul veszem, hogy legfeljebb 5 évre kizárható az általam képviselt szervezet az adott 
célelőirányzat támogatási rendszeréből, ha az alábbiakban meghatározott fettételekből legalább egy 
bekövetkezik: 
- a Támogatói Okiratban foglalt szerződéses kötelezettségeimet nem, vagy 75%-ot el nem érő 
arányban teljesítem, 
- az elfogadott céltól eltérő feladatot valósítok meg, 
- bejelentési kötelezettségemnek haladéktalanul nem teszek eleget, ha a projekt meghiúsul, tartós 
akadályba ütközik, vagy a Támogatói Okiratban vállaltakhoz képest késedelmet szenved. 

19. Kijelentem, hogy a Pályázati Felhívást és a Pályázati Útmutatót megismertem, az abban foglalt 
feltételeket, kikötéseket és korlátozásokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Kijelentem, hogy a 
támogatást kizárólag a pályázati célnak megfelelően használom fel, a támogatással megvalósuló projektet 
legalább 3 évig az adott célra használom Az adott támogatás Pályázati Útmutatójában foglaltakat tudomásul 
vettem. Amennyiben a szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását 
akadályozó bármely esemény következik be, úgy a közreműködő szervezetet haladéktalanul értesítem. 

@)lgen 

O ^ e m 

® l g e n 

QNern 

20. Hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a Támogató és a Közreműködő Szervezet (KSZ) 
nyilvántartsa és kezelje, továbbá bárminemű adatváltozás esetén bejelentési kötelezettséggel 
tartozom a KSZ felé (8 napon belül). 

21. A Pályázó ÁFA levonási joga a támogatott projekttel kapcsolatban 
(A megfelelő szöveget válassza ki!)  

<§)lgen 

C - Pályázó alanya az AFA-nak, de nincs levonási joga, tárgyimentes (Bruttó) 

A fenti kategóriák részletes leírása: 

A - A Pályázó nem alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 
B - A pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. 15.) tőrvény hatálya alá tartozik. Az 
elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül figyelembevételre. 
C - A pályázó alanya az ÁFA-nak, de a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel 
kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt 
(bruttó) összeq kerül fiqvelembevételre. 
D-A Pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban 
felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül 
fiqvelembevételre. 
E - A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban 
felmerült költségeire vonatkozóan tételes elkülönítéssel állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét. Az 
elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. 

22. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet rendelkezik a 
tevékenysége folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel. 

23. Nyilatkozom, hogy jelen projekt tartalma a pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal 
összhangban van. 

24.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt pályázó intézmény 
székhelye a KMR régióban található. 

24.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt pályázó intézmény 
székhelye a Konvergencia régiók területén található. 

25. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat keretén belül beszerezni 
kívánt technológiai korszerűsítést eredményező eszközök megfelelnek a vonatkozó európai 
irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeletek követelményeinek. 

26. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet 
tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelel. 

27. Tudomásul veszem, hogy a támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye a fenntartási kötelezettség 
fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható 
bérbe a Pályázati Útmutató C11-es pontjának megfelelően. 

28. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az eszközbeszerzés a pályázó által 
aktivált beruházás keretében valósul meg. 

29. Tudomásul veszem, hogy a projekthez kapcsolódóan elnyerhető maximális támogatás nem 
haladhatja meg a 85/2004 (IV. 19.) Korm. rendelet 30§-ában meghatározott, vonatkozó 
támogatási intenzitási értéket. 

(§)lgen 

Q N e m 

(§)lgen 

QNem 

(§)lgen 

O'sen 
©Nem 
©Igen 

Q N e m 

© Igen 

QNem 

(§)lgen 

<§)lgen 

QNem 

©Igen 

ONern 
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30. Tudomásul veszem, hogy a projekthez kapcsolódóan elnyert és elnyerhető bármilyen állami 
támogatás esetén sem a támogatás maximális mértéke, sem a támogatási intenzitás összesen nem 
haladhatja meg a Pályázati Útmutató D2 pontjában meghatározott értéket. 

31. Tudomásul veszem, hogy a projekt fenntartási időszakában a pályázat kiírói felé monitoring 
adatszolgáltatási kötelezettségem áll fenn. 

32. Kijelentem, hogy fejlesztési adókedvezményben 
nem részesültem. 
(A megfelelő szövegrészt válassza ki!) 

33. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ban megfogalmazott rendezett munkaügyi 
kapcsolatok követelményeinek megfelelek. 

34. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet esetében a 
pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes év december 31-én az éves átlagos statisztikai 
állományi létszám minimum 1 fő. 

35. Kijelentem, hogy a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítása, valamint a fejlesztés eredményének 
fenntartása során az esélyegyenlőség előmozdításával kapcsolatos jogszabályi előírásokat betartom és 
alávetem magam az ezzel kapcsolatos esetleges ellenőrzéseknek. 

36. A felajánlani kívánt biztosíték: 
Biztosíték nyújtására nem vagyok kötelezett 
(A megfelelő szövegrészt válassza ki!) 

37. Hozzájárulok, hogy a köztartozások - az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében és az e rendelet 92. § (4) 
bekezdésében foglaltak szerinti - figyejemmel kísérése céljából a pályázó adószámát vagy adóazonosító jelét a 
támogatást nyújtó szerv és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az 
adnssán hekövfitkfí7éRR ténvpnfik és nss7efiénfik menismBréséhRr 

38. Kijelentem, hogy a projektben részt vevő pedagógus alkalmazása az útmutató A2 pontjában 
felsoroltaknak megfelelően történik. 

39. Kijelentem, hogy a projekt megvalósítását a támogatói döntést megelőzően nem kezdem meg. 

40. Nyilatkozom, hogy a pályázatba nem került betervezésre olyan felsőoktatási tanulmány, amely a 
pályázat benyújtását megelőzően megkezdődik, megkezdődött. 

41. Kijelentem, hogy a pályázatban tervezett tevékenységek között kizárólag támogatható 
tevékenységek szerepelnek. 

42. Kijelentem, hogy a pályázatban tervezett költségek között kizárólag elszámolható költségek 
szerepelnek. 

43. Kijelentem, hogy a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítása, valamint a fejlesztés 
eredményeinek fenntartása során a környezetvédelmi jogszabályi előírásokat betartom és alávetem 
magam az ezzel kapcsolatos esetleges ellenőrzéseknek. 

44. Kijelentem, hogy a szervezet nem áll az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 88. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt. 
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Kizárólag természetes személy vagy államháztartáson kívüli szervezet pályázó esetén kötelező kitölteni. 

1. Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a 
továbbiakban Knyt.) 6.§ (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok személyemmel, illetve a 
pályázóként meqjelölt szervezettel szemben nem állnak fenn. 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a pályázat 
benyújtáséit követően merül fel, vagy a törvény bármely rendelkezését megsértem, a pályázatot a 
pályázati eljárásból kizárják, és támogatásban nem részesülhet. 
Kijelentem továbbá, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem Knyt. rendelkezéseinek az 
érintettséggel kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében. 

0 l g e n 

QNem 

(J) Nem releváns 

2. Kijelentem, hogy Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség személyemmel, illetve a pályázóként 
megjelölt szervezettel szemben nem áll fenn. 
Kijelentem, hogy amennyiben a Knyt. 8.§ (1) bekezdés valamely pontja szerinti érintettség a 
pályázat benyújtását követően személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel 
kapcsolatban felmerül, annak jogszabály által kijelölt szerv által üzemeltetett honlapon történő 
közzétételét 8 munkanapon belül kezdeményezem a pályázatot befogadó szervnél, az 
érintettséget megalapozó körülmény pontos megjelölésével a jelen pályázati felhívás mellékletét 
képező közzétételi kérelem alapján. 

3. Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 8.§ (1) szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel 
szemben fennáll, ezért kérem e körülménynek jogszabály által kijelölt szerv által üzemeltetett 
honlapon történő közzétételét. (Közzétételi kérelem kitöltése kötelező.) 

O ' s e n 

QHem 
@ Nem releváns 

O 'gen 

QNem 

(J) Nem releváns 

A 21. sori .1 vonatkozóim .íz adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozatra adható igen válasz! 

Kelt: 
(a dátum kézzel töltendő) 

Cégszerű aláírás 
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Adatlap - a támogatási döntésről 
I I . Az igénylő azonosító .nlot.ii 

Az igénylő minősítési kódja: 
3 

Az igénylő minősítési kódjának megnevezése: 
Monprofit szervezet államháztartáson belül 

Adóalany:  
©Igen 
QNem 

Az igénylő neve: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimnázium 

Az igénylő székhelye 
Irányítószám: 
ÍÍÖ2 

Település: 
Budapest 

Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb): 
<őrösi Csorna Sándor út 

Házszám: 
28-34. 

Helyrajzi szám: 
39182 

A pályázó fióktelepe: (külföldi székhellyel rendelkező pályázók esetén) 

Irányítószám: 

Település: 

Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb): 

Házszám: 

Helyrajzi szám: 

KSH Gazdálkodási forma kód: 
322 

Az igénylő adószáma: Az igénylő adóazonosító jele: 
15510141-2-42 I I 

Társpályázó minősítése: 
Nincs kiválasztva T 
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12. A |)to(ji.nn piojekt azonosító odatai 

A program ĵrojekt céljának szöveges megnevezése: 
'edagógus-továbbképzés a budapesti Szent László Gimnáziumban 

Igényelt összeg deviza kódja: 
Forint T 

gényelt összeg (Ft): 
20 000 000 

A megvalósítási hery pontos címe 

Település: 
Budapest 

Irányítószám: 
1102 

Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb): 
<őrösi Csorna Sándor út 

Házszám: 
28-34. 

Helyrajzi szám: 

A t.iniog.it.isi konstrukció megnevezése: 
Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) 

Több t.imog.it.isi konstrukció együttes t.imog.it.is.ir,t von.itkozó igény benyújtása esetén töltendő ki 

A támogatási konstrukció megnevezése (1): 

A támogatási konstrukció megnevezése (2): 

A támogatási konstrukció megnevezése (3): 

A támogatási konstrukció megnevezése (4): 

igénylés dátuma: P.H. 

(a dátum kézzel töltendő) az igénylő aláírása 
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Megnevezés 

TAMOP 3.1.4 

A megvalósítás időpontja: A projekt összes költsége (Ft): 

2009.09.01 19 000 000 

Támogatott projekt esetén program neve 
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése - innovatív intézményekben 

Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám 

TAMOP 3.1.4-08/1-2009-0007 

Megnevezés 
Kulturális örökségvédelem és pedagógia 

A megvalósítás időpontja: 

2009.01.30 
A projekt összes költsége (Ft): 

750 000 

Támogatott projekt esetén program neve 
Magyar-olasz kulturális örökségvédelem pedagógiai projekt 

Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám 
9124/2008. 

Megnevezés 
Comenius iskolai együttműködések 

A megvalósítás időpontja: 

2010.07.31 

A projekt összes költsége (Ft): 

3 240 000 

Támogatott projekt esetén program neve 
Egész életen át tartó tanulás program 

Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám 

08/0025-O1245 
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Célcsoport - 1 4 / 2 1 oldal ( v l .0.0.1307)  

A képzésre jelentkező pedagógus neve: 
Borbáth Gáborné Bánhegyi Judit 

A pedagógus munkakör ellátására feljogosító első szakképzettség megszerzésének ideje: 
1999/2000 tanév előtt szerezte meg 
Az intézményben teljes munkaidőben betöltött munkaköre: 
magyar-angol szakos tanár 

I. Szakirányú továbbképzés/ mesterképzés/ mesterképzés + részismereti képzés/ részismereti képzés: 
Szakirányú továbbképzés V 
II. Szakmai terület / Típus: 
Pedagógusok elméleti, szakmai, módszertani felkészültségét fejlesztő képzések V 
III. Szakmai terület / Típus: 
Pedagógus szakvizsga T 

Sorszám: 

A képzésre jelentkező pedagógus neve: 
Káldosné Kis Hajnalka 

A pedagógus munkakör ellátására feljogosító első szakképzettség megszerzésének ideje: 
1999/2000 tanév előtt szerezte meg 

Az intézményben teljes munkaidőben betöltött munkaköre: 
matematika-fizika szakos tanár 
I. Szakirányú továbbképzés/ mesterképzés/ mesterképzés + részismereti képzés/részismereti képzés: 
Mesterképzés T 
II. Szakmai terület / Típus: 
Bármely tanári szakképzettség birtokában, előképzettség nélkül felvehető tanári szakképzettség V 
III. Szakmai terület / Típus: 
tehetségfejlesztő tanár T 

Sorszám: 

A képzésre jelentkező pedagógus neve: 
Hanga Ildikó (szül.: Walter Ildikó) 

A pedagógus munkakör ellátására feljogosító első szakképzettség megszerzésének ideje: 
1999/2000 tanév előtt szerezte meg 

Az intézményben teljes munkaidőben betöltött munkaköre: 
biológia-kémia szakos tanár 

I. Szakirányú továbbképzés/ mesterképzés/ mesterképzés + részismereti képzés/részismereti képzés: 
Mesterképzés 
II. Szakmai terület / Típus: 
Bármely tanári szakképzettség birtokában, előképzettség nélkül felvehető tanári szakképzettség 

III. Szakmai terület / Típus: 
tehetségfejlesztő tanár 



Sorszám: 
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Célcsoport -15. / 21 oldal ( vl.0.0 1307)  

A képzésre jelentkező pedagógus neve: 
Faiiné Sebestyén Ágnes 

A pedagógus munkakör ellátására feljogosító első szakképzettség megszerzésének ideje: 
1999/2000 tanév előtt szerezte meg 

Az intézményben teljes munkaidőben betöltött munkaköre: 
matematika-fizika szakos tanár 

I. Szakirányú továbbképzés/ mesterképzés/ mesterképzés + részismereti képzés/ részismereti képzés: 
Mesterképzés T 
II. Szakmai terület / Típus: 
Bármely tanári szakképzettség birtokában, előképzettség nélkül felvehető tanári szakképzettség T 
III. Szakmai terület / Típus: 
tehetségfejlesztő tanár [W 

Sorszám: 

A képzésre jelentkező pedagógus neve: 
Kerling Etelka 
A pedagógus munkakör ellátására feljogosító első szakképzettség megszerzésének ideje: 
1999/2000 tanév előtt szerezte meg 
Az intézményben teljes munkaidőben betöltött munkaköre: 
történelem-orosz szakos tanár 

I. Szakirányú továbbképzés/ mesterképzés/ mesterképzés + részismereti képzés/részismereti képzés: 
Szakirányú továbbképzés T 
II. Szakmai terület / Típus: 
Pedagógusok elméleti, szakmai, módszertani felkészültségét fejlesztő képzések T 
III. Szakmai terület / Típus: 
Pedagógus szakvizsga ▼ 
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Indikátorok -16. / 21 oldal (vl.0.0.1307) 
Indikátor: 
A projekt lezárását követően készített zárótanulmányban megadott, teljesült mutatók száma 

Számítás módja: 

Bázis értelmezhető: 

<umulált 

\lem 

Mértékegység: 

Indikátor tendencia: 

db 

Növekvő 

Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqvidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 

+ összes 

Tervadat röozítés 

Előző időszak 

0 

0 

0 

Tárgyidőszak 

Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqvidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 

+ összes 

Tervadat röozítés 

Előző időszak 

0 

0 

0 

5 Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqvidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 

+ összes 

Tervadat röozítés 

Előző időszak 

0 

0 

0 

Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqvidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 

+ összes 

Tervadat röozítés 

Előző időszak 

0 

0 

0 

5 

Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqvidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 

+ összes 

Tervadat röozítés 

Előző időszak 

0 

0 

0 

Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqvidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 

+ összes 

Tervadat röozítés 

Előző időszak 

0 

0 

0 S 

Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqvidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 

+ összes 

Tervadat röozítés 

Előző időszak 

0 

0 

0 

Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqvidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 

+ összes 

Tervadat röozítés 

Előző időszak 

0 

0 

0 

2012.09.28 

Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqvidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 

+ összes 

Tervadat röozítés 

Előző időszak 

0 

0 

0 

Indikátor: 
Megszerzett képzettségek száma 

Számítás módja: 

Bázis értelmezhető: 

Kumulált 

Mem 

Mértékegység: 

Indikátor tendencia: 

ib 

vlövekvo 

Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqvidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis + összes 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 

Tervadat röozítés 

Előző időszak Tárgyidőszak 

Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqvidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis + összes 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 

0 5 Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqvidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis + összes 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 

Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqvidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis + összes 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 

0 5 

Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqvidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis + összes 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 

Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqvidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis + összes 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 

0 5 

Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqvidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis + összes 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 

Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqvidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis + összes 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 2012.09.23 

Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqvidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis + összes 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 
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Indikátorok -17. / 21 oldal ( vl.O.0.1307) 
Indikátor: 
A felsőoktatási képzést sikeresen teljesítő pedagógusok száma 

Számítás módja: <umulalt 

Bázis értelmezhető: ^ e m 

Mértékegység: 

Indikátor tendencia: 

fő 

Növekvő 

Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqyidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis + összes 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 

Tervadat röozítés 

Előző időszak Tárgyidőszak 

Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqyidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis + összes 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 

0 5 Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqyidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis + összes 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 

Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqyidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis + összes 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 

0 5 

Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqyidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis + összes 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 

Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqyidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis + összes 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 

0 5 

Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqyidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis + összes 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 

Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqyidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis + összes 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 2012.09.28 

Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqyidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis + összes 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 

Indikátor: 
Képzésbe bevont személyek száma 

Számítás módja: 

Bázis értelmezhető: 

<umulált 

Vem 

Mértékegység: 

Indikátor tendencia: 

fő 

Növekvő 

Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqyidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis + összes 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 

Tervadat röazítés 

Előző időszak Tárgyidőszak 

Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqyidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis + összes 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 

0 5 Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqyidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis + összes 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 

Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqyidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis + összes 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 

0 5 

Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqyidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis + összes 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 

Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqyidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis + összes 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 

0 5 

Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqyidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis + összes 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 

Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqyidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis + összes 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 2012.09.28 

Változás célértéke: 

Összes változás a 
tárqyidőszakiq: 

Kumulált célérték (bázis + összes 
változás): 

Célérték elérés dátuma: 



S15510141242 * D201001061 31303 
Tevékenyséqek/eszköz-lista -18/21 oldal ( vl .0.0.1307) 

Tevékenység/eszköz sorszáma: 

TevékenységAieszerzésre kerülő eszköz megnevezése (TEÁOR/SZJ szám): 
5 db laptop beszerzése 

Tevékenység/beszerzés kezdő időpontja (évjhó/hap): 
2010.09.01 

Tevékenység/ beszerzés záró időpontja (év/hó/hap): 
2010.09.30 

Tevékenység/eszköz sorszáma: 

TevékenységAieszerzésre kerülő eszköz megnevezése (TEÁOR/SZJ szám): 
Tehetségfejlesztő tanár szak (3 fő továbbképzése) 

Tevékenység/beszerzés kezdő időpontja (év/hóJhap): Tevékenység/beszerzés záró időpontja (év/hó/hap): 
2010.09.01 2011.06.30 

Tevékenység/eszköz sorszáma: 

Tevékenység/beszerzésre kerülő eszköz megnevezése (TEÁOR/SZJ szám): 
Kommunikációs tevékenység (C tipusú hirdetőtábla, sajtócikkek, Tv, fotódokumentáció) 

Tevékenység/beszerzés kezdő időpontja (év/hó/hap): Tevékenység/ beszerzés záró időpontja (év/hó/hap): 
2010.09.01 2012.09.28 

Tevékenység/eszköz sorszáma: 

Tevékenység/beszerzésre kerülő eszköz megnevezése (TEÁOR/SZJ szám): 
Beszámolók elkészítése, projektzárás 

Tevékenység/beszerzés kezdő időpontja (év/hó/hap): Tevékenység/ beszerzés záró időpontja (éwhó/hap): 
2012.10.01 2012.10.30 

Tevékenység/eszköz sorszáma: 

Tevékenység/beszerzésre kerülő eszköz megnevezése (TEÁOR/SZJ szám): 
Pedagógiai szakvizsga (2 fő továbbképzése) 

Tevékenység/beszerzés kezdő időpontja (év/hórtiap): Tevékenység/beszerzés záró időpontja (év/hó/hap): 
2010.09.01 2012.06.29 
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Tevékenyséqek/eszköz-lista -19/21 oldal ( vl.0.0.1307) 
Tevékenység/eszköz sorszáma: 

Tevékenység/beszerzésre kerülő eszköz megnevezése (TEÁOR/SZJ szám): 
Projektmenedzsment (szakmai és pénzügyi beszámolók) 

Tevékenység/beszerzés kezdő időpontja (év/hóAiap): Tevékenység/ beszerzés záró időpontja (évjhó/nap): 
2010.09.01 2012.10.31 



Projekt menedzsment 
költségei 

Projekt szakmai 
megvalósításával 
összefüggő ktg 

Projekt 
megvalósításához 

igénybevett szolg-ok 
Egyéb szolgálatások 

költségei Eszközbeszerzés 
Egyéb, pr. 

Végrehajtásával 
összefüggő ált 

költség 
14. Egyéb berendezések, felszerelések, 
járművek 750 000 

143. Irodai, igazgatási berendezések 
és felszerelések 750 000 

100 •/. 

51. Anyagköltség 630 000 30 000 

511. Vásárolt anyagok költségei 630 000 
100 •/. 

30 000 
100>í 

52. Igénybe vett szolgáltatások költségei 875 000 1 780 000 3 550 000 105 750 50 000 

526. Utazási és kiküldetési költségek 
(napidíj nélkül) 940 000 

100 V. 
529. Egyéb igénybe vett 
szolgáltatások költségei 875 000 

100 v. 
840 000 

100 V. 
3 550 000 

100% 
1 0 5 7 5 0 50 000 

100 y. 

53. Egyéb szolgáltatások költségei 50 000 

532. Pénzügyi, befektetési 
szolgáltatási díjak 50 000 

woy. 
54. Bérköltség 625 000 8 650 000 

54. Bérköltség 6 2 5 0 0 0 8 650 000 
100 •/. 

56. Bérjárulékok 168 750 2 335 500 

561. Nyugdíjbiztosítási és 
egészségbiztosítási járulék 1 6 2 5 0 0 2 249 000 

100 •/. 
563. Munkaadói járulék 6 2 5 0 86 500 

100 y. 
Tartalék 

Tartalék 

Összesen 1 668 750 12 765 500 4 180 000 105 750 750 000 130 000 



Tartalék Összesen 

14. Egyéb berendezések, felszerelések, 
járművek 750 000 

143. Irodai, igazgatási berendezések 
és felszerelések 750 000 

51. Anyagköltség 660 000 

511. Vásáralt anyagok költségei 660 000 

52. Igénybe vett szolgáltatások költségei 6 360 750 

526. Utazási és kiküldetési költségek 
(napidíj nélkül) 940 000 

529. Egyéb igénybe vett 
szolgáltatások költségei 5 420 750 

53. Egyéb szolgáltatások költségei 50 000 

532. Pénzügyi, befektetési 
szolgáltatási díjak 50 000 

54. Bérköltség 9 275 000 

54. Bérköltség 9275 000 

56. Bérjárulékok 2 504 250 

561. Nyugdíjbiztosítási és 
egészségbiztosítási járulék 2 411 500 

563. Munkaadói járulék 92 750 

Tartalék 400 000 400 000 

Tartalék 400 000 
100 V. 

400 000 

Összesen 400 000 20 000 000 Összesen 400 000 


