SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI
MEGÁLLAPODÁS

MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás
3525 Miskolc, Városház tér 8.
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Megállapodás sorszáma:
/2011
Iktatószám: ……………………..

MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL
amely létrejött egyrészről:
….................................................................................
Székhelye: ….................................................
Adószáma: ….................................................
Statisztikai számjele: ….................................
Cégjegyzék száma: …....................................
Bankszámlaszáma: …....................................
mint támogató (továbbiakban: Támogató),
másrészről:
MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás
Székhelye:
3525 Miskolc, Városház tér 8.
Törzsszáma:
772200
Adószáma:
15772206-1-05
Statisztikai számjel:
15772206-8560-382-05
Bankszámlaszám:
10700086-22494300-51100005
IBAN kód:
HU 63 1070 0086 2249 4300 5110 0005
képviseletében eljár a Társulási Tanács elnöke, Dr. Kriza Ákos polgármester
mint támogatott (továbbiakban: Támogatott)
között a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (későbbiekben: Szt.), a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény (későbbiekben: Kt.), a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (későbbiekben: Szht.), a szakképzési hozzájárulásról és a
képzés fejlesztésének támogatásáról szóló tv. végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet
(továbbiakban: SZMM rendelet), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. rendelkezései
alapján, az alábbiak szerint:
1. Miskolc Megyei Jogú Város, Mezőkövesd Város és Tiszaújváros Önkormányzata, mint fenntartó
létrehozták a MITISZK Szakképzés-szervezési Társulást, amelyet a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Intézet (későbbiekben: NSZFI) az RT02-019-2009 számon 2009. december 09. napjával
regisztrált.
2. A fejlesztési megállapodás, a támogatás célja:
Az Szt. hatálya alá tartozó, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő állam által elismert szakképesítés,
továbbá munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés
megszerzését, a szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához szükséges ismeretek elsajátítását
biztosító iskolai gyakorlati képzés, továbbá a Kt. által szabályozott és a szakképzési tanulmányokba az Szt.
11. §-a alapján történő beszámítás tekintetében a szakiskolai gyakorlati oktatás, pályaorientáció, szakmai
alapozó elméleti és gyakorlati oktatás, a szakközépiskolai szakmai elméleti és gyakorlati szakmacsoportos
alapozó oktatás támogatása, valamint fejlesztésének elősegítése.
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3. Szerződés tárgya:
A Támogató az Szht. Alapján …............ Ft, azaz ….................. forint összegű, a gyakorlati oktatás,
gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését közvetlenül szolgáló felhalmozási támogatást (a
továbbiakban: fejlesztési támogatás) nyújt a Támogatott részére.
A Támogató a 2011 …................... napjától 2011. …...................... napjáig tartó üzleti év vonatkozásában
a fejlesztési támogatást 2011. év ….............................. napjáig átutalja a Támogatott CIB Banknál vezetett
10700086-22494300-51100005 sz..bankszámlaszámára.
4. A Szakképzés-szervezési Társuláshoz tartozó szakképző iskolák tanulóinak gyakorlati oktatásai és
gyakorlati képzései felsorolását, a támogatandó szakmacsoport és szakképesítés megnevezését, a
gyakorlati oktatások és gyakorlati képzések helyszíneit és időtartamát valamint a tárgyévben gyakorlati
oktatásban és gyakorlati képzésben részesülő tanulók szakmacsoportonkénti, szakképesítésenkénti,
évfolyamonkénti létszámát jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet
tartalmazza.
5. Felek jogai és kötelezettségei, a támogatás részletes szabályai:
5.1. Támogatott a fejlesztési támogatás jelen megállapodásban meghatározottaknak megfelelő
felhasználását a fejlesztési támogatás átvételét követő év december 31. napjáig köteles megvalósítani.
Amennyiben a Támogatott a fejlesztési támogatást az előbbiekben meghatározott időpontig nem
használja fel, akkor a támogatás fel nem használt részét köteles 30 napon belül az NSZFI által vezetett
területi előirányzat-felhasználási keretszámlára (EFK számla) befizetni.
5.2. Támogatott vállalja, hogy a fejlesztési támogatás felhasználásáról a felhasználást követően, de
legkésőbb a 5.1 pontban foglalat határidőig részletes beszámolót készít a Támogató részére.
5.3. A jelen megállapodás 3. pontjában meghatározott fejlesztési támogatás összegének 3 százalékát a
Támogatott a fejlesztési támogatások fogadásával, nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatosan a
külön jogszabályban meghatározott feladatok elvégzésének működtetési költségeire használhatja fel.
5.4. Támogatott az átvett fejlesztési támogatás 97 százalékát a következőkben megjelölt célokra együtt,
illetve külön-külön is felhasználhatja:
5.4.1. A tervezett fejlesztések felsorolása:
- Az Szt. 54/B. § 24. pontja szerinti tanműhely(ek), központi képzőhely, (a továbbiakban
együttesen: gyakorló helyek), tárgyi eszköz felszerelések: berendezések, szerszámgépek,
számítógépek, szoftverek, készülékek, szerszámok, műszerek, mérőeszközök beszerzése,
- gép, műszer, eszköz illetve gyakorló helyek szükséges felújítása,
- informatikai oktatás hardver és szoftver eszközeinek fejlesztése.
- gyakorló helyek kialakítása, bővítése, korszerűsítése
- audiovizuális eszközök beszerzése
5.4.2. Fejlesztési támogatás a belőle megvalósított, a szakképző iskolákban szervezett szakmai
gyakorlati oktatást, valamint gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszközök működtetési költségeinek
finanszírozására is felhasználható, az átvett fejlesztési támogatás összegének legfeljebb 20%-os
mértékéig a költségelszámolással érintett tárgyi eszköz nyilvántartása alapján.
5.4.3. Fejlesztési támogatás a belőle megvalósított, a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyagés taneszköz-fejlesztés, valamint a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok,
szakoktatók és gyakorlati oktatók továbbképzéséhez is felhasználható, az átvett fejlesztési
támogatás összegének legfeljebb 5%-os mértékéig.
5.4.4. A szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszköz-fejlesztés, valamint a szakmai
elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók
továbbképzéseinek támogatásáról a Szakképzés-fejlesztési Tanács javaslatára a Társulási Tanács
dönt.
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5.5. Támogatott köteles a fejlesztési támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni,
illetve nyilvántartani.
5.6. A Felek tudomásul veszik, hogy a fejlesztési támogatás átadása és átvétele is nyilvános. Támogatott
vállalja, hogy a www.miskolc.hu elnevezésű honlapján a kapott fejlesztési támogatást nyilvánosságra
hozza a támogatás átvételét követő év január 31. napjáig.
5.7. Támogató jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy az általa nyújtott támogatás mértékének
meghatározásánál figyelembe vette a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. tv. 4. § (5) bekezdésében, vagy a 5.§. (2) bekezdés a)
pontjában foglaltakat.
5.8. Támogatott kijelenti, hogy az SZMM rendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettségét határidőben
teljesítette.
5.9. Támogatott tudomásul veszi, hogy a fejlesztési támogatásból beszerzett, felújított tárgyi eszköznek,
illetve
a
fejlesztési
támogatás
keretében
átadott
tárgyi
eszköznek
legalább
5 évig – ingatlan esetében 10 évig – a gyakorlati képzés céljait kell szolgálnia.
5.10. Támogatott jogosult a Társulás keretei között működő, jelen megállapodás elválaszthatatlan részét
képező 2. számú mellékletben felsorolt, szakképzési feladatot ellátó intézmény vagy intézmények
nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő szakképző iskolák, valamint a központi képzőhely
részére jelen magállapodás alapján kapott fejlesztési támogatást a Társulási Tanács döntése alapján
továbbadni.
6. Kapcsolattartás:
Jelen megállapodás szerinti valamennyi közlést, kérést és más kommunikációt írásba kell foglalni,
amelyeket szabályszerűen átadottnak kell tekinteni személyes vagy futárszolgálattal történő kézbesítés
esetén a kézbesítés napján, illetve e-mailen, ajánlott vagy tértivevényes küldemény esetén a kézbesítés
napján a Feleknek az alábbi címekre való elküldésével:
Támogató:
Kapcsolattartó:
Cím:
E-mail:
Telefon:
Fax:

…..................................................
…..................................................
…..................................................
…..................................................
…..................................................

Támogatott:
Kapcsolattartó:
Cím:
E-mail:
Telefon:
Fax:

MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás
Kiss Gábor
3525 Miskolc, Városház tér 8.
oktat@miskolcph.hu
06 46/ 512-720
06 46/347-825

7. Egyéb rendelkezések:
7.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás kizárólag írásban módosítható, valamint jelen
megállapodással kapcsolatos észrevételeiket (kifogásaikat) írásban intézik egymáshoz.
7.2. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodással összefüggő jognyilatkozatokat egymással mindenkor írásos
formában közlik.
7.3. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodással kapcsolatos jogviták rendezésére Miskolc
Megyei Jogú Város kizárólagos illetékességét kötik ki.
7.4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai az irányadók.
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Alulírott szerződő Felek, jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
egyezőt jóváhagyólag aláírták.
Miskolc, 2011. .........................

……………………………………
Támogató

Ellenjegyezi:

Dr. Csiszár Miklós
jegyző

……………………………..
MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás
Dr. Kriza Ákos
Társulási Tanács Elnök
Támogatott
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1. számú melléklet
Képző intézmény

Szakma-csoport
gépészet

Andrássy Gyula
Szakközépiskola

Bláthy Ottó
Villamosipari
Szakközépiskola

Diósgyőr-Vasgyári
Szakképző Iskola és
Kollégium

informatika

Szakképesítés megnevezése:
Szakmacsoportos alapozó oktatás
Gépgyártástechnológiai technikus
Szakmacsoportos alapozó oktatás
CAD-CAM informatikus

kereskedelemmarketing üzleti Logisztikai ügyintéző
adminisztráció
elektrotechnika- Szakmacsoportos alapozó oktatás
elektronika
Erősáramú elektrotechnikus
Szakmacsoportos alapozó oktatás
Informatikai hálózattelepítő és informatika
üzemeltető
Számítógéprendszer karbantartó
Szakmacsoportos alapozó oktatás
Gépi forgácsoló
gépészet
Géplakatos
Hegesztő
Szakmacsoportos alapozó oktatás
informatika
Számítógép-szerelő, -karbantartó
CAD-CAM informatikus
Szakmacsoportos alapozó oktatás
faipar
Bútorasztalos
Bútoripari technikus
közlekedés

egyéb
szolgáltatások

A képzésben
részvevő
tanulólétszám

544810110000000

255
114
214
36

543450200000000

36

545220100000000

217
39
259

544810300105401

14

544810300105405

22
39
43
61
59
52
11
23
20
43

545210100000000

315210910000000
315211010000000
315211100000000
335230100000000
544810110000000
335430110000000
545430200105401

Szakmacsoportos alapozó oktatás
Járműfényező
Karosszérialakatos
Szakmacsoportos alapozó oktatás

315250210000000
315250310000000

Panziós

318120100000000

Kárpitos

3354204100000000

elektrotechnika- Szakmacsoportos alapozó oktatás
elektronika
Elektronikai technikus
Szakmacsoportos alapozó oktatás
informatika
Műszaki informatikus
Szakmacsoportos alapozó oktatás
Élelmiszer- és vegyiáru eladó
kereskedelemmarketing üzleti Műszakicikk eladó
Szentpáli István
adminisztráció
Ruházati eladó
Kereskedelmi és
Kereskedő
Vendéglátó
Szakmacsoportos alapozó oktatás
Szakközépiskola és
Cukrász
Szakiskola
vendéglátásPincér
idegenforgalom
Szakács
Vendéglős

Kandó Kálmán
Szakközépiskola

OKJ szám:

545230100000000
544810400105404
313410100103102
313410100103103
313410100103105
523410510000000
338110100000000
338110210000000
338110310000000
528110200000000

15
19
38
53
375
38
21
215
46
273
26
237
102
34
69
44
174
60
128
233
56

Támogatni
kívánt
(jelölje X-szel)
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Szakmacsoportos alapozó oktatás
Központifűtés- és csőhálózat-szerelő
gépészet
Géplakatos
Gépi forgácsoló
Gépgyártástechnológiai technikus
elektrotechnika- Szakmacsoportos alapozó oktatás
elektronika
Villanyszerelő
Szakmacsoportos alapozó oktatás
kereskedelemmarketing üzleti Kereskedő
adminisztráció
Élelmiszer- és vegyiáru eladó
Széchenyi István
Szakmacsoportos alapozó oktatás
Szakképző Iskola
faipar
Bútorasztalos
Mezőgazdasági gépszerelő,
mezőgazdaság
gépjavító
Szakmacsoportos alapozó oktatás
építészet
Kőműves
közlekedés
Autószerelő
Szakmacsoportos alapozó oktatás
könnyűipar
Női szabó
informatika
Szakmacsoportos alapozó oktatás
Szakmacsoportos alapozó oktatás
Központifűtés- és csőhálózat-szerelő
gépészet
Géplakatos
Hegesztő
Gépgyártástechnológiai technikus
Eötvös József
Szakmacsoportos alapozó oktatás
elektrotechnikaGimnázium
Elektronikai technikus
Szakképző Iskola és elektronika
Villanyszerelő
Kollégium
Szakmacsoportos alapozó oktatás
közgazdaság
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Szakmacsoportos alapozó oktatás
ügyvitel
Idegen nyelvi titkár
Női szabó
Összesen:

335430110000000

160
21
5
58
32
17
20
172
26
47
32
36

315210100103103

27

315820900103103
315211010000000
315210910000000
545210100000000
335220410000000
523410510000000
313410100103102

315821510000000
515250110000000
335420500103303

315820900103103
315211010000000
315211100000000
545210100000000
545230100000000
335220410000000
523440100000000
543460100105401
335420500103303

6
12
28
40
41
75
192
35
49
36
52
132
23
49
107
16
81
21
10
5384

2. számú melléklet
1. Gyakorlati oktatást, gyakorlati képzést folytató, a fejlesztési támogatás átvételére jogosult
szakképző iskolák, Központi Képzőhely:
Andrássy Gyula Szakközépiskola
3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10.
OM azonosító: 029299
Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola
3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 7.
OM azonosító: 029300
Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium
3533 Miskolc, Téglagyár út 1-2.
OM azonosító: 029336
Kandó Kálmán Szakközépiskola
3501 Miskolc, Palóczy út 3.
OM azonosító: 029297
Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola
3532 Miskolc, Hermann Ottó út 2.
OM azonosító: 029315
Telephelyek:
3534 Miskolc, Könyves Kálmán út 4.
3535 Miskolc, Árpád út 2.
Széchenyi István Szakképző Iskola
3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy Jánosút 18.
OM azonosító: 029349
Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 13.
OM azonosító: 029265
Telephely:
3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.

