.
Alapadatok

.
Pályázati azonosító

HAT-18-01-0107

Pályázati kategória kódja

HAT-18-01

Pályázati kategória megnevezése

Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Iktatószám
EPER iktatási azonosító

EMET-2018-157026

Iktatás dátuma

2018.04.06

Státusz

Aláírt, megkötött szerződés

.
Pályázó adatai

.
Pályázó neve

Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola

Pályázó jogi státusza

Egyéb fenntartású intézmény

Pályázó országa

Magyarország

Régió

Nyugat-Dunántúl

Megye megnevezése

Vas

Irányítószám

9600

Település

Sárvár

Utca, házszám

Dózsa György utca 14.

Telefonszám

06-95-795203

.
Kötelezettségvállaló

.
Kötelezettségvállaló a pályázóval azonos

Nem

Köt. vállaló neve

Sárvári Tankerületi Központ

Köt. vállaló e-mail

laszlo.rozman@kk.gov.hu

Köt. vállaló telefonszáma

95795205

Köt. vállaló adószáma

15835396-2-18

Belföldi-külföldi pénzintézet

Belföldi

Köt. vállaló pénzintézet

Magyar Államkincstár

Köt. vállaló bankszámlaszám

10047004-00336918-00000000

Devizakód

HUF

Köt. vállaló swiftkódja
Köt. vállaló jogi státusza

Egyéb fenntartású intézmény

Köt. vállaló statisztikai számjel
Köt. vállaló intézményi azonosító (OM azonosító)
Köt. vállaló székhely ország

Magyarország

Köt. vállaló székhely irányítószám

9600

Köt. vállaló székhely település

Sárvár

Köt. vállaló székhely utca, házszám

Dózsa György u. 14.

Köt. vállaló levelezési cím azonos a székhellyel

Nem

Köt. vállaló levelezési név

Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola

Köt. vállaló levelezési ország

Magyarország

Köt. vállaló levelezési irányítószám

9730

Köt. vállaló levelezési település

Kőszeg

Köt. vállaló levelezési utca, házszám

Deák Ferenc utca 6.

Köt. vállaló hivatalos képviselője

Rozmán László

Köt. vállaló hivatalos képviselője önállóan

igen

Köt. vállaló hivatalos képviselője

Földesi János

Köt. vállaló hivatalos képviselője önállóan

nem

Köt. vállaló hivatalos képviselője
Köt. vállaló hivatalos képviselője önállóan

nem

Köt. vállaló aláírója

Rozmán László

Köt. vállaló aláírója önállóan

igen

Köt. vállaló aláírója

Földesi János

Köt. vállaló aláírója önállóan

nem

Köt. vállaló aláírója
Köt. vállaló aláírója önállóan

nem

Köt. vállaló működési szint

Helyi

Helyi

igen

Budapest

nem

Bács-Kiskun megye

nem

Baranya megye

nem

Békés megye

nem

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

nem

Csongrád megye

nem

Fejér megye

nem

Győr-Moson-Sopron megye

nem

Hajdú-Bihar megye

nem

Heves megye

nem

Jász-Nagykun-Szolnok megye

nem

Komárom-Esztergom megye

nem

Nógrád megye

nem

Pest megye

nem

Somogy megye

nem

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

nem

Tolna megye

nem

Vas megye

igen

Veszprém megye

nem

Zala megye

nem

Köt. vállaló bírósági nyilvántartási szám
Köt. vállaló bíróság neve

-

Köt. vállaló bírósági nyilvántartásiba vétel időpontja
Köt. vállaló civil szervezet jogállása

Nem közhasznú

Köt. vállaló közhasznúsági nyilvántartásba vételi bejegyző végzés
száma
Köt. vállaló közhasznúsági nyilvántartásba vétel időpontja

.
Számlatulajdonos

.
Számlatulajdonos a pályázóval azonos

Nem

Számlatulajdonos neve

Sárvári Tankerületi Központ

Belföldi-külföldi pénzintézet

Belföldi

Számlatulajdonos bankszámlaszáma

10047004-00336918-00000000

Számlatulajdonos pénzintézete

Magyar Államkincstár

Devizakód

HUF

Számlatulajdonos swiftkódja

.
Projektadatok

.
Projekt címe

Történelmünk és irodalmunk hősei Erdélyben

Projekt kezdete

2018.06.16

Projekt vége

2019.06.15

Megvalósulás helye - ország

Románia

Megvalósulás helye - település

Nagyvárad,Nagyszalonta, Déva

Kapcsolattartó személy mobil száma

+36-30-5088743

Kapcsolattartó személy neve

Ambrusné Kluk Andrea

Kapcsolattartó személy telefonszáma
Kapcsolattartó személy e-mail címe

ambrusneandi@gmail.com

.
Pénzügyi adatok

.
Kért összeg

2639280

Érvényes eredeti kért összeg

2639280

Önrész összege

0

Önrész aránya a kért összeghez képest (%)

0,00

Önrész aránya a projekt összbevételéhez képest (%)

0,00

Más államháztartási támogatás összege

0

Összes bevétel

2639280

Összes kiadás

2639280

Igényelt összeg aránya a projekt összbevételéhez képest (%)

100,00

Megítélt összeg

2639280

Aktuálisan megítélt összeg

2639280

Összes lemondott összeg
Összes visszavont összeg
Összes hátralévő kifizetés

0

Összes kifizetett összeg

2639280

Összes befizetett támogatás

0

Összes befizetett kamat

0

Egyenleg

0

.
Információs adatok

.
Munkaforma

-

Program nyelve

-

Program weboldala
Szeretné, hogy programja nyilvános legyen?

nem

.
Költségvetés

.
Bevételek

.
BEVÉTEL TÍPUSA

ÖSSZEGE

A

MÁS FORRÁSBÓL FEDEZETT KIADÁSOK

0

T

JELEN PÁLYÁZATON IGÉNYELT
TÁMOGATÁS

2639280

Z

PROJEKT ÖSSZBEVÉTELE

2639280

Kiadások

.
A KÖLTSÉG/KIADÁSNEM I. Támogatásból fedezett
MEGNEVEZÉSE
kiadások (Ft-ban)

II. Önrészből és egyéb
támogatásból fedezett
kiadások

III. Összérték (III.=I.+II.)

A

DOLOGI KIADÁSOK

2370405

0

2370405

A1

Utazási költség
(autóbusz/mikrobusz)

981000

0

981000

A2

Utazási költség (vonat)

0

0

0

A3

Szállás

862080

0

862080

A4

Élelmiszer, étkezés
költségei

259200

0

259200

A5

Útlevél kiállításának
költsége (kizárólag
ukrajnai utazás esetén)

0

0

0

A6

Baleset- és
felelősségbiztosítás
(diákok és kísérők)

72000

0

72000

A7

Programokhoz kapcsolódó
költségek (belépődíjak,
196125
foglalkozásokhoz
alapanyagok, koszorú)

0

196125

A8

Megbízási díj (számlás
kifizetés)

0

0

0

268875

0

268875

B

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS
SZEMÉLYI JELLEGŰ
EGYÉB KIFIZETÉSEK

B1

Munkabér

225000

0

225000

B2

Munkabér munkáltatót
terhelő járulékai

43875

0

43875

B3

Megbízási díj (bruttó)

0

0

0

B4

Megbízási díj munkáltatót
terhelő járulékai

0

0

0

Z

PROJEKT
ÖSSZKÖLTSÉGE

2639280

0

2639280

.
Döntés

.
Döntés indoklása

Érvényes

Döntés dátuma

2018.06.15

Megítélt összeg

2639280

Döntési kikötés

.
Pályázó szervezet adatai

.
1. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI
OM azonosító:
36596
Fenntartó neve:
Sárvári Tankerületi Központ

(Amennyiben a pályázó a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vagy a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába tartozó
köznevelési intézmény, kérjük adja meg az intézményfenntartó további adatait):
Klebelsberg Központ vagy a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartása alá tartozó köznevelési intézmény
Klebelsberg Központ
Sárvári Tankerületi Központ
Tankerület/Szakképzési centrum neve:
Tankerületi/Szakképzési centrum vezető neve:
Rozmán László
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázó intézmény hátrányos helyzetű településen működik:
nem
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az a település minősül hátrányos helyzetűnek, amelyik szerepel 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2.
számú mellékletében.

.
Program bemutatása I.

.
2.1. PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÁSA
Pályázati programért felelős személy
neve:
Ambrusné Kluk Andrea
30/5088743
telefonszáma:
ambrusneandi@gmail.com
e-mail címe:
A pályázat pénzügyi megvalósításáért felelős személy
Földesi János
neve:
94/360208
telefonszáma:
balogisk@gmail.com
e-mail címe:
A pályázat címe:
Történelmünk és irodalmunk hősei Erdélyben
A pályázat rövid összefoglalása:
Erdély mindig is sajátos szerepet töltött be történelmünkben. Kirándulásunkat igyekeztünk úgy megtervezni, hogy diákjaink minél többet
megismerjenek e táj szépségeiből, történelmi és irodalmi vonatkozásaikból, amik az iskolai tananyag részét is képzik. Ehhez különböző
játékokat és feladatokat dolgoztunk mi. Mindezen túl nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a fiatalok többször találkozzanak határon túli
magyar gyerekekkel, megismerkedjenek szokásaikkal és életkörülményeikkel.
Románia

Célország:
44
A részt vevő diákok száma:
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a részt vevő diákok száma legfeljebb 80 fő lehet!
4
A részt vevő kísérőtanárok száma:
Az utazás kezdő időpontja:
2019.05.06
A visszaérkezés időpontja:
2019.05.10
Az utazás időtartama:
5
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az utazás időtartama a magyarországi indulás napjától a visszaérkezés napjáig tart. Az utazásnak legalább
2 naposnak kell lennie.
Igényelt támogatás diákonkénti összege (Ft)
59983

.
Kötelező elemek

.
2.2. KÖTELEZŐ PROGRAMELEMEK
Határtalanul! előkészítő óra
Előkészítő órát tartó személy
Ambrusné Kluk Andrea
neve:
magyarszakos tanár
szakterülete/foglalkozása:
Előkészítő óra rövid bemutatása:
Előadás: a téma logikus, részletes kifejtése Erdély történetének, földrajzi viszonyainak és területének megbeszélése.Az ott élő
nemzetiségek, kiemelten a magyarság története.Tanulói kiselőadás: Nagyobb idegenforgalmi nevezetességek bemutatása pptvelMegbeszélés: közös feldolgozás Szerepjáték: a tanulmányozandó terület jellegzetes legendáiból 1 történet dramatizálásaVisszacsatolás
kooperatív oktatási módszerekkel.
Tanulmányi kirándulás
igen;
Tervez-e tematikus útvonalat?
igen
Tervez-e hasonló életkorú külhoni magyar csoporttal közös tevékenységet?
Programelem bemutatása 1
Nagyváradi püspökséget Szent László királyunk alapította. A székesegyházban megtekintjük hermáját, majd a barokk stílusjegyeit

ismételjük át. Rövid sétát teszünk a nemrég felújított várban. Belvárosában sok szecessziós épülettel találkozunk, melyek kávézóit a
Nyugatosok is szívesen látogattak.
Programelem bemutatása 2
Nagyszalontán találkozunk a Szent Ferenc alapítvány helyi diákjaival. Miután megismerkedtünk velük és átadtuk otthonról hozott
adományainkat közösen keressük fel a város Arany János költővel kapcsolatos emlékhelyeit: szülőháza és a Fehér torony. Ez kiváló
lehetőséget nyújt a további ismerkedésre.
Programelem bemutatása 3
Aradon először felkeressük az erőd mellett azt az emlékművet, ami a vértanúk kivégzésének a helyén található. Majd a belváros
megtekintése után elsétálunk a szabadságharc szoborcsoportjához. Megkoszorúzzuk azt, majd elénekeljük a Magyar Himnuszt
Programelem bemutatása 4
Déva a Szent Ferenc Alapítvány központja. Itt ismét találkozunk Böjte atya diákjaival, akik bemutatják nekünk a katolikus kolostort ahol
élnek. Élelmiszer adományaink átadása után közösen sétálunk fel a várba. A túra jó alkalmat nyújt a további beszélgetésekre,
ismerkedésre.
Programelem bemutatása 5
Marosillyén született Bethlen Gábor fejedelmünk. Maros parti reneszánsz szülőházát a Böjte alapítvány nemrég megkapta és restaurálta. Itt
korabeli játékok, fegyverek és ruhák segítségével ismerkednek meg a diákok a fejedelem uralkodásának időszakával, amit Erdély
aranykorának szoktak nevezni.
Programelem bemutatása 6
A nagyenyedi templomban a reformáció kialakulását ismételjük át. Majd átsétálunk a híres kollégiumba, mely Erdély legfontosabb
református iskolája volt. Felolvassuk Jókai „A nagyenyedi két fűzfa” című elbeszélését, megkoszorúzzuk az alapító Bethlen Gábor
fejedelem szobrát az udvaron.
Programelem bemutatása 7
Vajdahunyad a híres Hunyadi család ősi fészke. Miután átismételtük, hogy milyen nagy szerepet töltött be János és Mátyás Magyarország
történelmében a diákok megtekintik a vár különböző részeit, amelyekben korhű berendezések segítségével ismerkedhetnek meg a
várépítés nehézségeivel.
Programelem bemutatása 8
A Tordán tartott 1568-as országgyűléssel kapcsolatban átismételjük a diákokkal a reformációról tanultakat a katolikus templomban.
Továbbutazunk a sóbányába. Itteni helyi vezetőnk és különböző korokból származó berendezések segítségével megismerkedünk a
sóbányászat fejlődésével és fontosságával.
Határtalanul! értékelő óra
Értékelő órát tartó személy
Ambrusné Kluk Andrea
neve:
magyartanár
szakterülete/foglalkozása:
Értékelő óra rövid bemutatása:
Élménybeszámoló jellegű tanulói kiselőadás: a közlés tanulótól származikMegbeszélés: a tanulók a pedagógus kérdéseire válaszolva
dolgozzák fel a tananyagotSzemélyes élmények összegyűjtése:"Az volt a legjobb, hogy"kötetlen beszélgetésSzemléltetés:

tanulmányozandó témák, tárgyak, jelenségek, folyamatok észlelése, elemzése történikDokumentálás: rajzok, fogalmazások, fali tablók
készítése. Az elkészült munkákból kiállítás rendezése.

.
Fakultatív tevékenységek

.
2.3. FAKULTATÍV TEVÉKENYSÉG
Fakultatívan vállalt előkészítő tevékenység
Fakultatívan vállalt értékelő tevékenység
Egyéb fakultatív tevékenység

.
Szakmai indikátorok

.
3. SZAKMAI INDIKÁTOROK
A programban részt vevő diákok száma:
44
Hátrányos helyzetű diákok száma:
0
SNI-s diákok száma:
0
Lányok száma:
22
A programban részt vevő kísérők száma:
4

.
Csatolandó dokumentumok

.
4. CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK
A létezést jogszabályban meghatározottak szerint igazoló okiratként 30 napnál nem régebbi kormányhivatali igazolás csatolása szükséges
Központi költségvetési szerv pályázó esetén nem szükséges csatolni.
Egyéb, a pályázó által csatolni kívánt dokumentum:

.
Nyilatkozatok

.
5. NYILATKOZATOK
1. Nyilatkozom, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg nyújtottam be.
nem
A BENYÚJTOTT TÁMOGATÁSI IGÉNYT (PÁLYÁZATOT) ELBÍRÁLÓ SZERVEZET NEVE
A TÁMOGATÁSI IGÉNY BENYÚJTÁSÁNAK IDŐPONTJA

A TÁMOGATÁSI IGÉNYBEN MEGJELÖLT ÖSSZEG
ELNYERT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
2.Nyilatkozom, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak, hitelesek.
3. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős
végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
4. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül.
5. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül.
6. Nyilatkozom, hogy az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok az alábbi címen lelhetők fel
Ambrusné Kluk Andrea
Név:
Megnevezés:
Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola
Irányítószám:
9730
Cím:
Kőszeg, Deák Fernc utca 6.
7. Nyilatkozom, hogy a változás-bejelentési kötelezettséget magamra nézve kötelezőnek ismerem el és ennek alapján a benyújtott
dokumentumokhoz képest bekövetkező változásokat 8 napon belül a Lebonyolító felé benyújtom.
8. Nyilatkozom, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint
visszafizetem.
9. Nyilatkozom, hogy a támogató által előírt biztosítékokat rendelkezésre bocsátom legkésőbb megítélt költségvetési támogatás
folyósításának a támogatási szerződésben meghatározott időpontját megelőző ötödik napon.
10. Nyilatkozom, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal szervezetem rendelkezik.
11. Nyilatkozom, hogy nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettség, amely a költségvetési támogatás céljának
megvalósulását meghiúsítja.
12. Jelen nyilatkozat útján hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a
költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a
közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek.
13. Tudomásul veszem, hogy nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezett
a) az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett,
b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés
elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője
c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,
d) – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) – az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság,
valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével – az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy
szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) pont szerinti személy
vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a
szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.
14. Nyilatkozom, hogy 100% támogatási előleget kívánok igénybe venni.
Nyilatkozat a fenti pontok elfogadásáról:
igen

.
Nyilatkozat a regisztráció adatairól

.
A Pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat elektronikus alapon történő benyújtásával Támogató/Lebonyolító a Pályázónak a tárgyévi
regisztrációs nyilatkozatában foglalt tényeket, körülményeket a nyilatkozatban foglaltaknak megfelelő tartalommal a pályázat benyújtásának
időpontjában hatályos állapotnak tekinti, az abban vállalt kötelezettségeket hatályos kötelezettségvállalásnak tekinti. Amennyiben a
nyilatkozat kelte, és a pályázat benyújtása közötti időszakban olyan változás következett be, amely a regisztrációs nyilatkozat tartalmát
érinti, pályázó tudomásul veszi, hogy pályázata csak a regisztrációs nyilatkozat ismételt – tényleges állapotot tükröző tartalommal történő –
benyújtásával érvényes, illetve ezen kötelezettségének megszegése esetére Támogató a támogatás jogosulatlan igénybe vételére
vonatkozó szabályok szerint jár el.

