
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

0Jo számú előterjesztés 

a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel és a Szép Szivárvány Alapítvánnyal kötött 
közoktatási megállapodások módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel, valamint a Szép Szivárvány Alapítvánnyal 2004-
ben közoktatási megállapodást kötött annak érdekében, hogy az általuk fenntartott intézmények 
részt vegyenek az önkormányzati közoktatási feladatok ellátásában. Az Önkormányzat ezzel 
biztosította azon gyermekek nevelését-oktatását, akiket saját intézményhálózatában nem tudott 
megfelelően ellátni. 

Mára az alábbi - elsősorban jogszabályi változás miatt - vált szükségessé a megállapodások és 
módosítások (az előterjesztés 2-5. mellékletei) felülvizsgálata és módosítása: 

l. 2012. január l-jétől - a korábbiak hatályon kívül helyezésével - új jogszabályként léptek 
hatályba az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Avr.). Az Avr. 174. § (4) 
bekezdése szerint "a rendelet hatálybalépése előtt általa kötött és folyamatban lévő olyan magánjogi 
szerződése esetén, amelyben az önkormányzati hivatal adóazonosító száma, számlaszáma vagy más 
hasonló azonosító adatai szerepelnek, e rendelet hatálybalépését követő hatvan napon belül köteles 
a helyi önkormányzat adatainak átvezetését kezdeményezni." 

A fenti közoktatási megállapodások megkötésekor a jogszabályok hasonló tartalmi követelményt 
nem támasztottak, az említett adatok ezért nem szerepeinek azokban, tehát szükséges a pótlásuk. 

2. Indokolt az Önkormányzat által a közoktatási feladatok ellátásához nyújtott támogatások 
összegének pontos meghatározása. 

3. Indokolt rögzíteni, hogy azon tanulók számára, akik után az Önkormányzat kiegészítő 
támogatást fizet, a nevelési-oktatási feladatok ellátása az iskolákban ingyenes. 

4. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és az Önkormányzat által kötött Közoktatási 
megállapodás módosítása a határozat l. melléklete, a Szép Szivárvány Alapítvány és az 
Önkormányzat által kötött Közoktatási megállapodás a határozat 2. melléklete. 

ll. liatásvizsgálat 

A gyermekek mindenek felett álló érdekére figyelemmel a kiegyensúlyozott közoktatási ellátás 
biztosítása érdekében indokolt a meglévő megállapodások fenntartása. 

A közoktatási megállapodások felülvizsgálatával, a kiegészítésekkel és egyéb módosításokkal a 
Képviselő-testület eleget tesz a jogszabályi előírásoknak, és a közoktatási feladatokban való 
közreműködésért az Önkormányzat költségvetéséből történő kifizetés pontosabban megfogalmazott 
szerződés alapj án történik. 
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III. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2012. május 4. 

Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. me/lék/et az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. (V. 17.) határozata 

a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel és a Szép Szivárvány Alapítvánnyal kötött 
közoktatási megállapodások módosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. melléklet szerint 
2012. június l-jei hatállyal módosítja a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által kötött közoktatási megállapodást. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 2. melléklet szerint 
2012. június l-jei hatállyal módosítja a Szép Szivárvány Alapítvány és a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat által kötött közoktatási megállapodást. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert a közoktatási megállapodások módosításának aláírására. 

Határidő: 
Feladatkörében érintett: 

azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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J. me/lék/et a . ..12012. (V. 19.) KÖKT határozathoz 

KÖZOKTATÁSIMEGÁLLAPODÁS 
módosítása 

Mely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 
Budapest X., Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-2-42) képviseletében 
Kovács Róbert polgármester megbízásából Weeber Tibor alpolgármester (a továbbiakban: 
Önkormányzat), 

másrészről az Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (1086 Budapest, Dankó utca ll.), 
bankszámlaszám:l1708001-20520380, számlavezető bank neve:OTP Bank Nyrt., bíróságibejegyző 
határozat száma: 60077/1990/2.) a képviseletében: Iványi Gábor (a továbbiakban: Fenntartó, 
együttesen: Felek) között 

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 81.§ (l) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján. 

Felek a közöttük 2004. augusztus 31. napján létrejött közoktatási megállapodást kiegészítik az 
alábbiak szerint: 

1.) A Felek rögzítik, hogy a Fenntartó a Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és 
Gimnázium (a továbbiakban: Intézmény, székhelye: 1101 Budapest, MÁV telep 38.) iskola 
szolgáltatásaival vesz részt a közoktatási feladatok ellátásában. 

2.) A felek rögzítik, hogy az Önkormányzat 10 OOO Ft/fő/hó összegű támogatást nyújt a 
FeruJ.tartónak a szorgalmi idősza..~ tíz hónapjára. 

3.) Felek rögzítik, hogy az állami normatív hozzájárulást a Fenntartó közvetlenül kapja a 
Magyar Államkincstártól. 

4.) A Fenntartó az Önkormányzat által támogatott tanulóknak ingyenesen biztosítja a nevelési
oktatási feladatok ellátását. 

5.) A Fenntartó a nem kötelező tanórai foglalkozások keretében a tanulókrészére felzárkóztató 
foglalkoztatásokat tart, és biztosítja a tehetséggondozást. 

Egyebekben a közoktatási megállapodás rendelkezései nem változnak. 

Budapest, 2012. május" 

Weeber Tibor 
alpolgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Rappi Gabriella 
csoportvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

" 

Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
csoportvezető 

·········································· 
Iványi Gábor 

elnök 

·········································· 
Dr. Egervári Éva 

jogtanácsos 



2. melléklet a .. .12012. (V 19.) KÖKT határozathoz 

Közoktatási Megállapodás 
módosítása 

Mely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 
Budapest X., Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-2-42) képviseletében 
Kovács Róbert polgármester megbízásából Weeber Tibor alpolgármester (a továbbiakban: 
Önkormányzat), 

másrészről a Szép Szivárvány Alapítvány (1103 Budapest, Kőér utca 7/b., adószám:18171178-1-
42, bankszámlaszám:12011021-00145295-00100009, számlavezető bank neve:Raiffeisen Bank, 
bíróságibejegyző határozat száma: 60741/2000.15.) a képviseletében: Kőröshegyi Mária Magdolna 
(a továbbiakban: Fenntartó, együttesen: Felek) között 

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 81. § (l) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján. 

A Közoktatási Megállapodás az alábbi pontokkal egészül ki: 

1.) Felek rögzítik, hogy az állami normatív hozzájárulást a Fenntartó közvetlenül kapja a Magyar 
ÁllamkincstártóL 

2.) Az Önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kőbányai tanulók 
után további 5 OOO Ft/fő/hó támogatást biztosít. 

3.) A Fenntartó a nem kötelező tanórai foglalkozások keretében a tanulók részére felzárkóztató 
foglalkoztatásokat tart, és biztosítja a tehetséggondozást. 

4.) A Fenntartó az Önkormányzat által támogatott tanulóknak ingyenesen biztosítja a nevelési
oktatási feladatok ellátását. 

A Közoktatási Megállapodás többi része változatlan marad. 

Budapest, 2012. május" " 

·········································· 
Weeber Tibor 
alpolgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

·········································· 
Rappi Gabriella 
csoportvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

·········································· 
Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

csoportvezető 

·········································· 
Kőröshegyi Mária Magdolna 

a kuratórium elnöke 

·········································· 
Dr. Egervári Éva 

jogtanácsos 



KÖZOKTATÁSIMEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött a mai napon a következő felek között 

egyrészről: Budapest Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 
képviseletében Andó Sándor Polgármester, 

másrészről: Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (1086 Budapest, Dankó u. ll., 
adószám: 19863908 - l - 42, képviselő: Iványi Tibor, bejegyző határozat száma: Pk. 
20744/1990.) mint fenntartó 

l. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen közoktatási megállapodásban írtak 
szerint a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, mint közoktatási intézmény 
fenntartója, együttműködik a Budapest Kőbányai Önkormányzattal, mint a közoktatási 
feladatok ellátásáért az illetékességi területén felelős önkormányzattal, a közoktatási 
feladatok ellátása terén, valamint ténylegesen részt vesz, ezen megállaporlásban 
szabályozott módon a közoktatási feladatok ellátásában. 

2. A felek megállapodnak abban, hogy a Magyarországi Evangéliumi Testvérközcsség a 
2004/2005-ös, tanévtől, az addi~ a Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő 1101 
Budapest, MA V telep 38. sz. Altalános Iskolát, mint annak fenntartója működteti azzal, 
hogy a MÁV telep 38. sz. Általános Iskola beiskolázási körzete részletes [eltüntetése a 
jelen szerződés mellékletét képezi. 

3. A fenntartói kötelezettségek és jogosultságok 2004. augusztus 31. napjától illetik meg a 
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget. 

4. ~· A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség az általa fenntartott Wesley János 
Ovoda és Altalános Iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint - biztosítván 
azt, hogy a jelenleg az intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók a már 
megkezdett pedagógiai program alapján fejezhetik be a megkezdett tanulmányaikat - látja 
el a nevelési oktatási feladatait, ezen belül: 

a kötelező tanítási időben tanórai foglalkozások keretében biztosítja az alapfokú iskolai 
végzettség megszerzéséhez, illetve az alapvizsga letételéhez szükséges ismeretek átadását; 
neiiikoteleZo-tanó-rai-fo-glalkozások keretében a tanutóKreszere reTzarkóztató, valamint 
szakiskolai továbbtanulást elősegítő foglalkozásokat tart; 
tanköteles korú tanulók számára pótvizsga, javító vizsga és évfolyam isméttési lehetőséget 
biztosít; 
a tanítás kezdete előtt ,óraközi és étkezési felügyeletet biztosít; 
biztosítja az ingyenes napközis foglalkozásokat; 



/' .· s:, 

biztosítja az iskolai létesítmények eszközeinek használatát az ingyenes szolgáltatás 
i!'Sénybevételéhez; 
· m kötelező tanórán kívüli foglalkozások keretében tanulmányi és szakmai versenyeket, 

diáknapokat, énekkart, mindennapos testedzést, házibajnokságokat szervez. 

A jelen megállapodás 4.1. pontjában felvett oktatási feladatok ellátása az intézményben 
tanuló i jogviszonnyal rendelkező gyermekek számára ingyenes. 

A jelen közoktatási megállapodás az intézményben jelenleg tanulói jogviszonnyal 
rendelkező, illetve a 2oo4/2oo5-ös tanévtől tanulói jogviszonyt létesítő, legfeljebb 135 
tanulóra teljed ki . 
.-··- ... .. 

6. A felek között a jelen szerződés húsz évre jön létre. 

Amennyiben a szerződés a felek megelég€désével teljesül, úgy a jelen közoktatási 
megállapodás meghosszabbítható, a felek egyező elhatározásával, írásban. 

7. Tekintettel aria, hogy a fenntartó az intézményt olyan közoktatási intézményi rendszerben 
működteti, amely világnézeti alapokon szerveződik, az önkormányzat biztosítja mindazon 
tanulók más közoktatási intézménybe történő átvételét, akik nem kívánják a 
tanulmányaikat a MÁV telep 38. sz. Általános Iskolában folytatni. 

8. l. A fenntartó Magyarországi .Evangéliumi Testvérközösség a jelen megállapodás 
alapjánjogosult az állami költségvetésből a normatív hozzájárulást igényelni. 

A Kőbányai Önkormányzat vállalja, hogy a normatív hozzájáruJáson túl, a 4.1. 
pontban írt feladatok ellátáshoz a tanuJók számára való ingyenesség biztosításához, 
olyan mértékű kiegészítő támogatást nyújt, mint amilyen mértékű támogatásban az 
általa fenntartott közoktatási intézményeket részesíti. 

Ezen összeg átutalása a fenntartó által szolgáltatott adatok alapján évente két részletben -
minden év novemberében, a hónap 15. napjáig négy hónapra (szeptember l-jétől -
december 31-éig) és minden év márciusában a hónap 15. napjáig hat hónapra eső üanuár 
l. napjától június 30-áig) mértékben. 

8. 3. A Kőbányai Önkormányzat a fenntartó által működtetett általános iskola tanulói 
számára azonos feltételekkel biztosítja az Uszoda használatát, és a kerületben 
működő Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Intézet szolgáltatásainak 
igénybevételét, mint a fenntartásában működő közoktatási intézmények tanulói 
számára. 

9. l. A jelen megállapodás alapján a fenntartót az intézmény elhelyezését szolgáló 
épületet közoktatási intézmény céljára való használati jogosultság illeti meg a jelen 
szerződés fenn állta alatt ingyenesen, kezelői jogosultsággal és kötelezettséggeL 

9. 2. Az intézményben jelenleg meglévő, és a közoktatás célját szolgáló, a feladat 
ellátáshoz szükséges tárgyi eszközök tulajdonjogát - ingyenesen - a megállapodás 
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mellékletét képező tételes leltár szerint az önkormányzat átadja a fenntartónak. 

10. A fenntartót a jelen megállapodás alapján a fenntartó jogosultságok teljes körűen 
megilleti, így különösen: 

az intézmény vezetőjének kiválasztása 
a vezető megbízása; 
az intézmény vezetője feletti munkáltatói jog; 
az intézmény alapító okirata elfogadása, módosítása; 
az intézmény szervezeti és működési szabályzata elfogadása, jóváhagyása; 
az intézmény pedagógiai programjának jóváhagyása; 
a pedagógiai tevékenységgel kapcsolatos mérési, értékelési feladatok ellátása; 
a tanügy-igazgatási feladatok ellátása. 

ll. A fenntartót terheli mindazon engedélyek és vélemények beszerzése amely a 
közoktatási intézmény ezen a telephelyen való működésének előfelt&tele. 
Amennyiben a szükséges jogerős engedélyek beszerzése nem lehetséges a tanév 
megkezdéséig, úgy a felek között a megállapodás a 2005/2006-os tanévtől hatályosul 
és ugyancsak húsz évre szól. 

Az intézmény működésének megkezdéséhez és folytatásához szüksétcs tárgyi és 
személyi feltételeinek igazolása szükséges, a jogszabályban meghatároze>ittak szeri:nt. 

12. l. A felek között a jelen közoktatási megállapodás megszűnik~ a smrzödésbem írt 
határidő lejártakor. 

12. 2. Megszüntethető a felek bármelyikének felmondásával a szerződés tartama alatt. 

12. 3. A felmondás csak a tanév végére szólhat, és legalább hat hónapos febnondási időt 
kell tartalmaznia. 

A felmondás csak írásban érvényes. 

Felmondható a jelen megállapodás különösen érdekmúlás, vagy a jogszabályi környezet 
megváltozása miatt. 

.. 
A felek amennyiben a közoktatási megállapodás felmondásával élnek, kC>'telezetts€get 
vállalnak arra, hogy a felmondásra okot adó körülményt a másik féllel kellő időben 
közlik, illetve a szerződés megszüntetése előtt egyeztetnek, amelynek soritt a másik fél 
álláspontját kifejtheti. 

A felek a felmondás jogával csak végső esetben élnek, egyébként törekednek a szerződés 
fenntartására. 

A szerződés felmondásakor a felek a gyermekek mindenek felett álló érdekeire 
figyelemmel lesznek. 
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12. 4. A közoktatási megállapodás azonnali hatállyal felmondható súlyos szerződés szegés 
es etén. 

12. 5. Amennyiben a felek között a szerződés a határidő lejárta előtt bármely okból 
megszűnik - eltérő írásbeli megállapodás hiányában - a fenntartó köteles 
gondoskodni arról, hogy az intézmény épületét, - MÁV telep 38. sz. - a fenntartó, 
vagy az általa működtetett iskola tulajdonát képező ingóságoktól kiürítve, elhelyezés 
igénye nélkül, használatra alkalmas állapotban a szerződés megszűntét követő 30 
napon belül a Budapest Kőbányai Önkormányzatnak átadják. 

13. A felek a közoktatási megállapodás tekintetében együttműködési kötelezettséget 
vállalnak a szereződés mielőbbi hatályosulása, valamint. annak fennállta alatt, és 
érdekében. 

Budapest, 2004. augusztus 31. 

Ellenjegyezte: 

Szignálta: 

R~ @l,0_ 
Szabó Péterné 
irodavezető 

\'' 
ts 

.• ».J.f..UiVl'VhK 
ügyvéd 

1163 Bp., Veres Péter u. 18. 
Tel.: 403-14-63 

·.~ ... ám: 4179768'8-3-42 

4 



71· 
:r. 

MEGÁLLAPODÁS 

( a módosításokkal egységes szerkezetben ) 

A Szivárvány Magántanoda Általános Iskola iskolai oktatás Budapest Kőbányai 
Önkormányzat általi finanszírozásáról 

A szerződö felek azért, hogy együttesen mozdítsák elő a tankötelezettség teljesítéséhez 
szükséges általános iskolai oktatás fejlesztését és minél hatékonyabb ellátását, valamint hogy 
együttműködjenek a közoktatás feladatainak mind magasabb szintű megvalósításában az 
Önkormányzat feladat-ellátási kötelezettségének tekintetében az'' illetékességi · területén lakó 
tanulók vonatkozásában az alábbi meg_állapodást kötifc. 

Egyrészről: 

Budapest Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

Másrészről: 

Szép Szivárvány Alapítvány (1102 Budapest, Körösi Cs. S. út 3. II. 14.) 
Cégjegyzékszám: 8036 
Cég adószáma: 18171178-1-4 2 
Bankszámlaszám: l 0300002-20222271-00003285 

I. 

l. A Magántanoda a jelen megállapodás keretében az alábbi feladatokat vállalja át az 
Önkormányzattól, melyeket a tanuló számára ingyenesen biztosít a közoktatási 
törvényben kötelezően meghatározottak szerint: 

A kötelező tanítási időben tanórai foglalkozások keretében biztosítja az 
alapfokú iskolai végzettség megszerzéséhez, illetve az alapvizsga letételéhez 
szükséges ismeretek átadását, 

Nem kötelező tanórai foglalkozások keretében a tanulókrészére felzárkóztató, 
valamint szakiskolai továbbtanulást elősegítő foglalkozásokat tart, 

Tanköteles korú tanulók számára pótvizsga, javítóvizsga és évfolyam ismétlési 
lehetőséget biztosít, 

A tanítás kezdete előtti, óraközi és étkezés alatti felügyeletet biztosít, 

Biztosí~ a az ingyenes napkozis foglalkozásokat, 



2. 

Biztosítja az iskolai létesítmények (könyvtár, 
létesítmények) eszközeinek használatát az. 

sport- és· szabadidő 
ingyenes szolgáltatás 

igénybevételéhez, 

A nem kötelező tanórán kívüli foglalkozások keretében tanulmányi és szakmai 
versenyeket, diáknapokat, énekkart, mindennapos testedzést, házibajnokságot 
szervez, 

2. A Magántanoda, mint iskolafenntartó jogosult az állami költségvetésből a felvett 
tanulók utáni költségvetési törvényben biztosított normatív állami hozzáj~lást 
igényelni és igénybe venni. 

3 .. Az állami költségvetésből igénybevett normatív állami hozzájáruláson túl, az l. 
pontban írt feladatok ellátásához, a tanulók számára való ingyenesség . biztosítása 
végett, az Önkormányzat illetékességi területén lakó és a Magántanodában tanuló 
gyermekek után kiegészítő támogatást nyújt, amely az állami költségvetésből felvett 
normatív támogatáson felül illeti meg a Magántanodát. A kiegészítő támogatás 
mértéke minden évben megegyezik ai Önkormányzat által fenntartott . általános 
iskoláknak juttatott tanulónkénti támogatás összegével, amely az Önkormányzat 
Képviselő-testülete által biztosított. 

4. A kiegészítő támogatás összegének megállapítása a Magántanoda által az érintett 
tanulók száma évenkénti változásának bejelentésén alapszik. 

5. A kiegészítő támogatás teljesítése minden év január 30. napjáig történik. 

II. 

6. A Magántanodatérítési dij ellenében -kötelezően- az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 

kis létszámú 8-1 O fős integrált tanulócsoportokban való foglalkozás, 
egyéni bánásmód, 
képesség és képességszint felmérése évi két alkalommal, fejlesztési stratégia 
kidolgozása pedagógiai team bevonásával (pszichológus, gyógypedagógus, 
fejlesztő pedagógus, logopédus, mozgás-terapeuta) 
általános gondolkodást fejlesztő tréning, 
egyéni részképességeket fejlesztő és szocializációt segítő foglalkozások, 
dyslexia, dysgraphia, dyscalculia redukáció Meixner és Méhes programok 
keretében, 
Ayres terápia, korcsolya, tenisz és lovaglás terápiás eszközként. 

7. A Magántanoda jogosult a 6. pontban írt feladatok ellátására térítési díjat kikötni, a 
tanulók törvényes képviselőjével kötött polgári jogi szerződésben foglalt feltételekkeL 
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3. 

8. A jelen-megállapodás alapján az Önkormányzat a 6. pontban írt feladatok ellátására a 
7. pont szerint megkötött szerződésekben kikötött térítési díjat az illetékességi 
területén lakó tanulók tekintetében az __ ~l;Lí!!_ feltételek együttes fennállása esetén 
2005. január l. napjától a térítési díj lQ.Q_.o/~ de legfeljebb 7 40.428,:-Ft/t~uló/hó 
mértékig_átvállalja azon sajátos nevelésr igenyú tanulók esetében, akík infegráltan 
nevelhetők, az erre vonatkozó szakvélémény szerint. 

9. A megnevezett térítési díjért a Magántanoda köteles a kötelezően vállalt fentebb 
felsorolt foglalkozások, feladatok és oktatás teljes körét az érintett tanulóknak a jelen 
megállapodás alapján maradéktalanul biztosí taní. 

l O. A Magántanoda vállalja, hogy a 8. pontban írt térítési díj on felül az érintett tanulóktól, 
ille,tve törvényes képviselőjüktől nem kér és nem fogad el többletdíjazást. 

ll. A felek a térítési díj mértékét -bármely fél kezdeményezésére- tanévenként 
felülvizsgálják és a KSH által közzétett infláció mértékével kiigazítják. 

12. A 8. pontban írt térítési díjra akkor jogosult a Magántanoda, ha olyan tanuló után 
igényli, aki 

a X. kerületben legalább három éve fennálló állandó bejelentett lakóhellyel 
rendelkezik, 
rendelkezik az illetékes Szakértői és Rehabilitációs Bizottság véleményével, 
kezdeményezi a Magántanodába való felvételre irányuló eljárást az 
Önkormányzat Közoktatási és Közművelődési Irodájánál. 

A Budapest Kqbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közoktatási és Közművelődési 
Iroda jogosult az érintett tanulóktól, illetve törvényes képviselőjétől bekérni a 
következő iratokat: 

a X. kerületben való állandó bejelentett lakóhely igazolására szolgáló iratot, 
a tanuló születési anyakönyvi kivonatát, 
a Bizottság véleményének eredeti példányát, , 
a tanuló korábbi iskolájának, vagy az óvodának a véleményét. 

Ha a fent felsorolt iratokból megállapítható, hogy a tanuló a feltételeknek megfelel és 
különösen a szakértői vélemény alapján a Magántanodában való képzése indokolt, a Budapest 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közoktatási és Közművelődési Iroda a tanulói 
jogviszony létesítését a Magántanodában kezdeményezi, a Magántanoda vállalja, hogy a 
tanuló i jogviszonyt létrehozza. 

A térítési díjra vonatkozó igény indokoltságánál a már meglévő tanulói jogviszonyok esetében 
az Önkormányzat jogosult vizsgálni a fenti feltételek fennállását. A térítési díjra való 
jogosultságot ezen esetekben is a feltételek fennállása alapazza meg. 
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4. 

13. Amennyiben a tanuló nem a fenti eljárást követően letttanulójaa Magántanodának, 
illetve a feltételeknek nem felel meg és így létesít tanulói jogviszonyt, úgy utána a 
Magántanoda a jelen megállapodás alapján térítési díjra az Önkormányzattól nem 
jogosult, a jelen Megállapodás I. részében írtak szerinti kiegészítő támogatásra 
azonban, amennyiben az ott írtaknak megfelel- jogosult. 

14. Az Önkormányzat által a 8. pontban megjelölt összeg a Magántanodában 
többletszolgáltatásként mutatkozó és akként elvégzett feladatok ellenértéke, így a 
többletszolgáltatások körének és tartalmának meghatározásakor a felek kötelesek 
együttműködni. . Az érték 
meghatározásakor és a feladat ellátása tekintetében az Önkormányzatnak ellenőrzési 
jogosuJtsága van, -igazolt képvi.selöje útján- amelynek során a Magántanodában 
előzetes bejelentés mellett megjelenhet, iratokba betekinthet, foglalkozásokon részt 
vehet, a tanulók törvényes képviselőitől adatokat -a jogszabályi kötelezettségek 
betartásával- beszerezhet A Szivárvány Magántanoda hozzájárul, hogy az 
Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzattól szükség esetén az érintett tanulók 
tekintetében adatokat szerezzen · be az ellenőrzés körében. 
A Magántanoda az érintett tanulők torvényes képviselőivel kötött térítesi díj 
mentességet tartalmazó polgári jogi szerződést tartozik az Önkormányzatnak 
bemutatni. A törvényes képviselők hozzájárulásának beszerzése a Magántanoda 
feladata. 

A nevezett szerződésnek a jelen megállapodás vonatkozó részére -a térítési díj 
tekintetében pontos összegszerűségében- utalást kell tartalmaznia. 

15. A térítési díj esedékessége a Magántanoda és a törvényes képviselő között létrejött 
szerződésben meghatározott esedékesség napja, vagy az igénybejelentését követő 15 

·nap. A teljesítés módja a Magántanoda számlájára történő átutalás, amely 
negyedévente kerül átutalásra előre esedékesen, a .leadott létszámmal utólagosan 
egyeztetve és a szükségeshez képest azt összegszerűen módosítva, amely a következő 
pegyedévi átutalásnál kerül elszámolásra. 

16. Az együttműködési kötelezettség be nem tartásából, a nem megfelelő 
adatszolgáltatásból, illetve a jelen szerződésben meghatározott más kötelezettség 
elmulasztásából eredő károkat mindegyik fél maga viseli. 

III. 

17. Az oktatási-nevelési feladatok ellátása megvalósítása érdekében a Magántanoda az 
előírt szakképesítéssel rendelkező pedagógusokat és oktatást segítő egyéb 
alkalmazottat foglalkoztat. 



5. 

18. A Magántanoda iskolájában az oktatás a Nemzeti Alaptanterv, illetve az érvényes 
tanterv alapján meghatározott alapelvekkel összhangban kiadott kerettanterv és 
speciális integrált nevelésre épülő pedagógiai program alapján folyik. 

19. A magántanoda iskolája lehetőség és igény szerint részt vesz az Önkormányzat által 
oktatási intézmények számára szervezett programokon és rendezvényeken. 

20. A Magántanoda vállalja, hogy: 

pedagógiai eredményeit, tapasztalatait és speciális programját megismerteti az 
Önkormányzat intézményeivel, 
tájékoztatja a tanu1ó állandó lakóhelyeszerint illetékes Jegyzőt, ha a tanköteles 
tanuló nem tesz eleget tankötelezettségének, 
világnézetileg semleges oktatási intézményként üzemelteti az iskoláját. 

21. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Magántanodát értesíti valamennyi rendezvényéről, 
amelyet a közoktatási rendszer részére szerveznek. · 

IV. 

22. A jelen megállapodás megszűnik a felek között: 

a Magántanoda jogutód nélküli megszűnése esetén, 
abban az esetben, ha a jogszabályi változások indokplják a finanszírozás helyi 
Önkormányzat részéről való megszűnését annak alapján, hogy azt 
jogszabálynál fogva valamely más államigazgatási vagy egyéb szervezet lesz 
köteles ellátni, a jogszabály hatálybalépésének napján. 

v. 

Záró rendelkezések 

23. A felek megállapítják, hogy közöttük a jelen megállapodás határozatlan időre jön létre, 
sa szerződés aláírásának napján, illetve a Képviselő-testület határozata szerinti napon 
lép hatályba. 



24. A jelen szerződésbennem szabályozott kérdésekben a Ptk. Szabályai az irányadóak. 

25. A felek a jelen szerződést mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag 
aláírják. 

Budapest, 2004. november 22. 

~~~Q_\ 
Szivárvány 4~o~ 

Általános Iskolája 
SZÉP SZIVÁRVÁNY 

AI.APÍTV ÁNY 
Székhely: 1102 Budapest 

Kórősi Csoma u. 3. 
1\dll:nám: 18171178-1-42 

Ellenjegyezte: QcJJt~ 

Szignálta: 

Szabó Péterné 
irodavezető 

l l( If 
s&'!ap~st Kő~' 
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MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS 

A· mdk'lcleJ · 6) eJjJey(~.~~~~ 
l 

a Szivárvány Magántanoda Általános Iskola iskolai oktatás 
Budapest Kőbányai Önkormányzat általi finanszírozásáról 

Egyrészről: Budapest Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 
Andó Sándor polgármester 

Másrészről: Szép Szivárvány Alapítvány képviselője (1105 Budapest, Kőér u. 7.) 
Kőröshegyi Mária Magdolna 

A felek a közöttük a fenti tárgyban létrejött megállapodást, tekintettel a jogszabályi és a 
fmanszírozásbeli változásokra 2006. augusztus l. napjától hatályosan a következőképpen 
módosítják. 

l. A felek megállapítják, hogy feladat átvállalásra a továbbiakban nincs szükség, miután 
azt az Önkormányzat saját fenntartású oktatási intézményeiben teljesíteni tudja a 
Közoktatási Törvényben meghatározott feladatokat. 

2. A jelenleg a Ma gántanodával tanuló i jogviszonyban álló olyan tanulók után, akik nem 
rendelkeznek a 3. sz. Szakértői Szakbizottság szakvéleményéve l, és egyebekben a 
megállapodásban foglalt feltételeknek eleget tettek, az Önkormányzat az állami 
normatív hozzájárulásan túl továbbra is biztosítja a kiegészítő támogatást - a tanulói 
jogviszony fennállta alatt, - a kiegészítő támogatás mértéke l O eFt/hó, a szorgalmi 
időszak l O hónapjára. 

A megállapodás módosítást követően létrejött tanulói jogviszony eseteire a 
megállapodás nem terjed ki. 

3. Az Önkormányzat azon tanulók után, akik a 3. sz. Szakértői Bizottság szakértői 
véleményével rendelkeznek, a megállapodásban megjelölt térítési díjtámogatást 
megszünteti, miután a Fővárosi Önkormányzat 2004. óta ezen tanulók oktatási 
költségeit teljes egészében finanszírozza. 

4. A megállapodás módosításának életbe lépése után, rendkívüli körülmények fennállása 
esetén annak a legalább három éve Kőbányán állandó lakhellyel rendelkező tanulónak, 
akinek gondviselője kérelmezi a Szivárvány Magántanoda Általános Iskolájában a 
tandíj-támogatást, a támogatás méctékéről a Képviselő-testület egyedi elbírálással 
dönt. A döntés előkészítését a Kulturális, Oktatási Bizottság végzi. 



5. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük létrejött megállapodás bármely fél 
részéről felmondható legalább hat hónapos felmondási idővel, tanév végére, évente a 
június-július hónapokra, azzal, hogy a felmondáskor tanulói jogviszonyban álló 
érintett tanulókra hátrányt nem jelenthet, számukra a térítési díj, illetve a kiegészítő 
támogatás folyósítása, a tanulmányaik befejezéséig megtörténik 

A felmondást követően létrejövő tanulói jogviszonyokra a megállapodás nem terjed ki. 

6. A felek között megkötött megállapodásnak minden jelenlegi megállapodással 
ellentétes rendelkezése hatályát veszíti. 

7. A felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag 
aláírják. 

Budapest, 2006. augusztus l. 

. C\~J 
~~'aot).Jj 
Szép Szivá~á~;li~pítvány 

képviselője 

SZÉP SilVÁRVANY AlAPÍTVÁNY 
Adószám: 18002430-1-42 

Postacím: 1105 Bp., Gitár u. 21-23. 

Ellenjegyezte: 

n . .,\ 
n'dJ ~t r--

szabó Péterné 
irodavezető 

Szignálta: 

~on.VlliFR{iJ~ 
. ,','" :;};f~JfJ:::~: 

Dr. Brunner Tamás 
ügyvéd 

./ !/ll;,lt 
! AndóS~áridor ~ 

Buda~~~t Kőbányai Önk~~ányzat 
\"'\, ;.polgruy/estere 
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MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS 

a Szivárvány Magántanoda Általános Iskola iskolai oktatás 
Budapest Kőbányai Önkormányzat általi finanszírozásáról 

Egyrészről: 

Budapest Kőbányai Önkormányzat (képv.: Verbai Lajos polgármester, 1102 
Budapest, Szent László tér 29.), 

Másrészről: 

Szép Szivárvány Alapítvány (képv.: Kőröshegyi Mária Magdolna az 
alapítvány képviselője, 1105 Budapest, Kőér u. 7/b) 

Jött létre az alábbi feltételekkel: 

A felek a közöttük a fenti tárgyban 2006. augusztus l. napjával létrejött 
megállapodást, tekintettel a Budapest Kőbányai Önkormányzat 765/2007.(VI. 
14.) sz. határozatára 2007. június 14. napjától kezdődően a következőképpen 
módosítják. 

l. A Magántanodával jelenleg tanulói jogviszonyban álló kőbányai tanulók 
részére, kimenő rendszerben évi 10 hónapra, (szorgalmi időszakra 
vonatkozóan) havonta 10.000,- Ft támogatást biztosít az Önkormányzat, 
az állami normatív hozzájárulásan túl azon tanulók után, akik a 
megállapodásban foglalt feltételeknek eleget tesznek. 
A megállapodás módosítását követően létrejött tanuló i jogviszony eseteire 
a megállapodás nem terjed ki. 

2. Az önkormányzat azon kőbányai tanulók részére, akik az intézményben 
tanulói jogviszonyban állnak és gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülnek, a tanulmányok folytatásához támogatást biztosít, oly módon, 
hogy a tandíj és a fővárosi, valamint a kerületi támogatás összege közötti 
különbözetet biztosítja támogatásként. 

Egyebekben a felek között 2006. augusztus l. napjával létrejött 
megállapodás más rendelkezései nem változnak, változatlanul érvényesek. 



A felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt 
helybenhagyólag aláírják. 

Budapest, 2007. augusztus 31. 

Ellenjegyezte: 

' n ()_~~r~ 
Szabó Péterné 
irodavezető 
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