Megállapodás
Mely létrejött egyrészről az Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola (AKG)
(1035 Budapest, Raktár u. 1. OM azonosító: 035454, adószáma: 18097285-2-41 képviseli: Horn György, igazgató;
bankszámla száma: Sberbank 14100000-28077549-01000003), mint Intézmény,
Másrészről (szülő, ill. gondviselő) név: ..........................................................................................................................
születési hely és idő: .......................................................................................................................................................
anyja leánykori neve: ......................................................................................................................................................
lakcíme: ..........................................................................................................................................................................

személyazonosító jel:…………………………………………………………………………………......
és (másik gondviselő) név: .............................................................................................................................................
születési hely és idő: .......................................................................................................................................................
anyja leánykori neve: ......................................................................................................................................................
lakcíme: ..........................................................................................................................................................................

személyazonosító jel:…………………………………………………………………………………...
mint Gondviselő(k) között a mai napon az alábbiak szerint:
1.
Szerződő felek megállapítják, hogy az Intézmény a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC tv. hatálya alá
tartozó oktatási intézmény, továbbiakban: AKG, vagy Intézmény, melynek fenntartója az Alternatív Közgazdasági
Gimnázium Alapítvány (székhelye: 1035 Budapest, Raktár u. 1; Bírósági határozat száma: 8.Pk.62.477/1990/1;
adószám: 19010832-2-41; képviseli: dr. Nagy Márta helyett Horn György), továbbiakban:Fenntartó

2.
Gondviselő kijelenti, hogy megismerte az Intézmény programját, azt elfogadva, nevelésében lévő

gyermek neve:....................................................................

születési helye és ideje: ............................................

kiskorú / nagykorú gyermeke (a megfelelő aláhúzandó)
középiskolai tanulmányait, mint Tanuló, az Intézményben kívánja folytatni a 2019/20 tanévtől kezdődően, várhatóan
a ……………… tanév végéig.
Gondviselő kijelenti, hogy a Tanuló képviseletére jogosult.
Az AKG a Tanuló felvételét és a tanulói jogviszony fenntartását az 2011.évi CXC tv 31§ (2) bek. c.) pontja alapján
fizetési kötelezettséghez köti, melynek feltételeit a jelen megállapodásban kívánják rögzíteni a felek.
3.
A Tanulói jogviszony a beíratással jön létre, a Tanuló a tanulói jogviszonyból eredő jogait ettől a naptól
gyakorolhatja.
4.
Az AKG a pedagógiai programjában közzétett feladatait a tanulói jogviszony fennállása alatt nyújtja a törvényben
előírt alapfeladatot meghaladó mértékű programelemekkel.
Ezen belül kiemelten:

1.

Személyre szabott pedagógiát
Patrónusi rendszert
Epochális tanítást
Két idegen nyelv emelt szintű oktatását
A pedagógiai programban meghatározott létszám esetén minden meghirdetett tantárgyból
emelt szintű oktatást
vi. Évente négy témahetet
vii. Választható kiscsoportos alkotóköröket
viii. Rendszeres szöveges szaktárgyi és patrónusi értékelést
i.
ii.
iii.
iv.
v.

5.
A program teljesülésének feltétele a tanuló együttműködése.
6.
Az AKG tájékoztatja a Gondviselőt, hogy a közoktatás rendszerének működéséhez szükséges fedezetet az állami
költségvetés a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott mértékben nyújtott normatív támogatása,
valamint a fenntartó hozzájárulása, továbbá szerződésen alapuló fizetési kötelezettségek teljesítéséből eredő források
biztosítják. Az AKG költségvetési terve alapján a 2019/2020 tanévben átlagosan egy tanulóra eső várható működési
költség kb. 2.000.000.- Ft összeg lesz. Az AKG minden évben elkészíti a következő tanévre vonatkozó költségvetési
tervet, és meghatározza az egy tanulóra átlagosan eső várható működési költséget.
7.
A fentiek alapján a felek megállapodnak abban, hogy a Tanuló felvétele és tanulói jogviszonyának fenntartása fejében
a Gondviselő vállalja, hogy a Tanuló tanulói jogviszonyának fennállása alatt minden tanévben megfizeti az AKG
által a tanulói jogviszony fenntartása feltételeként meghatározott összeget, mint a működési költségekhez való éves
hozzájárulást (továbbiakban: Hozzájárulás).
8.
Az AKG vállalja, hogy minden év május 15. napjáig tájékoztatja a Gondviselőt a következő tanévre – a 6. pontban
rögzítettekre figyelemmel – megállapított éves Hozzájárulás összegéről, melynek megfizetésére a Gondviselő köteles
a tanulói jogviszony fenntartásának feltételeként. A felek megállapodnak abban, hogy, ha a tanuló tanulmányait a
következő adott tanévben az Intézményben megkezdi, úgy a Gondviselő az adott tanévre megállapított Hozzájárulás
összegét köteles megfizetni az Intézménynek. A felek megállapodnak, hogy a Gondviselő minden év május 31.
napjáig nyilatkozhat arról, hogy a következő tanévre az Intézmény által megállapított összegű éves Hozzájárulás
megfizetését a jelen szerződésben meghatározott melyik fizetési ütemezés szerint vállalja teljesíteni. Amennyiben
ilyen nyilatkozatot nem tesz, úgy a jelen szerződé s 11.a.) pontja szerinti határidőben köteles megfizetni az éves
Hozzájárulás összegét.
A 2019/2020 tanévben az éves Hozzájárulás összege: 1.200.000.- Ft.
9.
Az AKG tájékoztatja a Gondviselőt, hogy a Gondviselő a Hozzájárulás teljes összegének megfizetéséhez az
Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány (1035. Budapest, Raktár u.1.) Ösztöndíj Bizottságtól, az Ösztöndíj
Bizottsághoz benyújtott kérelem alapján, az AKG Alapítvány által meghatározott feltételek és keretek között
igényelhet támogatást (továbbiakban Ösztöndíj). A Gondviselő tudomásul veszi, hogy az Ösztöndíj kizárólag egy
tanévre nyújt támogatást, amennyiben további tanévekben is támogatásra van szüksége a Gondviselőnek,
tanévenként újabb Ösztöndíj iránti kérelmet kell előterjesztenie. Az AKG Alapítvány (Fenntartó) által nyújtott
Ösztöndíj támogatás összegét a Fenntartó közvetlenül folyósítja az Intézménynek.
10.
Amennyiben az adott tanévre megállapított éves Hozzájárulás megfizetéséhez az AKG Alapítvány Ösztöndíjat nyújt,
úgy a Gondviselő az Ösztöndíj összegével csökkentett hozzájárulás megfizetésére köteles az adott tanévben.

2.

11.
A Gondviselő vállalja, hogy az éves Hozzájárulást – illetve Ösztöndíj elnyerése esetén az Ösztöndíj összegével
csökkentett Hozzájárulást – minden tanévben az AKG bankszámlájára az alábbiak szerint fizeti meg:
a.) Adott tanév szeptember 15-éig az egész évi teljes összeget befizeti (vagy)
b.) Adott tanév szeptember 1-étől 12 havi egyenlő részletben, havonta fizeti meg minden hónap 10-ig teljesítve,
oly módon, hogy az adott tanévben esedékes első részlet az adott tanév szeptember 10-ig, utolsó havi részlete
az adott tanév augusztus 10-ig esedékes (vagy)
c.) Adott tanév szeptember 15-éig a vállalt összeg első felét, adott tanév február 1-jéig a második felét befizeti.
A 2019/2020 tanévben a Gondviselő a …………. pont szerinti részletekben fizeti meg a Hozzájárulást, míg a
további tanévekben a Gondviselő által választott, az adott tanévre vonatkozó fizetési ütemezésről a Gondviselő a 8.
pont szerint nyilatkozik
12.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Gondviselő a 11. pont szerint vállalt fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget határidőben, az AKG, a Gondviselő részére a 15. pont szerinti fizetési felszólítást
küldhet, amelyben póthatáridőt szabhat a teljesítésre.
A Gondviselő tudomásul veszi, hogy amennyiben a 8. pont szerinti összeget, vagy annak esedékes részleteit a 11.
pontban megjelölt határidőben, és a 15. pont szerint megküldött felszólítást követően a póthatáridőn belül sem fizeti
meg, úgy ezt a szerződő felek a jelen megállapodás bontó feltételének tekintik, és a Tanuló tanulói jogviszonya
minden további jognyilatkozat nélkül megszűnik a póthatáridő utolsó napját követő napon, melyről az Intézmény
értesítést küld a Gondviselőnek.
A felek rögzítik, hogy a bontó feltétel bekövetkezése esetén az Intézmény nem köteles újabb fizetési felszólítást
küldeni, és nem köteles a tanuló szociális helyzetének vizsgálatára sem, továbbá az egyébként tanköteles gyermek
tanulói jogviszonya is megszűnhet ilyen módon. (2011.évi CXC tv 31§ (2) bek. c.).
13.
Szerződő felek tudomásul veszik, hogy bármely fél szerződésszegése esetén a másik fél jogosult igényét – szükség
szerint – bírósági úton érvényesíteni.
14.
Szerződő felek megállapodnak, hogy - a 12. pont szerinti felszólítást, és tanulói jogviszony megszűnéséről szóló
értesítést kivéve, amelyet a 15. pont szerint kell megküldeni - a jelen szerződés szerint küldendő minden egyes
értesítés vagy közlés e-mailen küldendő a felek (vagy bármely fél által ilyen módon megjelölt személy vagy címzett)
részére.
15.
A felek megállapodnak abban is, hogy a 12. pont szerinti felszólítást, és tanulói jogviszony megszűnéséről szóló
értesítést írásba foglalva kell közölni a 16. pontban megjelölt címre, illetve személynek küldve, személyes kézbesítés
útján, ajánlott tértivevényes levélben vagy telefaxon visszaigazolással. A nagykorú Tanulót a fizetési felszólításról,
és a tanulói jogviszony megszűnéséről tájékoztatni kell, a Tanulónak az Intézmény nyilvántartásában szereplő címére
megküldött, vagy személyes átadás útján közölt értesítéssel.
A jelen megállapodás szerint a közlés abban az időpontban minősül a másik Fél részére megfelelően kézbesítettnek,
(i) amikor személyesen vagy futár útján átadásra kerül, vagy (ii) amennyiben tértivevényes levélben lett elküldve, a
tértivevényen szereplő átvétel napján, de legkésőbb a postai feladását követő 10. (tizedik) napon, függetlenül a postai
kézbesítés tényleges idejétől vagy eredménytelenségétől, vagy (iii) a továbbításról szóló visszaigazolás
megérkezésekor, amennyiben az értesítés fax útján került elküldésre.
Az AKG a fenti közlési formák egyikének alkalmazása mellett a fizetési felszólítást a 16. pontban megjelölt emailcímre is megküldheti a Gondviselőnek.
16.
A felek a jelen szerződés teljesítése során az alábbi személyeknek címezve a következő értesítési címeket tekintik
irányadónak:

3.

AKG részéről:
név: Horn György Pedagógiai vezető
e-mail: horngy@akg.hu
Postacím: 1035 Budapest Raktár u. 1. Tel/fax: 06-1-36-88-840
Tanuló neve: ................................................................................................................................................................
Gondviselő neve: ............................................................. Gondviselő neve: ...............................................................
e-mail: .............................................................................. e-mail: ................................................................................
Postacím: ......................................................................... Postacím: ...........................................................................
Telefonszám: .................................................................. Telefonszám: .....................................................................
17.

Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződés értékaránytalanság címén történő megtámadásának
jogáról kölcsönösen, kifejezetten lemondanak.
18.
Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a hatályos jogszabályi rendelkezések
irányadóak.
A jelen okiratot szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag
írták alá.
Melléklet:
1. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató
2. számú melléklet: Hozzájárulási nyilatkozat
Kelt Budapesten, 2019.…………………………

..................................................................
Gondviselő

.......................................................................
Gondviselő

..................................................................
AKG (Intézmény)

4.

1. számú melléklet

5.

2. számú melléklet

6.

