KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSI SZERZŐDÉS
részletekben történő teljesítéssel
alapítványi férőhely biztosításához
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,
pedagógiai vezető), mint Intézmény,
valamint 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
számlaszáma: Sberbank 14100000-28076549-01000002), mint Fenntartó
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 Kötelezett 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, továbbá rögzítik, hogy az Intézmény Fenntartója a Alternatív Közgazdasági
Gimnázium Alapítvány.
2.
A jelen szerződés célja, hogy az Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnáziumban történő oktatás, nevelés
érdekében (közhasznú tevékenység, mely közhasznú besorolást megalapozó közfeladat) az Intézményben az
Intézmény által támasztott felvételi követelményeket teljesítő tanuló részére, a felvételéhez szükséges alapítványi
férőhelyet biztosítson, illetve a Kötelezett hozzájáruljon az alapítványi cél megvalósításával felmerülő
költségekhez, kiadásokhoz, figyelemmel arra, hogy az Intézményben folytatott közoktatás rendszerének
működéséhez szükséges fedezetet az Intézmény részére többek között a Fenntartó hozzájárulása biztosítja.
3.
Kötelezett 2019. szeptember 1. napjától kezdődő, ……….tanéven át vállalja, hogy a jelen szerződésben foglaltak
szerint a Fenntartó közhasznú célja megvalósításához, alapítványi férőhely biztosításához juttatásként befizetést
teljesít.
Az juttatás összegét, (annak kiszámítási módját) a felek az alábbiak figyelembevételével határozzák meg:
a.) A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Kötelezett a 2019/2020-as tanévre a Fenntartó részére
………………… Ft összegű éves Juttatást fizet meg, a jelen szerződés aláírását követő 8 napon belül.
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b.) A Felek megállapodnak abban is, hogy ezt követően a Kötelezett minden egyes tanévben ugyancsak megfizet
a 3.a.) pontban megjelölt összeggel megegyező összeget, a 3.c.) pont szerinti indexálás mellett, éves Juttatás
összegeként.
c.) A Felek megállapodnak abban is, hogy a 3. b.) pont szerint megfizetésre kerülő összegek minden tanévben,
minden egyes év szeptember 1-i hatállyal, mint forduló nappal, a közvetlenül megelőző tanévben megfizetni
vállalt éves összeget, mint Alapösszeget alapul véve, az Alapösszeg és az előző naptári évre a KSH által
megállapított éves fogyasztói árindex (/100) szorzataként – az eredményt ezresre kerekítve -, számított új összegre
módosul az adott új tanévben a Kötelezett által megfizetni vállalt éves Juttatás összege.
Juttatást = Juttatást-1 * FÁIt-1/100
ahol:
Juttatást : a tárgyévi juttatás összege az induló évet követő t évben
Juttatást-1 : a tárgyévet megelőző évi juttatás összege
FÁIt-1 : a tárgyévet megelőző év KSH által számított fogyasztói árindex százalékos értéke
d.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy minden év május 15. napjáig az Intézmény értesíti a Kötelezettet a
következő tanévre vonatkozóan az Kötelezett által megfizetni vállalt éves Juttatás fentiek szerint indexált
összegéről.
A Felek félreértések elkerülése végett rögzítik, hogy az indexálást akkor is el kell végezni és eredményét
érvényesíteni kell az irányadó fogyasztói árindex mértékének megfelelően, ha a számítás eredményeképpen az
adott tanévre vonatkozó, megfizetni vállalt Juttatás összege az előző évi összeghez képest csökkenni fog.
4.
A Felek megállapodnak, hogy a Kötelezett minden év május 31. napjáig nyilatkozhat arról, hogy a következő
tanévre megállapított, esedékes éves Juttatás összegének megfizetését a jelen szerződésben meghatározott melyik
fizetési ütemezés szerint vállalja teljesíteni. Amennyiben ilyen nyilatkozatot nem tesz, úgy a jelen szerződés 5.a.)
pontja szerinti határidőben köteles megfizetni az éves Juttatás összegét.
5.
A fentiek alapján a felek megállapodnak abban, hogy a Kötelezett a Fenntartó részére a 3. b.) pont szerinti
tanévekben megfizetni vállalt éves Juttatás összegeket a következő ütemezés szerint vállalja megfizetni:
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.
6.
A 2019/2020. tanévre megfizetni vállalt éves Juttatás összegét egy összegben fizeti meg, míg a további
tanévekben a Kötelezett által választott, az adott tanévre vonatkozó fizetési ütemezésről a Kötelezett a 4. pont
szerint nyilatkozik.
7.
Az Kötelezett a Fenntartónak a 3. pont szerinti összeget az Alternatív Közgazdasági Gimnázium és
Szakgimnáziumban férőhely biztosítása céljából adja át. A Fenntartó ennek fejében vállalja, hogy az Intézményben
– az Intézménnyel együttműködve – alapítványi férőhelyet biztosít az ………………… évfolyamán olyan
tanuló felvételéhez, aki az Intézmény által támasztott felvételi követelményeket teljesítette.
A Kötelezett kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján nyújtott juttatás ellenszolgáltatásaként egy tanulói férőhely
biztosítását elfogadja a felvételi követelményeket teljesítő, általa megjelölt tanuló részére, aki

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

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

kiskorú / nagykorú gyermeke (a megfelelő aláhúzandó)

2.

8.
A Kötelezett tudomásul veszi, hogy a férőhely biztosítása nem jelenti és nem eredményezi a tanulói jogviszony
Intézmény általi fenntartását a Tanulóval. A tanulói jogviszony fenntartására az Intézmény által a
Gondviselővel/Szülővel a 2011.évi CXC tv 31§ (2) bek. c.) pontjára tekintettel ennek érdekében külön
megkötendő megállapodás rendelkezései irányadóak.
A szerződő felek megállapítják, hogy a jelen szerződésben vállalt fizetési kötelezettség annyiban független az
Intézmény által a tanulói jogviszony fenntartása feltételeként előírt, a gondviselőkkel/szülőkkel erre vonatkozólag
külön megkötött szerződésben a gondviselők/szülők által vállalt fizetési kötelezettség, az ún. éves Hozzájárulás
megfizetésének kötelezettségétől, hogy a Juttatás Kötelezett által történő megfizetése nem helyettesítheti az
Intézmény részére teljesítendő szülői/gondviselői fizetési kötelezettségeket.
9.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Kötelezett a 5. pont szerint vállalt fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget határidőben, az Fenntartó az Kötelezett részére fizetési felszólítást küldhet,
amelyben póthatáridőt szabhat a teljesítésre.
Tekintettel arra, hogy a Juttatás ellenszolgáltatásaként a 7. pont szerint alapítványi férőhelyet biztosítja a Fenntartó,
a felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Kötelezett a 3. pont szerinti összeget, vagy annak esedékes
részleteit az 5. pontban megjelölt határidőben, és a 10. 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 sem a Fenntartó, sem az Intézmény nem köteles újabb
fizetési felszólítást küldeni, és nem kötelesek a tanuló szociális helyzetének vizsgálatára sem, továbbá az egyébként
tanköteles gyermek tanulói jogviszonya is megszűnhet ilyen módon. (2011.évi CXC tv 31§ (2) bek.
10.
Szerződő felek megállapodnak, hogy - a 9. pont szerinti felszólítást, és tanulói jogviszony megszűnéséről szóló
értesítést kivéve, amelyet a 11. 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.
11.
A felek megállapodnak abban is, hogy a 9. pont szerinti felszólítást és a tanulói jogviszony megszűnéséről szóló
értesítést írásba foglalva kell közölni a 12. pontban megjelölt címre, illetve személynek küldve, személyes
kézbesítés útján, ajánlott tértivevényes levélben vagy telefaxon visszaigazolással.
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, és értesítést a 12. pontban
megjelölt e-mailcímre is megküldheti a Gondviselőnek.
12.
A felek a jelen szerződés teljesítése során az alábbi személyeknek címezve a következő értesítési címeket tekintik
irányadónak:
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
Fenntartó részéről:
Horn György irodavezető
e-mail: horngy@akg.hu
Postacím: 1035 Budapest Raktár u. 1. Tel/fax: 06-1-36-88-840
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Kötelezett részéről:
név:
e-mail: ..............................................................................
Telefonszám: ..................................................................
13.
Szerződő felek tudomásul veszik, hogy bármely fél szerződésszegése esetén a másik fél jogosult igényét – szükség
szerint – bírósági úton érvényesíteni.
14.
A jelen szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a Nemzeti
Köznevelésről szóló 2011.évi CXC tv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

15.
Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződés értékaránytalanság címén történő megtámadásának jogáról
kölcsönösen, kifejezetten lemondanak.
A jelen okiratot szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt,
helybenhagyólag írták alá.
Mellékletek:
1. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató
2. számú melléklet: Hozzájárulási nyilatkozat
Kelt Budapesten, 2019.…………………………

Kötelezett

……………………………………………….
Alternatív Közgazgasági Gimnázium
Alapítványa
Fenntartó

Kötelezett

…………………………………………….
Alternatív Közgazdasági Gimnázium,
Szakgimnázium és Általános Iskola
Intézmény
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2. számú melléklet
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