EGYÖSSZEGŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSI SZERZŐDÉS
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 az Alternatív
Közgazdasági Gimnázium Alapítvány.
2.
A jelen szerződés célja, hogy az Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és Általános
Iskolában 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.
A juttatás összege: ……………………………………Ft, azaz ……………………………………….
forint összeg, melyet a Kötelezett legkésőbb a jelen az okirat aláírását követő 8 napon belül köteles
megfizetni banki átutalással az Fenntartó Sberbanknál vezetett 14100000-28076549-01000002 sz.
bankszámlájára.

1.

4.
A Kötelezett a Fenntartónak a 3. pont szerinti összeget az Alternatív Közgazdasági Gimnázium,
Szakgimnázium és Általános Iskolában férőhely biztosítása céljából adja át. A Fenntartó ennek fejében
vállalja, hogy az Intézményben – az Intézménnyel együttműködve – alapítványi férőhelyet biztosít
………………… 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)
5.
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 a Kötelezett által vállalt kötelezettség
teljesítése 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 teljesítése nem helyettesítheti az Intézmény részére teljesítendő szülői/gondviselői
fizetési kötelezettségeket.
6.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
7.
Az Intézmény a fentieket tudomásul veszi, és vállalja, hogy a felvételi követelményeket teljesítő tanulókat
meghatározva együttműködik a Fenntartóval.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató
2. számú melléklet: Hozzájárulási nyilatkozat
Budapest, 2020. ……………………….
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