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Együttműködési megállapodás 
AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI  SZOLGÁLAT 

KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL  

 

amelyet egyrészről  iskola: Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium 

 székhely: 2440 Százhalombatta, Szent István tér 1. 

 képviselő:  dr .Horváthné dr. Hidegh Anikó 

 OM azonosító: 032585 

 a továbbiakban: Iskola 

  

másrészről név:  

 székhely:  

 képviselő:  

 a továbbiakban: Szervezet 

 a továbbiakban együtt: Felek 

kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel: 

1. A megállapodás előzményei, körülményei, célja: 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltaknak megfelelően az 

iskolai közösségi szolgálat megszervezésében a Felek az e megállapodásban rögzítettek 

alapján együttműködnek. A Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy az érintett tanulók 

teljesíteni tudják az 50 órás kötelezettségüket.  

2. Az Iskola kötelezettségei, vállalásai: 

a) Megszervezi, egyezteti az időpontot, a tanulók létszámát,  

b) a közösségi szolgálat megkezdése előtt 5 munkanappal felveszi a kapcsolatot a 

program felelősével/mentorával,   

c) megszervezi a tanulók felkészítését, majd a program zárását,  

d) elakadás/probléma esetén beavatkozik, segít, 

e) a tanulói balesetbiztosítással, valamint a tanulók baleset-, és munkavédelmi 

felkészítésével gondoskodik a tanulók védelméről.  
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3. A Szervezet kötelezettségei, vállalásai: 

Végezhető tevékenységek: 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..………….. 

Az előre egyeztetett időpontban fogadja a tanulókat, szükség esetén mentort biztosít.  

Továbbá: 

(1) A fogadó szervezet köteles biztosítani: 

a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységhez szükséges feltételeket, 

b) a közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és 

irányítást, az ismeretek megszerzését 

c) a tanulók baleset-, munkavédelmi felkészítését 

d) a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló, illetve a korlátozottan cselekvőképes 

nagykorú tanuló esetén a közösségi szolgálati tevékenység folyamatos, szakszerű 

felügyeletét. 

  

4. Az Iskola részéről a program felelőse és kapcsolattartója 

név: Gáspárné Boácz Margit  

elérhetőségei: 06 23/355013 telefonszám, arany@battanet.hu e-mail 

5. A Szervezet részéről a program felelőse/mentora és kapcsolattartója  

név:………………………………………………………………………………………………

elérhetőségei:  …..…………………………telefonszám, e-mail………………………………. 

6. A programmal kapcsolatban felmerülő költségek és annak kötelezettségvállalója 

Amennyiben szükséges, a fogadó szervezet biztosítja az eszközöket a megfelelő 

munkavégzéshez. 

7. A program megvalósulása során felmerülő módosítási kérelmek bírálatának menete 

8.1. A Felek a jelen megállapodásban megfogalmazottak módosítására irányuló jelzését 

követően − indokolt esetben – a módosítás tervezetét elkészítik. A szerződésmódosítást 

aláírásukkal hagyják jóvá. 

8. A Felek elállási, felmondási joga 

8.1. A Felek a jelen megállapodástól való elállásra vagy a megállapodás azonnali hatályú 

felmondására jogosultak, ha olyan körülmény merül fel vagy jut a Felek tudomására, amely 

alapján a program teljesülése kétségessé válik. 



 

Arany János Általános Iskola és Gimnázium 

OM azonosító: 032585 

2440 Százhalombatta, Szent István tér 1. 

Tel.: 23/355-013     Fax: 23/358-538 

E-mail: arany@battanet.hu 

 

 

 

8.2. A Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen megállapodással összefüggő adatok nem 

minősülnek üzleti titoknak, nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben 

azok megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát közérdekből elrendelik. 

8.3. A Felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitákat elsősorban tárgyalásos úton 

kötelesek rendezni. 

8.4. A jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 

tekintetében a magyar jog szabályai – elsősorban a Polgári törvénykönyv – az irányadók. 

A felek a megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag írták alá. 

A jelen megállapodás 2 eredeti példányban készült, amelyből 1 példány az Iskolánál és 1 

példány a Szervezetnél marad. 

 

 Százhalombatta, 201. …………….. hónap ……………nap 

 

 

 

 

……………………………………. 

 

 

 

 

…………………………………….. 

 

aláírás és p.h. az Iskola részéről 

 

aláírás és p.h. a Szervezet részéről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


