Együttműködési megállapodás
az iskolai közösségi szolgálat
közös lebonyolításáról
amely létrejött egyrészről
Pécsi Tankerületi Központ
székhely: 7621 Pécs, Színház tér 2.
adószám: 15835358-2-02
képviseli: Páva Péter tankerületi igazgató
(a továbbiakban mint Fenntartó)
másrészről
a megállapodásban részes köznevelési intézmény
név: Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola
székhely: 7632 Pécs, Aidinger J. út 41.
ideiglenes telephely: 7632 Pécs Anikó u. 1.
Tel: 72-441-012; 30-998 9761
OM azonosító: 203204
képviseli: Takáts-Kaposi Laura igazgató
(a továbbiakban: Iskola)
harmadrészről
név:
székhely:
adószám:
képviseli:
(a továbbiakban: Együttműködő Szervezet)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
I. A megállapodás tárgya:
A Felek együttműködnek A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben
foglaltaknak megfelelően az iskolai közösségi szolgálat megszervezésében – az e
megállapodásban rögzítettek alapján.
II. A közösségi szolgálattal összefüggésben végezhető tevékenységi területek:
(Kérjük, hogy a megfelelő tevékenységi területet hagyja meg a szövegrészben, a többit törölje!)
az egészségügyi
a szociális és jótékonysági
az oktatási
a kulturális és közösségi
a környezet- és természetvédelmi
a katasztrófavédelmi
az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös
sport- és szabadidős területen
folytatható tevékenység.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ellátható konkrét tevékenységek:
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A tevékenység végzésének helye:
III. Felek kötelezettségei:
1. Az Iskola részéről:
1.1. Az Iskola jelen együttműködési megállapodás keretében vállalja, hogy az iskolai
koordinátor közreműködésével meghirdeti az Iskola tanulói között az Együttműködő
Szervezetnél végezhető önkéntes tevékenység lehetőségét, mint közösségi szolgálatot és a
jelentkezők közül egy év alatt az előzetesen megbeszélt létszámban biztosít tanulókat az
alábbi tevékenységekre.
1.2. Iskola köteles az önkéntes tanulóval ismertetni a közösségi szolgálattal kapcsolatos
általános tudnivalókat, továbbá a jelen szerződés 4. pontjában foglaltakat.
1.3. Iskola kötelezettséget vállal, hogy az 2.2. pontban foglalt oktatáson az önkéntes tanulók
jelenlétét biztosítja. A megfelelő munkaruházatról az önkéntes tanulók kötelesek
gondoskodni.
2. Együttműködő Szervezet kötelezettségei:
2.1. Az Együttműködő Szervezet vállalja, hogy az előzetesen megállapodott létszámú tanulók
tevékenységét szervezi meg évi ……. óra/fő órakeretben és biztosítja a tanulók
foglalkoztatásához a mentort, a feltételeket, a szükséges eszközöket, ezen belül:
a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységhez szükséges
feltételeket;
b) ha szükséges, a pihenőidőt;
c) a közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást
és irányítást, az ismeretek megszerzését;
d) a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló, illetve a korlátozottan cselekvőképes
nagykorú tanuló esetén a közösségi szolgálati tevékenység folyamatos, szakszerű
felügyeletét.
e) kijelöli a tanuló számára a konkrét tevékenységet és megbízza annak elvégzésével.
2.2. Együttműködő Szervezet vállalja, hogy az iskola tanulói, mint önkéntesek részére a
közösségi szolgálat megkezdését megelőzően a közösségi szolgálat helyszínén felkészítő
oktatást szervez, melyen ismerteti adott tevékenység végzésére irányadó szakmai, eljárási
szabályokat, speciális balesetvédelmi és munkavédelmi előírásokat.
3.

A Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy az érintett tanulók teljesíteni tudják az 50 órás
kötelezettségüket, ennek érdekében egymással együttműködnek, a szükséges
felvilágosítást és tájékoztatást szükség szerint és időben megadják.

4.

Jelen szerződésben foglalt tevékenység végzésért egyik felet sem illeti meg díjazás.

IV. Kártérítési felelősség:
4.1. Felelősség a tanuló által harmadik személynek okozott kárért:
A tanuló által a közösségi szolgálat végzésével összefüggésben harmadik személynek
okozott kárért a tanuló és Együttműködő Szervezet egyetemlegesen felelős [a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:542.§ (1) bekezdés].
Együttműködő Szervezet mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy őt az önkéntes
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tanuló adott feladatra történt kiválasztásában, utasításokkal ellátásában és felügyeletében
felróhatóság nem terheli. Tanuló köteles az Együttműködő Szervezet nevében eljáró
személy figyelmét felhívni arra, ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, szakszerűtlen
vagy célszerűtlen. Tanuló nem felel a közösségi szolgálattal összefüggésben harmadik
személynek okozott kárért, amennyiben ezen figyelem-felhívási kötelezettségének eleget
tett.
Az Együttműködő Szervezet a tanuló által harmadik személynek okozott és Együttműködő
Szervezet által károsultnak megtérített kár megtérítését annyiban követelheti a tanulótól,
amennyiben azt a tanuló felróható magatartása okozta.
4.2. Felelősség az Együttműködő Szervezet által tanulónak okozott kárért:
Együttműködő Szervezet a tanulónak a testi sérüléséből, egészségkárosodásából eredő
kára, továbbá a tanuló tulajdonában álló, a közösségi szolgálattal összefüggésben végzett
tevékenység ellátásához szükséges dologban a közösségi szolgálati tevékenység helyén, a
közösségi szolgálatra vonatkozó utasítással összefüggésben keletkezett kára megtérítése
alól akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan
ok vagy kizárólag a tanuló elháríthatatlan magatartása okozta. Együttműködő Szervezetnek
nem kell megtérítenie a kárnak azt a részét, amely a tanuló felróható magatartásából
származott.
4.3. Felelősség a tanuló által Együttműködő Szervezetnek okozott kárért.
Az Együttműködő Szervezetnek a tanuló által okozott kár megtérítésére a tanuló köteles, e
kárért az Iskola nem felel.
V. Programfelelős, kapcsolattartó
Az iskola részéről a program felelőse és a kapcsolattartó:
név: Dr Ráthné Tóth Edit
telefon: 72/441-012, 70/583-8387
e-mail: tothedit0610@gmail.com

Együttműködő szervezet részéről kijelölt programfelelős és kapcsolattartó:
név:
telefon:
email:
VI. A megállapodás időtartama:
Jelen együttműködési megállapodást a felek határozatlan időre kötik, azzal, hogy a közösségi
szolgálatot ellátó tanulók számát évenként felülvizsgálják és arról megállapodnak.
VII. A megállapodás megszüntetése:
Jelen megállapodás megszűnik a felek erre vonatkozó írásbeli megállapodása alapján.
Továbbá bármelyik fél jogosult a megállapodást a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli
nyilatkozatával 30 napos felmondási határidővel tárgyhónap végére felmondani.
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VIII. Egyéb rendelkezések:
1.

2.
3.
4.
5.

Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodással összefüggő adatok nem minősülnek üzleti
titoknak, nem tarthatók vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok megismerését
vagy nyilvánosságra hozatalát közérdekből elrendelik.
Jelen megállapodásból eredő esetleges vitájukat a felek elsődlegesen békés úton, peren
kívül kötelesek rendezni.
A jelen megállapodásban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések
tekintetében a magyar jogszabályok – elsősorban a Ptk. rendelkezései alkalmazandóak.
A felek a jelen négy oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették és mint
akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.
Jelen megállapodás három db eredeti, egymással egyező példányban készült, melyből egy
példány Fenntartónál, egy az Iskolánál, egy példány az Együttműködő Szervezetnél marad.

Kelt: Pécs, 2019.…………………...

……………………………..
Takáts-Kaposi Laura igazgató
az iskola részéről

……………………………
az Együttműködő Szervezet
részéről

……………………………
Páva Péter igazgató
Pécsi Tankerületi Központ
mint fenntartó részéről
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