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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET  FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
ALPOLGÁRMESTER 

 
Ügyiratszám: Kp/3813-6/2012/IV. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközponttal a 19/2012. (I.26.) számú Képviselő-testületi 
határozat szerint kötött együttműködési megállapodás 2012. augusztus 31. napján lejárt. 
 
A korábban kötött szerződés alapján az elmúlt időszakban az iskola dísztermében tartották a 
kerületi vezetők értekezletét, s az iskola kórusa több alkalommal szerepelt kerületi 
rendezvényeken. A Ferencvárosi Önkormányzat által szervezett, támogatott programok 
plakátjait – a megállapodásba rögzítettek szerint - kihelyezik az iskolában.  
 
Az Önkormányzat biztosította a heti öt óra ingyenes úszást a Molnár Ferenc Általános 
Iskolában az iskola tanulói számára. Szintén az együttműködés részeként az iskola, 
rendszeresen meghívást kapott a kerületi programokra, melyen lehetőségeihez képest részt 
vett. 
 
A fent leírtak alapján, a felek egyetértésével az együttműködési megállapodást változatlan 
tartalommal további egy évre, 2012. szeptember 15. napjától 2013. augusztus 31. napjáig 
javaslom ismét megkötni.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Patrona Hungariae Általános Iskola, 
Gimnázium, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel, illetve annak 
fenntartójával az együttműködési megállapodás megkötéséhez 2012. szeptember 15-től 2013. 
augusztus 31-ig terjedő időszakra a korábbi együttműködési megállapodással azonos 
tartalommal járuljon hozzá. 
 
 
Budapest, 2012. augusztus 28. 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Formanek Gyula s.k. 
                                                                                                     alpolgármester 
 
 
Melléklet: 

- együttműködési megállapodás 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu 



 
 
 

Határozati javaslat 
 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, 
hogy a Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézménnyel az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást 
2012. szeptember 15. napjától  2013. augusztus 31. napjáig megköti.  
Felkéri a Polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: - a szerződés megkötésére: 2012. szeptember 15. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                    1. számú melléklet 

 
EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 

amely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
(székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. adószám: 15735722-2-43; képviseli: Dr. Bácskai 
János polgármester) a továbbiakban: Önkormányzat 
 
másrészről a Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény fenntartója a Boldogasszony Iskolanővérek  (1092 Budapest, 
Knézich u. 5-7., nyilvántartási száma: 00001/2012-095., adószám: 19719359-1-43, képviseli: 
Ulrik Judit) a továbbiakban: Iskola, együttesen: Felek között a mai napon az alábbiak szerint: 
 

1. Az együttműködés célja: 
 

1.1. Az Önkormányzat és az Iskola megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat segíti 
az Iskola működését, az Iskola pedig ellát egyes Önkormányzati feladatokat, illetve 
közreműködik azok ellátásában. 

 
1.2. Felek egyetértenek, hogy együttműködésük során folyamatosan figyelemmel kísérik 
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.évi CXXXV. 
törvény 19.§-ában megfogalmazott - az együttműködésre vonatkozó hatályos 
szabályokat is. 
 

  2. Az együttműködés tárgya: 
 
      2.1. Az Iskola által vállalt, és ellátandó tevékenység: 

- évente 4 alkalommal – az Önkormányzat által meghatározott, önkormányzati 
rendezvény számára - térítésmentesen rendelkezésre bocsátja az iskola dísztermét, 
annak technikai felszerelésével együtt, 
- évente 3 alkalommal az iskola kórusa fellépést vállal az Önkormányzat, illetve a 
Ferencvárosi Művelődési Központ szervezésében meghatározott helyszíneken és 
időpontokban megvalósításra kerülő rendezvényeken, ünnepségeken, 
- az Iskola a saját fenntartású kollégiumában évente maximum 10 fő – a ferencvárosi 
önkormányzat fenntartásában működő intézményben tanuló (leány) - elhelyezését 
biztosítja,    
- az iskolai tornaterem szabad kapacitása esetén előnyt élvez a Ferencvárosi 
Önkormányzat által szervezett sportversenyek befogadása; 
- az iskola promóciós felületein és lehetőségeinek megfelelően vállalja a 
Ferencvárosi Önkormányzat szervezésében és/vagy támogatásában rendezett 
kulturális és művészeti események plakátjainak, szórólapjainak kihelyezését; 
- kommunikációs anyagain logóval feltünteti a Ferencvárosi Önkormányzatot, mint 
támogatót. 

  - lehetőség szerint közös pályázaton vesz részt az Önkormányzattal. 
 

2. 2. Az Önkormányzat az Iskola számára biztosítja a következőket: 
- a Molnár Ferenc Általános Iskola (1095 Budapest, Mester utca 19.) 

Tanuszodájában térítési díj nélkül heti 5 órában biztosítja az úszástanulás 
lehetőségét;  



- az iskola tanulói részt vehetnek a kerületi diákolimpiai versenyeken; 
- együttműködést a Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató 

Központtal Tanácsadóval és a kerületi szakmai munkaközösségekkel; 
- az Önkormányzat saját fenntartású óvodáiban lehetőséget biztosít az iskola 

képviselőinek, hogy a nagycsoportos gyerekek szüleinek szóbeli és írásos 
tájékoztatást adjon az iskoláról; 

- lehetőség szerint közös pályázaton vesz részt az Iskolával. 
 

3. Felek egyetértenek, hogy jelen együttműködési megállapodás megkötése a helyi 
Önkormányzat feladat-ellátási kötelezettségét nem érinti. 
 
4. A megállapodás időtartama:  

         
4.1. Felek jelen megállapodást, határozott időtartamra, 2012. szeptember 15-től, 2013.     
        augusztus 31-éig kötik. 

  
4.2. A megállapodás meghosszabbítható, amennyiben a felek a lejárat előtt 30 nappal erre 

vonatkozóan közös szándéknyilatkozatot tesznek. 
 
  5.   A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 
 
 
Felek a jelen szerződés módosítását elolvasták, értelmezték és - mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írták alá.  
 
Kelt: Budapest, 2012.  
 
 
 
 
 
 
……………………………………                                      ……………………………………. 
 
              dr. Bácskai János                                                                  Ulrik Judit 
                 polgármester                                                                  tartományfőnöknő 
      Budapest Főváros IX. Kerület                                         Boldogasszony Iskolanővérek 
       Ferencváros Önkormányzata 
 
 
                                              ………………………………….. 
                                                            Rubovszky Rita  
                                                                 igazgató 
                                              Patrona Hungariae Általános Iskola, 
                                                Gimnázium, Diákotthon és AMI 


