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ELŐTERJESZTÉS 

a Dr. Vass Miklós Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodásról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság 96/2017. (IV. 27.) számú határozatával döntött a Biatorbágyi Korai Fejlesztő 
Központ 2017-2018. évi támogatásáról. 
 
A támogatás értelmében Biatorbágy Város képviselő-testülete 2.400.000.- forint/év 
támogatta a Dr. Vass Miklós Alapítványt. 
 
A 2017. májusában kelt szerződés 2018. december 31. napjával hatályát vesztette.  
 
A szerződés 10. pontjában foglaltak szerint a Támogatott minden támogatásban részesült 
évet követő év január 31-éig szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást nyújtott be a 
Támogató részére.  
 
Surányi Kornél a Dr. Vass Miklós Alapítvány elnöke 2019. január 31. napján benyújtotta a 
szakmai beszámolóját a pénzügyi elszámolással és egyben kéri a szerződés 
meghosszabbítását. 
 
Az elmúlt években a képviselő-testület a támogatási összeget az Egészséges Biatorbágyért 
Program Keretéből finanszírozta az alapítvány részére, a támogatás összege 2.400.000.- 
forint. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését a Biatorbágyi Korai Fejlesztő 
Központ 2019. évi támogatásának mértékéről. 

 
Biatorbágy, 2019. február 4. 
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
 
 
Összeállította: Lengyel Anita Szervezési Osztály 
  



 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

…./2019. (II. 28.) határozata 

a Dr. Vass Miklós Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodásról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1) megtárgyalta a Dr. Vass Miklós Alapítvány által fenntartott Biatorbágyi Korai 
Fejlesztő Központ elnevezésű köznevelési intézmény támogatásáról szóló 
előterjesztést, 

2) a Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ, mint Intézmény működtetésének céljára a Dr. 
Vass Miklós Alapítvánnyal kötendő együttműködési szerződés keretében 2019. 
évben ………. Ft támogatást biztosít az Egészség Biatorbágyért Program keret 
terhére, 

3) felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező együttműködési 
megállapodás aláírására.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő:2019. március 15. 
A végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 
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Együttműködési megállapodás  
 
amely létrejött egyfelől  
 
Név: Biatorbágy Város Önkormányzata 
Képviseli: Tarjáni István – polgármester 
Ellenjegyzi: dr. Kovács András - jegyző 
Cég címe: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A. 
Bank és bankszámlaszám: UniCredit Bank Zrt. - 10918001-00000005-65370086 
Adóigazgatási szám: 15730088-2-13 
továbbiakban, mint Támogató 
 
másfelől 
 
Név: Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek 
Fejlesztéséért 
Képviseli: Surányi Kornél - elnök 
Cég címe: 2051 Biatorbágy Arany János u. 1. 
Bank és bankszámlaszám: OTP Bank 11705998-21257427 
Adóigazgatási szám: 18691573-1-13 
továbbiakban, mint Támogatott 
 
együttesen továbbiakban Felek között az alábbi feltételekkel: 
 
 
A szerződő felek megállapítják, hogy a Támogató a korai fejlesztésre szoruló biatorbágyi 
gyermekek ellátását a jelen együttműködési megállapodásba foglaltak szerint támogatja. 
 

 
1) Felek rögzítik, hogy Támogatottat a Budapest Környéki Törvényszék nyilvántartásba 

vette 2063/2007. szám alatt és érvényes működési engedéllyel rendelkezik. 
Támogatott az Alapító okirata felhatalmazása alapján törvényesen megalapította a 
Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ nevű (2051 Biatorbágy Baross G. u. 19.) 
Közoktatási Intézményt, amely a jogszabályokban előírt működéshez szükséges 
feltételekkel rendelkezik. 

2) A Támogatott által fenntartott intézmény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvényben, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 
szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglaltak alapján végzi szakmai 
tevékenységét, a megállapodásban részletezett korai fejlesztést. 

 
 

3) Fenti 2. pontban foglaltak figyelembevételével Biatorbágy Város Önkormányzata az 
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elmúlt évekhez hasonlóan kinyilvánította szándékát, hogy támogatásáról biztosítja a 
Biatorbágyi Korai fejlesztő Központot és ezzel együtt az azt igénybevevő állandó 
bejelentetett lakóhellyel rendelkező biatorbágyi gyermekeket és családjukat. 
Biatorbágy Város Önkormányzata jelen szerződés aláírásával elismeri a korai 
fejlesztés egészségügyben, oktatáspolitikában, társadalomtudományokban, a 
gyermekek fejlődésében betöltött jelentős szerepét, valamint a Dr. Vass Miklós 
Alapítvány megváltozott fejlődésmenetű biatorbágyi gyermekek fejlesztésében tett 
többéves szakmai munkáját.   

 
4) Felek rögzítik, hogy Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2019. 

(II.28.) számú határozatával 2019. évre a Támogatott támogatásáról döntött. A fenti 
önkormányzati határozat értelmében 2019. évekre években 2.400.000.- Ft/év (azaz 
kettőmillió-négyszázezer forint/év) összegű támogatást állapított meg a Dr. Vass 
Miklós Alapítvány részére. Támogató kijelenti, hogy a fent hivatkozott támogatási 
összeget évente két egyenlő részletben fizeti meg átutalás útján a Dr. Vass Miklós 
Alapítvány Axa Banknál vezetett 17000019-11157986 számú számlájára. Az első 
támogatási részlet Támogató által történő kifizetése tárgyév május 15. napjáig, míg a 
második részlet tárgyév szeptember 15. napjáig esedékes. 

 
5) A szerződő felek a szerződést határozott időre 2019. évre kötik meg azzal, hogy a 

Támogatott a támogatás teljes összegét kizárólag a működésére használja fel. Jelen 
szerződés 2019. december 31. napjáig érvényes és hatályos. 

 
6) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen határozott időre kötött szerződés 

időbeli hatálya lejár, kölcsönösen egyeztetéseket kezdeményeznek a támogatás 
további folytatásáról annak módjáról, intenzitásáról, feltételeiről, összegéről. Az 
egyeztetések során Felek figyelemmel lesznek a mindenkori központi költségvetési 
törvényben meghatározott tényadatokra, a hatályos köznevelési törvény 
rendelkezéseire, valamint a pedagógiai szakszolgálatok feladatai ellátásának részletes 
szabályairól szóló jogszabályokra. 

 
7) Felek tudomásul veszik, hogy Támogatottat megilletik az általa igénybe vehető 

források, és kiegészítő támogatások: A Támogatott – mint fenntartó – jogosult az 
állami költségvetésből az ellátott gyermekek után a költségvetési törvényben 
biztosított normatív támogatást igényelni és igénybe venni. Ide tartoznak még a 
közoktatási megállapodás keretében meghatározott támogatások, valamint a 
Támogatott célzottan elkülönített forrásai. 

 
8) A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodás alapján korai 

fejlesztést biztosító ellátásokban résztvevő erre rászoruló gyermekek részére 
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térítésmentesen biztosítja a korai fejlesztést, oktatást, tanácsadást valamint 
kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatót írásban tájékoztatja minden a jelen 
szerződést érintő változásról, a változás bekövetkeztétől számított 5 munkanapon 
belül. 

 
9) Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés súlyos szerződésszegés miatt a 

másik félhez intézett, írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal bármikor felmondható. A 
felmondás a szerződést megszünteti. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha 
Támogatott a támogatás összegét nem a korai fejlesztésre használja fel, illetve ha a 
Támogató a támogatás összegét az esedékesség időpontjáig nem teljesíti. Felek a 
felmondást minden esetben indokolni kötelesek. Feleknek elszámolási kötelezettsége 
van a szerződés bármely módon történő megszűnése esetén, továbbá akkor is, ha a 
támogatási összeget Támogatott nem használja fel. 

 
10) A Támogatott köteles minden támogatásban részesült évet követő év január 31-éig 

szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolás tekintetében a tárgyévre vonatkozó 
közhasznúsági jelentést benyújtani a Támogató részére.  

 
11) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a köznevelésről szóló 

2011. CXC. törvény és a pedagógiai szakszolgálat intézmények működéséről szóló 
15/2013.(II.26.) EMMI rendelkezései az irányadóak. 

 
12) Felek a jelen szerződés teljesítéséhez együttműködni kötelesek. A felek 

kölcsönösen megállapodnak abban, hogy törekszenek a vitás kérdések békés, 
tárgyalásos úton történő rendezésére. 

 
13) A szerződéshez csatolásra kerül és így elválaszthatatlan mellékletét képezi 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata, amely a jelen 
szerződésre vonatkozó döntést tartalmazza. 

 
14) Jelen szerződést felek kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

 
Biatorbágy, 2019. március„ „ 
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