
MEGÁLLAPODÁS 

amely létr~j ött 

Buda pest Fővá ros XI V. Ket·ül et Zugló Ö nlw rmányzat 
(a továbbiakban: Önkorm ányzat) 
Székhely: l 145 Budapest. Péterd rad utca 2. 
Képv ise l ő: Horváth Csaba polgármester 
Adószám: 15735777-2-42. 

Közép-Pesti Tankerületi Központ 
székhelye: J J 49 Budapest. Mogyoródi út 21. 
kép,·iseli: dr. Háziinger György tankerület i központ igazgató 
adóigazgatási azonosító száma: 15835255-2-42 

Zuglói Spot·t- és Rendezvényszen'ező Non-pt·ofit Kft. 
(a továbbiakban: Spor1 Nkft. ) 
Székhelye: 1149 Budapest. Kövér Lajos u. 5. 
Képv i se l ő: Hámori György ügyvezető 

Adószám: .23088441-2-42 

Z uglói Her man Ottó Tudásközpont Általános l sl<Oia 
(a továbbiak ban: Iskola) 
Székhelye: J 149 Budapest. Egressy u. 69. 
Képvise li: Tószegi Atti la i ntézményvezető 

fg~· it·atszám: 1/10445-2/2020 

\ze~:t-/2o2o /~3 

(a továbbiakban együtt: Felek) közöt1 alul írott helyen és napon a következő fe ltételekke l: 

I. 
Előzmények 

Az Önkormányzat Képvise lö-testü lete 18 J /20 15. szám ú (I V. 23.) határozatában a nyári napközis tábor 
helyszín éli l a Varga Zo ltán Sportpályát (cím : l 149 Budapest. Kövér Lajos utca 5.) jelö lte ki. 20 16. 
évtő l a Sport Nkft. és az Önkormányzat által 20 17. június 17-én megkötöt1 közszolgáltatási szerzödés 
(a továbbiakban: Szerződés) rendelkezik a nyári tábor szervezéséről. mint el látandó fe ladatról. A 
Szerzödés alapján a nyári napközis tábor megszervezését és lebonyolítását a Spor1 Nkft. végzi. 

u. 
A megállapodás tá rgya 

ll. l . A Közép-Pesti Ta nkerii Jet i Központ és az Önkormányzat közölt 2016. december 2~-én létrejött 
,·ag.' on kezelési szcrződés I ll. 9. pont:j ában meghatározottak sze ri nt a Közép-Pesti Tankerület i KöLpont 
a Zuglói Herman Onó Tudásközpont Általános Iskolában ( 11 --19 Budapest. Egress.' (rt 69 .. a 
ll)\ ábbiakban: Iskola) a nyá ri tábor ide.ic ala tt n)s z idő esetére ingyenesen biztosítj él él tomatermet. o 



alól ~ivételt ~épez a 2020. június 29-töljülius 3- ig és a 2020. augusztus 03- 14- ig te r:j edő idősza~ . 
Ingyen biztosítja továbbá a 2020. június 29-tő l 2020. augusztus 31-ig ter:jedő idősza~ban az is~o la 

épületében a tantenne~et az időj á rástó l fliggően. valamint a te ljes idöszakban az ud\·art. Az ét~ezőt az 
Önkormányzat biztosí~ja időj á rástó l fliggetlenül. 

lll. 
A megállapodás megszíínése 

I I 1.1. A megállapodást a Felek 2020 . j t:rnius 29-tő l 2020 . augusztus 31-ig ta r1ó időtartamra kötik. 

IV. 
A sziinidei gyermekétkeztetéssei l<apcsolatos iskolai feladatok 

IV. l. Az Önkormányzat a hátrányos he lyzetű. valamint a halmozottan hátrányos helyzetli gyermekek 
részére - szülő. törvényes képvise lő kérelmére - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló. 1997. évi XXX I. törvény 21/C. §-a alapján rnunkanapokon napi egyszeri étkezést biztos ít. Azon 
gy·ermekek. aki a nyári napközis táborban nem vesznek részt. az étkezést az Iskola étkezőjében veheti~ 
igénybe. illetve igényük szerint az ételt ételhordóban eh•ihetik. 

JV.2. A tábort igénybe nem vevő. hátrányos helyzetü . valamint halmozottan hátrányos helyzetü 
gyermekek. i Il etve hozzátartozó ik részére kizárólag az l skola főbejárata ( l 149 Budapest. Egressy út 
69.) használható naponta 11.00 és 14.00 óra között. 

IV .3. Az Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó &'yermekjóléti alapel látások és 
gyermekvédelmi szake llátások térítési díj áról és az igénylésükhöz fel használható bizonyítékokról 
szó ló. 328120 11. (XII. 29.) Korrn. rendelet 13. § (5) bekezdése szerinti dok umentálás érdekében- az 
adatvéde lmi szempontokat is szem e l őtt tartó. az Önkormányzat és az üzemeltetési koordinátor között 
létrejött. étkezési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés alapján. és az abban 
meghatározott. megfelelő díjazás ellenében - igénybe veheti az Isko la üzemeltetési koordinátorának 
a dm in isztrativ közreműködését. 

v. 
Egyéb t·endelkezések 

V. l. A Sport Nkft. kötelezi magát. hogy a táborozás során esetlegesen fe lmerült. felek által 2020. 
augusztus 28-án közösen felrnért és elfogadott károk helyreállítási költségét váll alja. 

V.2. A Spor1 Nkft. biztos í~j a a nyári táborozásban résztvevők szakmai felügye letét az isko la terü letén 
tar1ózkodásuk ideje alatt. betar~ják és betar1atják a házirendet a tanterrnekben. tornateremben. 
étkezőben . 

V .3. A táborozás i dőszaka alatt a helyiségek használatát követően a napi takarítás i tevékenységekrőL a 
higiénia i eszközök biztosításáról (toa lett papír. kéztörl ő. stb.) a Spor1 N kft. gondoskodik. 

V .4. A Fe lek megegyeznek abban. hogy e megá llapodásban nem szabályozott. tárggya l összefliggéi 
kérdésekben a Ptk. szabályai irányadóak. 

Je len megá llapodás ~ olda lbó l áll. 6 egymással rnindenben megegyező peldányban készült. amel: et a 
Felek elo h asás és közös értelmezés után. rn int kiny il \'án itorr akaratukkal mi ndcnben megeg: ezéit. 

-- 1-----



jó\"áhag~ ó lag ír:ják alá. melyböl Önkormányzatot három eredeti példány. Közép-Pest i Tankerületi 
Központot egy eredeti példán). Spor1 Nkft.-t egy eredeti pé ldány. az Iskolát egy eredeti pé ldány ill eti 
meg. 
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Budapest Fö{áros ' .-K:érOlet Zugló 
Önkormányzata 
Horváth Csaba 

Polgármester megbízásából 
Horváth Zso lt 

2020 JúN 1 8. 
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