Tanuló neve:

Lakcím:

Születési hely, időpont:

Iskola/osztály:

Anyja neve:

Oktatási azonosító:

SZERZŐDÉS KÜLSŐ ISKOLÁBA JÁRÓ TANULÓK
KOLLÉGIUMI TAGSÁGI VISZONYÁNAK LÉTESÍTÉSÉRE
amely létrejött egyrészről a Wigner Iskola Közalapítvány (székhelye: 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc
utca 2., a továbbiakban: Fenntartó) által fenntartott Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola
és Kollégium (székhelye: 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. OM azonosítója: 031617, jelen
szerződéssel kapcsolatosan használandó e-mail címe: wigner@wigner.sulinet.hu), a továbbiakban mint
Intézmény, másrészről

Szülő neve:

Születési név:

Születési hely, időpont:

Anyja neve:

Lakcím:

Telefon, e-mail:

mint a fentiekben megnevezett tanulóra vonatkozóan a szülői felügyeleti jogokkal rendelkező személy,
a továbbiakban, mint Kötelezett között, alulírott napon az alábbiak szerint.
1.

Az Intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
alapján alapítványi fenntartású magán köznevelési intézmény.

2.

A Kötelezett ezennel nyilatkozik arról, hogy megismerte és elfogadta az Intézmény pedagógiai
programját és szabályzatait, amelyek alapján a felügyelete alatt és nevelésében lévő, a fentiekben
megnevezett gyermek (a továbbiakban: Tanuló) kollégiumi tagsági jogviszonyát – vele
egyetértésben – a jelen szerződés feltételei alapján az Intézménnyel létrehozzák a 2017/18.
tanévre. A Kötelezett kijelenti, hogy a Tanuló képviseletére jogosult.
A tanuló kollégiumi tagsági jogviszonyának kezdete 2017. szeptember 01.

3.

A Nkt. 31. § (2) bekezdésének c) pontja alapján az Intézmény a kollégiumi felvételt, továbbá a
kollégiumi tagsági viszony fenntartását fizetési kötelezettséghez (a továbbiakban: kollégiumfenntartási hozzájáruláshoz) köti, a kollégiumi jogviszony megszüntetésével kapcsolatosan az Nkt.
53. § (2)–(11) bekezdésében foglaltaktól eltér. Ennek feltételeit a jelen szerződés tartalmazza.

4.

A Kötelezett a jelen szerződés alapján vállalja, hogy az Intézmény részére a kollégium-fenntartási
hozzájárulást megfizeti, az Intézménnyel nevelési-oktatási kérdésekben a Tanuló érdekében
együttműködik.

5.

Az Intézmény vállalja, hogy a vonatkozó jogszabályok, pedagógiai programja és szabályzatai
alapján teljesíti nevelési-oktatási feladatait. Ezen feladatok eredményes teljesülésének feltétele a
Tanuló és a Kötelezett együttműködése.

6.

A kollégium-fenntartási hozzájárulás egy tanévre vonatkozó teljes összege 80 000 Ft.

7.

A Wigner Iskola Közalapítvány által előírt fizetési kötelezettséget két egyenlő részletben –
szeptember 15-ig 40.000.-Ft és február 15-ig 40.000.-Ft - kell befizetni készpénzzel a kollégium
házi pénztárába, vagy átutalással az intézmény 10702208-46110101-52000001 számú
számlaszámára. A kollégium-fenntartási hozzájárulás megfizetése alól mentesség nem adható.

8.

Ha a kollégiumi tagsági viszony a tanév megkezdését követően kezdődik, akkor az éves kollégiumfenntartási hozzájárulás adott félévre vonatkozó részét kell megfizetni
- az 1. féléves befizetés érvényessége a tanév kezdetétől 2018. január 31-ig tartó időszak
- a 2. féléves befizetés érvényessége 2018. február 1-től a tanév végéig tartó időszak

9.

Ha a kollégiumi tagsági viszony az 1. féléves befizetés érvényességi idején belül megszűnik, akkor
az éves kollégium-fenntartási hozzájárulás második félévre vonatkozó részletét nem kell
megfizetni

10. A kollégium-fenntartási hozzájárulás kifizetését részben vagy egészében a Szülő helyett más
természetes személy vagy szervezet (a továbbiakban: Átvállaló) írásbeli megállapodásban
átvállalhatja, azonban az elsődleges kötelezett a Kötelezett marad; az Átvállaló nem fizetése esetén
a Kötelezett köteles a fizetésre.
11. Ha a Kötelezett a kollégium-fenntartási hozzájárulás teljesítésében a vállalt fizetési ütemezéshez
képest elmarad, és átütemezést sem kér, az Intézmény a Kötelezett részére fizetési felszólítást küld,
amelyben póthatáridőt szab a teljesítésre. A fizetési felszólítást a 10. pont szerinti esetleges
Átvállaló is megkapja.
12. Ha Kötelezett az Intézmény felszólítása ellenére tartozását nem rendezte, vagy annak
átütemezéséről nem állapodott meg, az Intézmény a jelen szerződést a kollégiumi tagsági
viszony megszüntetésével egyidejűleg felmondhatja.
13. A Kötelezett a jelen szerződést indoklás nélkül a kollégiumi jogviszony megszüntetésével és a 6
pont szerinti fizetési kötelezettség teljesítésével egyidejűleg bármikor felmondhatja.
14. Az Intézmény fenntartja a jogot arra, hogy ha a finanszírozási vagy működési feltételei a tanév
közben – korábban előre nem látható módon – olyan mértékben változnak, hogy működésének
további fenntartása ellehetetlenül, tanév közben is – 2 hónapos türelmi idővel – módosítsa a
kollégium-fenntartási hozzájárulás korábban megállapított összegét.
15. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy bármely fél szerződésszegése esetén a másik fél jogosult
igényét bírósági úton érvényesíteni.
16. A jelen szerződéssel kapcsolatos értesítés vagy közlés történhet e-mailen, faxon vagy
hagyományos postai levélküldeménnyel is a Felek e szerződésben megjelölt címének
valamelyikére.
A Felek megállapodnak abban, hogy a 15. pont szerinti igény bírósági úton történő érvényesítését
megelőző felszólítást írásba foglalva kell közölni a szerződő Feleknél szereplő adatok alapján, a
Szülő címére küldve személyes kézbesítés útján vagy ajánlott tértivevényes levélben. A szerződő
Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen pont rendelkezéseinek megfelelő közlést az
igazoltan eredménytelen második kézbesítési kísérletet követő ötödik munkanapon a tényleges
kézhezvétel hiányában is közöltnek kell tekinteni.
17. Jelen szerződés két (2) eredeti példányban készült, amelyből egy (1) példány a Kötelezettet, egy
(1) példány az Intézményt illeti meg. A szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem
érintett egyéb kérdésekben a hatályos jogszabályi rendelkezések irányadóak. A szerződő Felek
kijelentik, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos szerződéskötési képességükben semmiben
korlátozva, illetve kizárva nincsenek. A szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés
után mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Kelt: Eger, 2017. ………………………

Hozzájárulást átvállaló megállapodás van: 

az Intézmény képviseletében
Busák István igazgató:

a szülői felügyeleti jogokkal rendelkező személy
aláírása:

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

................................................

