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HATÁROZATA 

 
Tárgy: NAMI „Együttműködési megállapodás” elfogadása 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Nagykovácsi Zenei Alapítvány alapításában, és fenntartásában működő Nagykovácsi 
Alapfokú Művészeti Iskolával elismerve kiemelkedő tevékenységük a településen 
„Együttműködési megállapodás”-t köt 2013/2014-es tanévtől a 2017/2018-ig terjedő 
5 éves időszakra. Az Együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
Az évenkénti pénzügyi támogatás mértékéről az Önkormányzat képviselő-testülete 
az éves költségvetési rendeletében dönt. Egyben felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy az „Együttműködési megállapodás”-t aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
 
 
 
 
             Bencsik Mónika  Tóthné Pataki Csilla 
 polgármester jegyző 
 
 
 

A Képviselő-testület a fenti határozatot a jelenlévő 8 képviselő 
8 igen szavazattal fogadta el. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Együttműködési Megállapodás 

 
Mely létrejött egyrészről:  Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat (továbbiakban: 

Önkormányzat) 
          2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61., 
          Képviseli: Bencsik Mónika Polgármester, 
          (továbbiakban: Önkormányzat) 
 
Másrészről: Nagykovácsi Zenei Alapítvány 

2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 101., 
képviseli: Gál Anna Kuratórium elnök 
(továbbiakban: Fenntartó) között 

az alábbiak szerint. 
 

1) Szerződő felek rögzítik, Önkormányzat a működési kiadások fedezetének 
biztosítására támogatásban részesíti a Nagykovácsi Zenei Alapítvány 
alapításában, és fenntartásában működő Nagykovácsi Alapfokú Művészeti 
Iskolát a beiratkozott, Nagykovácsiban állandó lakóhellyel rendelkező 
általános iskolás korú növendékek után. 

 
2) Jelen megállapodás határozatlan időre szól azzal a kiegészítéssel, hogy a 

felek szükség esetén bármikor kezdeményezhetik annak módosítását, 
amennyiben a módosítással nem sérül az iskolarendszerű művészetoktatás 
folyamatossága. 

 
3) Fenntartó vállalja, hogy a Nagykovácsiban és környékén élő gyermekek és 

fiatalok részére művészetoktatást biztosít a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti 

Iskola működtetésével a 27/1998 (VI.10.) MKM Rendelet 3/2011 (I. 26) NEFMI 

Rendelet módosítása szerint megvalósuló iskolarendszer keretei között.  

 

4) Fenntartó vállalja, hogy az állandó lakcímmel rendelkező növendékek 

névsorát minden évben két alkalommal, október 15-ig és február 15-ig, az 

Önkormányzat rendelkezésére bocsájtja és egyben írásos tájékoztatást ad a 

tevékenységéről. 

 

5) Az Önkormányzat vállalja, hogy a Nagykovácsiban állandó lakcímmel 

rendelkező általános iskolás korú növendékek művészeti iskolai képzését 

támogatja az Önkormányzat éves költségvetésében megállapított mérték 

terhére. 

A költségek egyeztetéséről az Önkormányzat a költségvetés koncepció 

készítésekor a Fenntartó véleményét kikéri. A Fenntartót minden évben – az 

elfogadott költségvetés után – értesíti az elfogadott támogatás mértékéről. 

 

6) Önkormányzat vállalja, hogy a művészeti iskola részére a mindenkori 

tanulólétszám szerint kedvezményes teremhasználatot biztosít. 

 



7) Fenntartó vállalja, hogy minden év június 20-ig a teremhasználatra vonatkozó 

részletes igényét az Önkormányzatnak írásban megküldi. 

8) Fenntartó vállalja, hogy az Önkormányzat által rendelkezésre bocsájtott 
termeket előzetes egyeztetést követően a művészetoktatás céljának megfelelő 
kiegészítőkkel, felszereléssel ellátja, beleértve a hangszigetelést és a speciális 
padlózatot.  

 
9) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
 

10) Jelen megállapodást a felek elolvasás és közös értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 
11) Jelen együttműködési megállapodás négy (4) eredeti aláírású példányból, és 

az egyes példányok két (2) oldalból állnak. 
 
 
 
Nagykovácsi, 2013. 
 
 
 
 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 
képviseletében 

Bencsik Mónika polgármester 

Nagykovácsi Zenei Alapítvány 
képviseletében 

Gál Anna Kuratórium elnök 

 
 


