Iktatási szám:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
A KATASZTRÓFAVÉDELMI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT VÉGREHAJTÁSÁRA
amely létrejött egyrészről a Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség (Székhely:
3700 Kazincbarcika, Szent Flórián tér 4.;
képviseli: Szent-Királyi László tű. alezredes, kirendeltség vezető) – a továbbiakban Fogadó
intézmény –,
másrészről a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium (Székhely: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét
út 2.; adószám: 18221596-2-05; OM-azonosító: 201492; képviseli: Petróczi Gábor igazgató)
- a továbbiakban Oktatási intézmény -,
között az alábbi feltételekkel (a továbbiakban együtt: Felek):
- a továbbiakban Oktatási intézmény -,
között az alábbi feltételekkel (a továbbiakban együtt: Felek):
1. Felek megállapodnak abban, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
6. § (4) bekezdése alapján előírt közösségi szolgálat teljesítésének érdekében a 2013/2014.
tanév során a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozása szerint
együttműködnek és kölcsönösen törekednek arra, hogy az érintett tanuló teljesíteni tudja 50
órás kötelezettségét.
2. A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat lebonyolítása során Felek a tanuló ifjúság
közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről szóló 11/2013.
(09.05.) BM OKF utasítás (a továbbiakban: utasítás) alapján az alábbiak teljesítésére vállalnak
kötelezettséget:
Fogadó intézmény:
a) Lehetőséget biztosít az általa meghatározott tevékenységi körök tekintetében a közösségi
szolgálat végrehajtására.
b) A katasztrófavédelmi közösségi szolgálattal kapcsolatos tájékoztatási és kapcsolattartási
feladatokra koordináló személyt jelöl ki:
Személy neve:
Nagy Sándorné tű. zászlós
Elérhetősége:
48/510-330, tuofelugyelo.kbarcika@katved.gov.hu
c) Meghatározza a foglalkozás időtartamát.
d) Mentori feladatokat ellátó személyt biztosít a közösségi szolgálatot teljesítő tanuló
közösségi szolgálati idejére. A mentori feladatokat ellátó személy kijelöléséről a fogadó
intézmény vezetője írásban gondoskodik az adott tevékenységi körökhöz kapcsolódó
közösségi szolgálati órák megkezdése előtt 5 nappal.
e) A kijelölést követően haladéktalanul tájékoztatja az Oktatási intézményt a mentori
feladatokat ellátó személy személyéről, feladatköréről és elérhetőségéről.
f) A mentori feladatokat ellátó személy segíti a tanulót a katasztrófavédelmi közösségi
szolgálattal összefüggő szervezeti és szakmai ismeretek megismerésében, a kapcsolódó
feladatok ellátásában.
g) Tevékenységi körök (utasítás 1. melléklete) alapján felépülő programot ajánl a közösségi
szolgálatot teljesítők részére.
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h) Garantálja a helyi sajátosságokat, a települési jellemzőket előtérbe helyező ismeretek
megszerzését, ez irányú tevékenységek végzését.
i) A közösségi szolgálat során a tanulóval munkavégzésre irányuló szerződést nem köt.
j) A közösségi szolgálat teljesítéséért juttatást, bérezést, térítést nem biztosít.
k) Tájékoztatja az Oktatási intézményt a közösségi szolgálat teljesítéséről szóló igazolás
kiállításának feltételeiről, valamint kiállítja a teljesítésigazolást.
l) A fogadó intézmény köteles biztosítani - az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
tevékenységhez szükséges feltételeket, - ha szükséges a pihenőidőt, - a közösségi szolgálattal
összefüggő tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást, és irányítást, az ismeretek
megszerzését, - a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló, illetve korlátozottan
cselekvőképes nagykorú tanuló esetén a közösségi szolgálati tevékenység folyamatos
szakszerű felügyeletét.
m) Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, a tanuló köteles erre az utasítást adó
figyelmét felhívni. A tanuló nem felel az általa okozott kárért, amennyiben figyelem felhívási
kötelezettségének eleget tett.
n) A tanuló által a közösségi szolgálat során végzett tevékenységgel összefüggésben
harmadik személynek okozott kárért a fogadó intézmény felel. Amennyiben a kárt a tanulónak
felróható magatartás okozta, − jelen szerződésben eltérő rendelkezés hiányában − a fogadó
intézmény a tanulótól követelheti kárának megtérítését.
o) Amennyiben a tanuló bizonyítja, hogy:
a) a testi sérüléséből, illetve egészségkárosodásából eredő kára,
b) a tulajdonában vagy használatában álló, a közösségi szolgálattal
összefüggésben végzett tevékenység ellátásához szükséges dologban a
közösségi szolgálati tevékenység végzésének helyén keletkező kára az
intézménytől kapott utasítással összefüggésben következett be, a fogadó
intézmény akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt
működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy kizárólag a tanuló
elháríthatatlan magatartása okozta. A fogadó intézménynek nem kell
megtérítenie a kárnak azt a részét, amely a tanulónak felróható magatartásából
származott.
Oktatási intézmény:
a) Tájékoztatja az intézmény tanulóit a Fogadó intézmény által biztosított lehetőségekről.
b) Szervezi és koordinálja a tanulók jelentkezését a Fogadó intézményben történő közösségi
szolgálat teljesítésével kapcsolatban.
c) A Fogadó intézmény rendelkezésére bocsátja a tanuló által kitöltött Jelentkezési lapot és
a szülő/gondviselő egyetértő nyilatkozatát.
d) A Fogadó intézmény által kiállított teljesítésigazolás alapján igazolást állít ki a tanuló
részére.
e) Végzi a felkészítési programban szereplő felkészítő, és záró foglalkozások megtartását.
f) A tanuló állami baleset-biztosítása, valamint a felkészítő órák során a balesetvédelmi
felkészítések által gondoskodik a tanuló balesetvédelméről.
3. A közösségi szolgálat teljesítése a hivatali munkarend figyelembevételével - 07.3016.00 óra között - zajlik, az Oktatási és a Fogadó intézmény által egyeztetett időpontokban.
4. Felek a jelen megállapodásban megfogalmazottak módosítására irányuló jelzését
követően − indokolt esetben – a módosítás tervezetét elkészítik. A szerződésmódosítást
aláírásukkal hagyják jóvá.
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5. Felek a jelen megállapodástól való elállásra vagy a megállapodás azonnali hatályú
felmondására jogosultak, ha:






a jelen megállapodásban a megvalósításra meghatározott kezdő időponttól számított
három héten belül a tevékenység nem kezdődik meg, vagy a Felek a nekik felróható
okból nem kezdeményezik, és a késedelem okáról ezen idő alatt írásban sem mentik
ki, vagy
olyan körülmény merült fel vagy jut a Felek tudomására, amely alapján a program
teljesülése kétségessé válik, vagy más irányt vet, vagy
a jelen megállapodásban meghatározott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós
akadályba ütközik, vagy a jelen megállapodásban foglalt ütemezéshez képest jelentős
késedelmet szenved, vagy
a Felek valamelyike a neki felróható okból megszegi a jelen megállapodásból, illetve
az azzal kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz
eleget kötelezettségének, és ennek következtében a jelen megállapodásban
meghatározott feladat szabályszerű megvalósítását nem lehet nyomon követni.

6. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen megállapodással összefüggő adatok nem
minősülnek üzleti titoknak, nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben
azok megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát közérdekből elrendelik.
7. Felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitákat elsősorban tárgyalásos úton
kötelesek rendezni.
8. Jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben,
különös tekintettel az együttműködési megállapodás módosítására és felmondására a
magyar jog szabályai – elsősorban a Polgári Törvénykönyv – az irányadók.
Felek a jelen, 3 oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
A jelen megállapodás 2 darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban
készült, amelyből 1 darab az oktatási, 1 darab a fogadó intézménynél marad.

Kazincbarcika, 2013. szeptember 9.

Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium

Szent-Királyi László tű. alezredes
kirendeltség-vezető

Petróczi Gábor
igazgató
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