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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 
amely létrejött egyrészről 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 
Adószám: 157357462-43 
Bankszámlaszám: 11784009-15511001 
KSH-szám: 15735746-8411-321-01 
képviseli: dr. Hoffmann Tamás polgármester, 
 
másfelől a  
Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány 
Székhely: 1146 Budapest, Csantavér köz 9-11.  
Feladatellátási hely: 1115 Budapest, Bártfai u. 34/a. 
Nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék 16. Pk.65337/1991/51 1386. sorszám     
Adószám: 19664565-1-42. 
képviseli: Alföldi Eszter   
 
között az alábbi napon és feltételekkel: 
 
I. Általános cél: 
 
A fogyatékos kisgyermekeket nevelő családok segítése, a gyermekek sérült vagy lassabban 
kialakuló készségeinek fejlesztése, a jobb életminőség és a szociális kapcsolatok támogatása, 
ezáltal a másod- és többleges problémák megelőzése. 
 
II. Az Alapítvány vállalja: 
 
1. A 0-5 éves korú, eltérő fejlődésű csecsemők és kisgyermekek tervszerűen felépített 

programját, komplex vizsgálatát, gyógypedagógiai oktatását és különböző terápiás 
szolgáltatásokat, mely az óvodáskort megelőző fejlesztő tevékenységet, a különböző 
fokban megkésett vagy eltérő fejlődésmenetű gyermekek komplex ellátását jelenti. (A XI. 
kerületi állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek számára a szolgáltatások 
térítésmentesek.) 

 
2. A 4-7 év közötti autista és súlyosan-halmozottan sérült gyermekek csoportos nappali 

ellátását. (A XI. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek számára a 
szolgáltatások térítésmentesek.) 

 
3. A XI. kerületi védőnők, bölcsődei gondozók, óvodapedagógusok számára állandó 

konzultációs lehetőséget, igény szerint képzések, valamint tanfolyamok tartását az eltérő 
fejlődésmenet felismerése, az eltérő fejlődésű kisgyermekek fejlesztése, és az őket nevelő 
családok gondozása témakörben. 

 
4. Minden év december 30-áig az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja azon XI. kerületi 

állandó lakos gyermekek létszámát, akiket az előző évben szolgáltatásban részesített. 
 
5. Évente január 20. napjáig elszámolást nyújt be az Önkormányzattól az előző költségvetési 

évre kapott összeg felhasználásáról és megküldi: 
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 a tárgyévről készült beszámolóját,  
 a fejlesztendő gyermekek ellátására szóló szülői kérelmek másolatát, valamint 
 a fejlesztett/ellátott gyermekek fejlesztéseken való részvételéről készült, a szülők 

kézjegyével ellátott jelentést. 
 

Az összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel: 
- alkalmazotti bérek kifizetése,  
- közüzemi számlák fedezete, 
- megbízási szerződések díja, 
- feladatellátáshoz szükséges fejlesztő eszközök és a 
- feladatellátáshoz szükséges irodaszerek beszerzése. 

 
III. Az Önkormányzat vállalja: 
 
1. Elősegíti az Alapítvány és a kerületi egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi és 

köznevelési intézmények közötti kapcsolatok fejlesztését, tájékoztató kiadványaiban 
felhívja a figyelmet az Alapítvány által biztosított lehetőségekre, és folyamatosan 
figyelemmel kíséri az Alapítvány működését. 

 
2. 2020. január 1-jétől 2029. december 31-éig évente támogatásban részesíti az Alapítványt 

úgy, hogy minden évben a támogatás éves összege, az általuk a tárgyévet megelőző évben 
ellátott XI. kerületi lakos gyermekek számának arányában kerül megállapításra, és minden 
költségvetési év júniusában átutalásra az Alapítvány részére. 

 Az 1 fő XI. kerületi ellátott gyermek után járó támogatás éves mértéke évente a 
költségvetés tervezésekor kerül megállapításra. 

 
IV. Egyebek 
 
Jelen megállapodás 2020. január 1-jétől 2029. december 31-éig terjedő időszakra szól. 
A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 
A támogatási cél kormányzati funkciója (COFOG kód): Civil szervezetek működési 
támogatása: 084031 
 
Budapest, 2019. ……………… 
 
 

dr. Hoffmann Tamás 
polgármester 

Alföldi Eszter 
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