
K I V O N A T 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

  

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KROK Komplex Rehabilitációs és 

Oktatóközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (8000 

Székesfehérvár, Seregélyesi út 55.) az ercsi óvodás korú sajátos nevelési igényű gyermekek 

ellátására vonatkozó elvi együttműködési megállapodás megkötéséről 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2015. (II.10.) Kt. sz. határozata 

a KROK Komplex Rehabilitációs és Oktatóközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társasággal (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55.) az ercsi óvodás korú 

sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására vonatkozó elvi együttműködési 

megállapodás megkötéséről 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KROK Komplex Rehabilitációs és 

Oktatóközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, 

Seregélyesi út 55.) az ercsi óvodás korú sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására 

vonatkozó elvi megállapodás megkötését jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a megállapodás megkötésére 

 

Felelős: Győri Máté polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kmf. 

 

 

Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 

 

 

  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.      Sandi József  sk. 

         képviselő              képviselő 

   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Melléklet a 67/2015. (II.10.) Kt. sz. határozathoz” 

 

ELVI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 gyógypedagógiai feladatok ellátására 

 

 

amely a mai napon létrejött egyrészről: Ercsi Város Önkormányzat székhely: 2451 Ercsi, Fő 

u. 20., adószám: 15727141-2-07; képviselő: Győri Máté polgármester), mint Megbízó,  

 

másrészről: „KROK Komplex Rehabilitációs és Oktatóközpont Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság” 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55., Cégjegyzékszám: 

07-09-019783 ,( Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága) adószáma:  23123652-1-07,  

képviselő: Vincze Ildikó ügyvezető, mint Megbízott  (továbbiakban együtt: Megállapodó 

Felek) között az alábbi feltételekkel: 

 

 

Jelen együttműködési megállapodás aláírásával az alulírott felek partnerségre lépnek 

egymással azzal a céllal, hogy Ercsi város közigazgatási területén a köznevelési 

intézményekben a sajátos nevelési igényű gyermekek  gyógypedagógiai ellátását biztosítsák. 

 

Az együttműködési megállapodás aláírásával a Felek kifejezik azon szándékukat, hogy a 

jövőben együttműködnek jelen megállapodásban meghatározott célok megvalósítása 

érdekében. A továbbiakban konkrét feladat ellátási megállapodások előkészítése és aláírása 

érdekében a szükséges egyeztetéseket, döntéseket végrehajtják. 

 

Az együttműködés célja azon sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók akik a szakértői 

bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy 

beszédfogyatékosok, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékosok, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdők gyógypedagógiai ellátása, 

habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozások biztosításával, utazó gyógypedagógus 

szakember biztosításával. 

 

Az együttműködési megállapodás a Megállapodó Felek képviselőinek aláírásával lép 

hatályba, azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.  

 

Az Együttműködési Megállapodás 2015. február 11-  től érvényes. 

 

Az Együttműködési Megállapodás módosítására bármely Megállapodó Fél kezdeményezésére 

van lehetőség, amennyiben azt a másik fél elfogadja. 

 

 

Kelt:  

 

 

___________________________   _____________________________ 

aláírás       aláírás 

ph.        ph. 

 


