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Tisztelt lgazgatő As szony

A

!

2013. április 9. napján kelt,

melyben

1

O6|1DaT3|KII<]2O4, iktatószárnú levelé.rel kapcsoiatban,

a két tanítási nyelvű iskolák spanyol anyanyelvi

kapcsolatban kért á1l ásfo glal ást, a követk ezőkr ő|

A Magyar Köztársaság Oktatási
Minisztériuma között

táj

oktatóinak elszállásolásával

ékoztatom.

és Kulturális Minisztériuma és a Spanyol Királyság Oktatási

20Og. decernber 16, napján létrejött megállapoclás 5. cikkének 2. pontja

kimondja: ,,Felkéri a gimnáziumokat fenntartó hatósógokat, hogy a spanyol óllampolgórságú

tanárokkal munkaszerződésben rögzítse munkaviszonyukat,
biztosítsaruak ktilönálló

ry

bílorozott lakásokban, uglanabban a heblségben, mint amelyben

a

munkahelvükiil szolgáló két tanítási nyelvű tagozat található."

E

rnegállapodás alapján a külfoldi állampolgárságir oktató jogosult 1ehet önálló

ingatlan

használatára.

Arnennyiben lehetőség van

íá, hogy jelenlegi

szállásukon maradhassanak

a

spanyo1

anyanyelvú oktatók, és az ingatlanok bérleti díja gazdaságl-pénzügyi szempontból is
rnegfelelő, érdemes azokra új bérleti szerzőclést kötni.
bérbeadó
tarr]<erület

A bérleti szerződés

az lngatlan tulajdonosa, bérlő a Klebelsbelg

megkötése esetén

Intézrnényferrntarló I(özpont, cle

szervezeti egységkódját, és szásn7aszámát kell feltiintetrri.

A

szerződést Elnök

a

Asszony írja alá, és Oláh Gáborné gazdasáqi elnök-helyettes a pénzügyi ellenjegyző.
Az
anYanYelvi oktatót ,,HasználÓ"-ként kell megjelölni, jogait és kötelezettségeit
a bérleti
szerződésen betÜl szabályoznr kell.

A

szerződés megszűntetésénélki kel] tér.lri arra is, hogy

u-.noYib.n aZ aíYanYelvi oktató foglalkoztatási jogviszonya akét tanítási nyelvúi iskolával
megszűnik, ÚgY az a lakásbérleti szerződés megszűnésétis maga után vonja.
A szerződés
legvégén nYilatkoztatni kel|

az oktatót, hogy

tudomásuI vette

az abban

foglaltakat.

AmennYiben nem beszéli a magyar nyelvet, természetesen gondoskodni kell a szerződés
lefordíttatásáról js.

A konkrét egYedi

ÜgY ismeretének hiányában ennól pontosabb és részletesebb áilásfoglalást
az

ÜggYel kaPcsolatban nem áll módomban nyújtani. Amerrnyiben bérleti szerződés
megkötésére

kerÜl sor, ÚgY kérem, szíveskedjen jogi véleményezésremegktildeni a szerződés tewe;zetét.
Budapest, 2013. áp'rirlis 22.
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