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KÖZNEVELÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
amely létrejött egyrészről  
Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata (székhely:1041 Budapest, István u.14., adószáma: 
15735674-2-41., KSH statisztikai számjel: 15735674-8411-321-01; Törzskönyvi azonosító szám 
(PIR): 735672, bankszámlaszáma: 12010422-00208592-00100005 képviseli: Wintermantel Zsolt 
polgármester) mint megbízó,( továbbiakban: Megbízó) 
 

másrészről 
Hétszínvirág Gyermekkert 2003. Alapítvány (székhelye: 2500 Esztergom, Bocskoroskúti u. 
44/a., bírósági nyilvántartási szám: 882. adószáma: 186113913-1-11, fenntartó képviselője: Havas 
Orsolya), mint  megbízott fenntartó között (a továbbiakban: Megbízott/Fenntartó), 
együttesen mint szerződő felek (a továbbiakban: Szerződő Felek) között alulírott helyen és időben 
az alábbi feltételekkel: 
 
Előzmények 
 
1. Megbízott 2002. évben vette bérbe a Megbízó 1/1 tulajdonát képező a Budapest IV., 72059 hrsz. 

alatt felvett, természetben Budapest IV., Szigeti J. u. 2-4. szám alatt található felépítmény nettó 
313 m² alapterületű részét, továbbá 2009. évben az ingatlanban található korábban szolgálati 
lakásként nyilvántartott 46 m² alapterületű részt a korábbi szolgálati lakást, valamint az 
ingatlanhoz tartozó, körülkerített 2958 m² alapterületű, zöldfelülettel rendelkező, kiépített udvar 
ingatlant az eredeti – óvoda – funkció megtartásával. Az Bérlő az ingatlanon található nettó 359 
m² (nettó 313 m² alapterületű óvoda + 46 m² szolgálati lakás) alapterületű épületet az 
Önkormányzat hozzájárulásával felújította, korszerűsítette. Az ingatlanon a Fenntartó jelenleg 
magas színvonalú, a szülők egyéni igényeit is kiszolgálni képes óvodát üzemeltet Hétszínvirág 
Magánóvoda néven, melynek OM azonosítószáma: OM 200256. 

 
2. Szerződő felek rögzítik, hogy az óvoda befogadó képessége: 60 fő.  
 
Szerződő Felek megállapodása 
 
3. Szerződő Felek jelen szerződében a Képviselő-testület felhatalmazása alapján megállapodnak, 

hogy a jelen szerződésben rögzített feltételek szerint a nappali munkarend szerint működő 
Hétszínvirág Magánóvoda egy, a maximális létszám befogadására alkalmas óvodai csoportnak 
megfelelő, 25 óvodai férőhelyet biztosít felmenő rendszerben az Önkormányzat által 
jóváhagyott felvételi határozat alapján. Felek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 33. § (1) bekezdése alapján határozzák meg a minimális és maximális 
gyermeklétszámot. 

 
4. Megbízott kijelenti, hogy az intézmény jogszerű működtetéséhez szükséges engedélyekkel 

rendelkezik, a személyi, tárgyi, munkavédelmi, közegészségügyi és pénzügyi feltételek 
biztosítottak, a nevelő-oktató munka folyamatos, hosszútávon biztonságos. 

 
5. Felek jelen megállapodással rögzítik, hogy a Megbízott és a Megbízó között fennálló bérleti 

szerződés is meghosszabbításra kerül jelen köznevelési megállapodás hatályáig, de minimum 5 
évvel.  

 
A felvételi eljárás menete 
 

6. a.) Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük a jelen megállapodás 2014. szeptember 1. napján lép 
hatályba 5 (öt) év időtartamra azzal, hogy a Hétszínvirág Magánóvoda az Önkormányzat által 
pénzügyileg támogatott férőhelyekre való létszámigényét először 2014. május 30. napjáig jelzi. 
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b.) Az intézményvezető jogosult az Önkormányzat által jelzett mennyiségű helyre a szerződés 
időtartama alatt minden évben kizárólag 3. (harmadik) életévét betöltött, újpesti állandó 
lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen Újpesten élő vagy Újpesten munkaviszonyt folytató 
szülő esetében gyermekek felvételére. 
 

c.) Felek továbbá rögzítik, hogy az Önkormányzat jogosult az általa finanszírozott óvodai 
férőhely megüresedése esetén az intézményvezető egyetértésével gyermeket jelölni a férőhely 
betöltése és kihasználása érdekében. 
 

d.) Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete által alakilag, formailag és tartalmilag jóváhagyott 
jelentkezési lapja a jelen szerződés mellékletét képezi.  
 

e.) A jelentkezési lapot a Hétszínvirág Magánóvoda intézményvezetője - Havas Orsolya - 
fogadja be, az óvodás korú gyermek felvétele ügyében ezt követően egyeztetni köteles. 
 

f.) A felvételi határozatokról az egyeztetést követően intézményvezető értesíti a szülőket.  
 

Az óvodai ellátás finanszírozásának feltételei 
 
7. a) Felek rögzítik, hogy egy gyermek óvodai ellátása a jelen megállapodás megkötésekor hatályos 

jogszabályokra figyelemmel 45.000,- Ft/hó, azaz havonta negyvenötezer forint összeget tesz ki, 
amely összeg az állami normatívából, illetve a gyermekre eső önkormányzati támogatásból áll. 
Felek a megállapodás aláíráskor rögzítik, hogy az állami normatíva összege a finanszírozás 
módosulása miatt változhat. 
 

b.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat a 7. a.) pontban meghatározott összegre 
tekintettel fizet ellátási díjat a Hétszínvirág Gyermekkert 2003 Alapítvány részére, az általa 
fenntartott Hétszínvirág Magánóvodában ellátott gyermekek gondozásához. 
A Szerződő Felek megállapodnak, hogy az ellátás összegét évente felülvizsgálják, és azt a 
Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Nemzeti Bank által megjelentetett fogyasztói 
árindexszel egyezően korrigálják, és minden évben, a tárgyév május 1. napjától kezdődő 
hatállyal megemelik. Felek továbbá rögzítik, hogy a díjat első ízben 2015. május 1. napjáig 
vizsgálják felül. 

 
Az ellátási díj fizetése 

 
8. a.) Újpest Önkormányzat a 7. a.) pontban meghatározott díjat az Alapítvány által a Budapest 

Bank pénzintézetnél nyilvántartott és vezetett 10102244-49887000-01000009 számlaszámra 
fizeti meg. 
 

b.) A szerződés aláírását és a jelentkezések, felvételi kérelmek elbírálását követően, a 
Hétszínvirág Magánóvoda intézményvezetője által leadott létszám alapján az Önkormányzat 
minden tárgyévben félévente, az október 1. napján kimutatott tény létszám alapján október 15. 
napjáig, és a február 1. napján kimutatott tény létszám alapján február 15. napjáig utalja át az 
ellátási díjat. 
 

c.) Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni az ellátási díjtámogatás felhasználását.  
 
A finanszírozás időtartama 

 
9. Újpest Önkormányzata az 3. pontban meghatározott óvodai csoport vonatkozásában az ellátás 

finanszírozását jelen szerződés aláírását követően 2014. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 
31. napjáig a ténylegesen ellátott gyermekek után biztosítja.  
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Egyéb rendelkezések 
 

10. a.) A szerződő felek folyamatos együttműködése alapvető követelmény mindkét részről. 
 

b.) A Hétszínvirág Óvoda vezetője évente köteles írásbeli beszámolót készíteni az ellátás 
folyamatosságáról, a működés biztonságáról, a pénzügyi finanszírozás helyzetéről.  

 

c.) A beszámolók leadásának időpontjai: a Képviselő-testület júniusi ülése előtt két héttel. 
Az intézmény vezetője köteles a beszámolót tárgyaló képviselő-testületi üléseken, valamint 
bizottsági üléseken meghívottként személyesen részt venni. 
A beszámolót írásban köteles elkészíteni és Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalba benyújtani (papír alapon aláírással, bélyegzővel 
hitelesítve és e-mailen). 

 

d.) Az óvodai ellátás során előforduló, a szerződés tartalmát érintő esetleges módosításokat 
mindkét fél legalább 3 hónappal előbb, írásban jelezni köteles. 

 
11. A Felek esetleges jogvitájára illetve a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. 

vonatkozó előírásai az irányadók. 
 

12. Fenti megállapodást Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Közművelődési és 
Oktatási Bizottsága 35/2013. (IV.23.) számú határozatával, valamint Budapest Főváros IV. 
kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete …../2013. (IV.25.) önko. határozatával 
jóváhagyólag elfogadta. 

 
Jelen megállapodást Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják. 

 
 
 
Kelt: Budapesten 2013. április hó ……. nap 
 
 
 
 
 

…………………………… 
Budapest IV. ker. Újpest Önkormányzata  

Képviseletében 
Wintermantel Zsolt 

polgármester 

……………………………………. 
 ”Hétszínvirág Gyermekkert 

2003”Alapítvány 
Fenntartó képviseletében:  

Havas Orsolya 
 
 
Ellenjegyzem: 
 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
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JELENTKEZÉSI LAP 
A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA rendelkezésre álló   óvodai férőhelyre 

 

Alulírott, ………………………………………………………………………… (szülő neve),  

………………………………………………………………………………….. sz. alatti lakos  
 
kérem gyermekem  (név) …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………... (szül.hely, idő) 

………………………………………………………………………………………………  (lakcím) 

…………………………………………………………………………………………………………

……………. óvodai ellátását az alapítványi fenntartású Hétszínvirág Magánóvodába 

 

 

Az óvodai ellátás igénybevételével járó költségeket – 

…………………. Ft/hó óvodai díj és  

………………….. Ft/nap  étkezési térítési díj –   ………………. Ft/hó  vállalom. 

Tudomásul veszem, hogy a költségek finanszírozásában állami illetve szociális kedvezmények 

igénybevételére nincs lehetőség. 

Kelt:  

 

…………………………………………………………………….. 

szülő aláírása 

 


