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Tisztelt Képviselő Testület! 
 
A Budapest IV., Szigeti J. u. 2-4. szám alatti ingatlant a Hétszínvirág Gyermekkert 2003. 
Alapítvány bérli oktatási nevelési tevékenység céljából 2014. augusztus 13. napjáig. Az 
ingatlanon a Hétszínvirág Magánóvoda működik az Alapítvány fenntartásában. 
 
A fenntartó a nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései alapján kérelmet terjesztette 
elő bérleti jogviszonyának meghosszabbítása tárgyában. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (4) bekezdése szerint, azon 
köznevelési intézmény fenntartója, amely a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
alapján a nyilvántartásba vételét követően megkezdhette működését, és az új köznevelési 
törvény szerint működési engedéllyel kell rendelkezzen, 2013. április 30-ig köteles működési 
engedély iránti kérelmet benyújtani, vagy a köznevelési intézményt megszüntetni. Az 
engedély kiadása iránti kérelemhez a fenntartónak - többek között- csatolni kell azokat az 
okiratokat, amelyekből megállapítható, hogy a működés megkezdéséhez, a köznevelési 
intézmény feladatai ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
A törvény 23. § (10) bekezdése szerint a nem állami és nem települési önkormányzati 
fenntartású nevelési-oktatási intézmény akkor rendelkezik állandó saját székhellyel, ha a 
fenntartója igazolja, hogy a feladatai ellátásához szükséges jogszabályban meghatározott 
helyiségek feletti rendelkezési jog a nevelési-oktatási intézmény működéséhez legalább öt 
nevelési, illetve tanítási évre biztosított. 
 
A jelenlegi bérleti jogviszony időtartamát tekintve a bérlő e törvényi kötelezettségnek nem 
tud megfelelni, ezért fordult az Önkormányzathoz. Kérelmében a bérlő jelezte szándékát a 
köznevelési megállapodás megkötésére.  
 
Az egyeztetési tárgyalások alapján kialakult álláspont szerint Önkormányzatunk egy óvodai 
csoport esetleges elhelyezése érdekében kötne megállapodást 2014. szeptember 1. napjától. 
Az óvoda jelenleg engedélyezett befogadó létszáma: 60 fő 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése 2014. szeptember 1 
napjától úgy rendelkezik, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson vesz részt. 
 
A megkötendő köznevelési megállapodás - rugalmasságára tekintettel- igény esetén 
maximum 25 gyermek elhelyezésének lehetőségét biztosíthatná az Önkormányzat a 
köznevelési törvényből fakadó feladatai ellátása érdekében. 



A megállapodás alapján a gyermekek az óvodában egy olyan alapszolgáltatási ellátásra 
jogosultak, mely megegyezik az önkormányzati fenntartású óvodákban biztosított 
alapellátással. A szülők ezen túl, külön nyilatkozatuk alapján vehetnék igénybe az óvodában 
egyébként biztosított szolgáltatásokat (pl: úszás, korcsolyaoktatás). Önkormányzatunk az 
elhelyezés érdekében ellátási hozzájárulást fizetne a fenntartónak 
 
A megállapodás tervezetét a Közművelődési és Oktatási Bizottság 2013. április 23-i ülésén 
megtárgyalta és 35/2013. (IV. 23.) KOB határozatában úgy döntött, javasolja a Képviselő-
testületnek a Hétszínvirág Gyermekkert 2003. Alapítvánnyal köznevelési megállapodás 
megkötését, továbbá a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak a bérleti szerződés 
meghosszabbítását 2019. augusztus 31. napjáig. 
A Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2013. április 24-én tartott ülésén tárgyalta a 
bérleti jogviszony meghosszabbításának kérdését, és 28/2013. (IV.24.) GPEB határozatával 
jóváhagyta azt. 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 

A Képviselő-testület jóváhagyja a Hétszínvirág Gyermekkert 2003. Alapítvánnyal 
köznevelési megállapodás megkötését. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: A Polgármester útján hatáskörrel rendelkező Alpolgármester 
Határidő: 2013. április 30. 
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