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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
 
Tárgy:  Javaslat magán fenntartású óvodák vonatkozásában közszolgáltatási 

szerződés megkötésére 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A KÖNIG ÓVODA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
fenntartásában működik a 1047 Budapest, Baross utca 91-95. szám alatti DUNA 
OVI Magyar - Angol Magánóvoda. A Gyermekünk a jövő Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság fenntartásában működik a 1046 Budapest, Jósika utca 5. 
szám alatti Mini Klub Angol - Magyar Óvoda. 
 
A két Társaság – amelyek között tulajdonosi átfedés mutatkozik – kérelemmel 
fordult Önkormányzatunkhoz, melyben a közhasznú jogállás megszerzése, illetve 
további fenntartása érdekében az óvodai ellátásra vonatkozóan közszolgáltatási 
szerződés megkötését kezdeményezték.  Tájékoztatásuk szerint az óvodákba járó 
gyermekek több mint fele újpesti illetőségű. 
 
A 2006. évi V. törvény (Cégtörvény), valamint a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil 
törvény) rendelkezéseinek értelmében a nonprofit gazdasági társaság a közhasznú 
jogállást - az egyéb feltételek fennállása mellett - akkor szerezheti meg, illetve azt 
akkor tarthatja fenn, ha az általa végzett közfeladat ellátására, a feladatellátásra 
kötelezett állami vagy önkormányzati szervvel közszolgáltatási szerződéssel 
rendelkezik. Mivel az óvodai ellátás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 10. pontja értelmében, a főváros 
tekintetében a kerületi önkormányzatok feladata, így esetünkben a közszolgáltatási 
szerződés megkötésére Újpest Önkormányzata jogosult. 
 
A közoktatási intézmények feletti törvényességi felügyeletet ellátó Budapest 
Főváros Kormányhivatala tájékoztatása szerint mindkét óvoda érvényes működési 
engedéllyel rendelkezik, ellenük törvényességi felügyeleti intézkedésre nem került 
sor. 
 
A közhasznú jogállás megszerzése a fenntartók részére többlet források 
megszerzését, újabb pályázati lehetőségek megnyílását tenné lehetővé. 
Önkormányzatunk mindig is támogatta az újpesti köznevelési rendszer 
sokszínűségét, az egyházi és a magán fenntartású intézmények létrejöttét. A minél 
gazdagabb intézményi választék erősíti a szülők intézmény-választási szabadságát, 
és nem utolsó sorban csökkenti az Önkormányzatunkra, mint fenntartóra és 
működtetőre háruló terheket. 
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A szerződésekben a fenntartók továbbra is vállalják az óvodák működtetését, az 
óvodai nevelést és az annak ellátásához szükséges feltételek biztosítását. A 
szerződés rögzíti, hogy az Önkormányzat az óvodák működtetéséhez anyagi 
támogatást nem nyújt, de lehetőségei szerint minden egyéb módon támogatja a 
tevékenységüket. 
 
Az előterjesztést a Közművelődési és Oktatási Bizottság 2015. április 28-i ülésén 
tárgyalja. 
 
A fentiek alapján javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület járuljon hozzá a két 
Társasággal a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez. 
 
 
Újpest, 2015. április 15. 
 
 
 
 
 
         Dr. Molnár Szabolcs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Határozati javaslat 
 
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az Önkormányzat a KÖNIG ÓVODA 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal és a Gyermekünk a jövő 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal az általuk fenntartott magánóvodák 
vonatkozásában, óvodai nevelés tárgyában - a közhasznú jogállás megszerzése, 
illetve fenntartása érdekében - közszolgáltatási szerződést köt. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződések 
megkötésére. 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 60 nap 
 
 


