
.../2017. (IX. 21.) XI.ÖK határozat melléklete 

 

Köznevelési megállapodás 

 

 

amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 

Budapest, Bocskai út 39-41.) – képviseli: dr. Hoffmann Tamás polgármester -, továbbiakban 

„Megbízó”, másrészről a Briliáns Oktatási Alapítvány (1119 Budapest, Rátz László utca 

4.), mint a Talento-Ház Alapítványi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

fenntartója, – képviseli: Kádár Péter kuratóriumi elnök -, a továbbiakban „Megbízott”, 

együttesen „Szerződő Felek” között Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

óvodai feladatellátásában való közreműködésének finanszírozására az alábbiak szerint. 

 

1. Szerződő Felek megállapítják, hogy Megbízott – érvényes működési engedély birtokában 

– fenntartóként működteti a Talento-Ház Alapítványi Óvoda, Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskolát (1119 Budapest, Rátz László u. 4.). Az intézmény a BP-

05/109/00232-3/2017. számú módosított működési engedélyében foglaltak szerint óvodai 

nevelési feladatot lát el egy óvodai csoportban maximum 14 fővel, és általános iskolai és 

művészeti iskolai tevékenységet folytat maximum 140 fővel.  

 

2.  Megbízó kijelenti, hogy a Talento-Ház Alapítványi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskolába járó XI. kerületi gyermekek óvodai neveléséről a jelen 

megállapodásban foglaltak alapján kíván gondoskodni. 

 

3.  Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott óvodában ellátandó 

feladatot Megbízótól átvállalja, részt vesz a vonatkozó törvényben meghatározott 

önkormányzati feladatok megvalósításában, és az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjában megfogalmazott célkitűzéseket az óvoda pedagógiai programjában 

érvényre juttatja. 

 

4.  Megbízott vállalja, hogy a köznevelési megállapodás alapján a XI. kerületi állandó 

lakóhellyel rendelkező gyermekek az óvodában térítésmentesen vehetik igénybe a 

nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 

kormányrendelet 33.§. (1) bekezdése alapján: 

 

 az óvodai foglalkozásokat és a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézségekkel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű 

gyermek számára megszervezett felzárkoztató foglalkozásokat, 

 szükség esetén logopédiai, dyslexia-megelőző foglalkozásokat, 

 a gyermekek egészségfejlesztését, a kötelező rendszeres egészségügyi felügyeletét, 

 az óvoda létesítményeinek, eszközeinek használatát. 

 

5.  Megbízó vállalja, hogy a Köznevelési megállapodás 4. pontjában meghatározott feladatok 

magas szintű ellátásához kerületi hozzájárulás adásával kíván hozzájárulni. 

 

6.  Szerződő felek jelen köznevelési megállapodást 2018. január 1. napjától kezdődően 10 

évre, 2027. december 31-ig kötik, s annak teljesítését évente – az önkormányzati 

költségvetés tervezési időszakában – felülvizsgálják. 

 

7. Szerződő felek 2018. január 1-jétől a hozzájárulás mértékét az előző év október 1-jei 

óvodába beiratkozott XI. kerületban állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek után 

80.000 Ft/év/fő összegben határozzák meg. 
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8.  Megbízó vállalja, hogy az Önkormányzat adott évi költségvetésében az összeget 

biztosítja, az előző évi támogatás elszámolásának elfogadása után évente egyösszegben 

március 31-éig történő Megbízott számlaszámára történő átutalással.  

 

9.  Megbízott vállalja, hogy az éves szinten kapott hozzájárulás összegének felhasználásáról 

- Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2016. 

(XI. 22.) önkormányzati rendelete pénzeszközök átadásának, átvételének rendjéről 

alapján - a következő évben január 30-áig írásban elszámolást nyújt be az alábbiak 

szerint: 

a) Az elszámolásnak tartalmaznia kell a megvalósulást bemutató szöveges szakmai 

beszámolót, 

b) a támogatás felhasználását igazoló számláknak vagy egyéb számviteli bizonylatoknak 

a másolatát, 

c) vagy a kifizetésekről szóló bankkivonatokat és kiadási pénztárbizonylatokat. 

 

 

10. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen köznevelési megállapodás rendes 

felmondással nem mondható fel. 

 

11.  E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Nkt. És a Ptk. vonatkozó szabályai 

az irányadók. 

 

 

Budapest, 2017.  …….. 
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