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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 

Tárgy: Javaslat kötelező óvodai nevelés biztosítása érdekében ellátási szerződés megkötésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzati fenntartású óvodákban a jelentkezők magas száma és a szabad óvodai férőhelyek 

hiánya szükségessé tette a kötelező óvodai nevelés biztosításának átgondolását, a helyi lehetőségek 

körültekintő vizsgálatát.   

Az önkormányzat a hiányzó óvodai férőhelyek költséghatékony biztosítása érdekében a Szalonka utcai 

óvodában 6. csoport kialakításával újabb férőhelyeket hozott létre, az óvodai csoportlétszámok így is több 

csoport esetében a jogszabályban előírt maximális csoportlétszámot is meghaladja.  

Az év közbeni beköltözések eredményeként további óvodai férőhelyigényekre lehet és kell számítani. 

 

Nyitnikék Óvoda csoportlétszámai: 

  

Csoport Gyermekek 
száma 

SNI-ből adódó 
többletlétszám 

számított 
létszám 
(fő) 

várható 
SNI-vel 

BTMN 
(fő) 

HH/HHH 
(fő) 

P
o

m
áz

i ú
t 

N
ag

y 
é

p
ü

le
t 

Süni 27 1 28 30 2 0 

Maci 20 2 22 22 2 1 

Napsugár 22 2 24 24 3 0 

Összesen: 69 5 74 76 7 1 

K
is

 é
p

ü
le

t 

Pillangó 27 2 29 29 1 0 

Katica 25 2 27 29 5 0 

Összesen: 52 4 56 58 6 0 

Pomázi út 
összesen 

121 9 130 134 13 1 

Sz
al

o
n

ka
 u

. 

Bagoly 23 0 23 25 1 0 

Gólya 26 1 27 29 0 0 

Fecske 24 2 26 26 2 0 

Cinege (Új) 16 0 16 16 0 0 

Rigó 25 0 25 25 3 0 

Harkály 23 0 23 23 3 0 

Szalonka összesen 137 3 140 144 9 0 

Intézmény összesen: 258 12 270 278 22 1 
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Telepi Óvoda csoportlétszámai: 

Csoport 

neve 

Katica 

(középső) 

Vidra 

(középső) 

Zsiráf 

(kiscsoport) 

Nyuszi 

(nagycsoport) 

Mókus 

(középső) 

Pillangó 

(nagycsop.) 

Manó 

(kiscsop.) 

Breki 

(vegyes) 

gy.létszám 27 24 29 30 24 29 25 25 

BTMN  2  2  3  7 

SNI +1 +2   +2   +1 

8 csoport számított létszáma: 213 fő + 6 SNI = 219 fő 

 

2020. júniusában a Csodabogár Közoktatási Alapítvány által fenntartott Csodabogár Óvoda - Rummel 

Erika - vezetőjével történt egyeztetés során felajánlotta a Csodabogár Óvoda szabad férőhelyeit. Új 

csoportszoba kialakításával és az óvoda működési engedélyének módosításával 40 óvodai férőhelyen 

fogadja az óvodai nevelésre kötelezett gyerekeket. Jelenleg 28 óvodás gyermek részesül óvodai 

nevelésben, ebből 12 fő vidéki, 16 kalászi gyermek, akiknek óvodai átvételét, áthelyezését (az 

önkormányzati óvodába) a gyermekek érdekét szem előtt tartva nem javaslom, az alapítványi óvodában 

óvodai nevelésük finanszírozási támogatását 2020. szeptember 1. napjától kezdődően indokoltnak és 

szükségesnek tartom. 

 

Az önkormányzati óvodák férőhelyhiányára, túlzsúfoltságára való tekintettel 25 óvodai férőhely 

rendelkezésre bocsájtásával, finanszírozási támogatásával  ellátási szerződés megkötését javaslom a 

Csodabogár Óvoda és Bölcsőde (2011 Budakalász, Szentendrei út 7., intézményvezető: Rummel Erika) 

fenntartójával a Csodabogár Közoktatási Alapítvánnyal (székhely: 2011 Budakalász, Szentendrei út 7., 

képviselő: Galambos Károly Zoltán kuratóriumi elnök), a Budakalászon állandó lakóhellyel rendelkező és 

életvitelszerűen a településen élő családok óvodás korú gyermekei részére.  

Az óvodai ellátás normatív finanszírozásának igénylése, teljesítése ismeretében az önkormányzat 

23 750 Ft összeget, míg a felvételt nyert gyermekek szülei 47 500 Ft ellátási díjat térítenek az alapítványi 

Óvoda számlaszámára. Az önkormányzatnak a jelenlegi létszám (16 fő) finanszírozásával ez havi szinten 

380.000 Ft kiadást jelent, ez év végéig a szeptember-december hónapokra összesen 1.520.000 Ft.  

Erre a szükséges pénzügyi fedezet az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében (10.sz.melléklet 

12.sor)  rendelkezésre áll.  

Az év közbeni óvodai jelentkezések elbírálása során az önkormányzat által fenntartott óvodák 

férőhelyfeltöltése az elsődleges, ezt követően lehet az alapítványi óvodába az ellátási szerződésnek 

megfelelően, indokolt esetben gyermeket felvenni. 

A megállapodást határozatlan időre javaslom megkötni, azzal, hogy az minden évben, a beiratkozáskor 

érkezett felvételi kérelmek és szabad férőhelyek tükrében kerüljön felülvizsgálatra.  

 

Melléklet: Ellátási szerződés és azok mellékletei 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
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Határozati javaslat  

 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település óvodai férőhelyeinek bővítése 

érdekében ellátási szerződést köt a Csodabogár Óvoda és Bölcsődét fenntartó Csodabogár Közoktatási 

Alapítvánnyal (székhely: 2011 Budakalász, Szentendrei út 7., adószám: 18703038-1-13 képviselő: 

Galambos Károly Zoltán kuratóriumi elnök, intézményvezető: Rummel Erika) és a Csodabogár Óvoda és 

Bölcsőde intézménnyel, huszonöt (25) óvodai férőhely 2020. szeptember 1. napjától határozatlan időre 

történő biztosítására, a tényleges ellátotti létszám utáni gyermekenként 23 750 Ft/hó térítési díj 

vállalásával. A szükséges pénzügyi fedezet az Önkormányzat 2020. évi költségvetés - 10. sz. melléklet 

12.sor:  Magán bölcsődei és óvodai ellátás támogatása - sorban rendelkezésre áll. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozati javaslat mellékletét képező ellátási 

szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Budakalász, 2020. szeptember 21. 

 

 

  dr. Göbl Richárd 
      polgármester 



ikt.szám:  …………./2020 

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 2011 Budakalász, Petőfi tér 

1., adószám: 15730961-2-13) képviseletében DR. GÖBL RICHÁRD polgármester (továbbiakban: 

Önkormányzat), mint szolgáltatást igénybe vevő 

másrészről a CSODABOGÁR KÖZOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY (székhely: 2011. Budakalász, Szentendrei út 7., 

ADÓSZÁM: 18703038-1-13) képviseletében GALAMBOS KÁROLY ZOLTÁN képviselő, kuratóriumi elnök 

(továbbiakban: Megbízott) mint fenntartó fenntartásában működő CSODABOGÁR ÓVODA és BÖLCSŐDE 

(adószám: 18217500-1-13, intézményvezető: Rummel Erika) – továbbiakban Felek - között alulírott helyen és 

időben az alábbi feltételekkel: 

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS TARTALMA 

 

1. Felek rögzítik, hogy a Csodabogár Közoktatási Alapítvány fenntartásában működik a „Csodabogár” 

Óvoda és Bölcsőde (nyilvántartási száma: 2/2015, OM száma: 200531) a 2011 Budakalász, 

Szentendrei út 7. szám alatt.  

 

2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 96. § (1) bekezdése, 97. 

§-a, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CLX. törvény 74.§ (2) és a 83.§-ban körébe 

tartozó kötelező óvodai feladat ellátására Budakalász Város Önkormányzata megbízza a Csodabogár 

Közoktatási Alapítvány. A fenntartó vállalja, hogy e feladatot az általa fenntartott intézmény, a 

Csodabogár Óvoda és Bölcsőde útján megszervezi és a mindenkori jogszabályok szerint ellátja.  

 

 

3. Jelen szerződés aláírásával az óvodai feladatellátást biztosító intézmény vezetője vállalja és biztosítja, 

hogy az intézmény működéséről szóló – és jogszabályokban meghatározott - hatályos intézményi 

alapdokumentumokkal, szakmai és tárgyi feltételekkel rendelkezik. A dokumentumokban foglaltak 

szerint a működéshez szükséges személyi, tárgyi munkavédelmi, közegészségügyi és pénzügyi 

feltételek biztosítottak, a óvodapedagógusi munka folyamatos és hosszútávon biztonságos.  

 

4. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az intézmény alapító okirata (1.sz.mell.) és hatályos 

működési engedélye (2.sz.mell.). 

 

5. Felek megállapodnak abban, hogy a Csodabogár Óvoda és Bölcsőde nappali munkarend szerint 

működő többcélú intézményben az Önkormányzat által minden év július 30-ig benyújtott 

férőhelyigény alapján 25 óvodai férőhelyet biztosít a Budakalászon állandó lakóhellyel rendelkező és 

életvitelszerűen a településen élő családok gyermekei részére a Csodabogár Óvoda, Bölcsőde 

intézményében.  

 

 

II. A SZERZŐDÉS HATÁLYA 

 

1. Budakalász Város Önkormányzata az óvodai ellátás finanszírozását 2020. szeptember 01. napjától a 

ténylegesen ellátott gyermekek után biztosítja. A szerződés határozatlan időtartamra - legalább egy 



nevelési évre - szól, minden év június hónapban a férőhelyigények, jelentkezések mértékétől függően 

felülvizsgálata szükséges.  

 

III. FINANSZÍROZÁS, ELLÁTÁSI DÍJ FIZETÉSE 

 

Budakalász Város Önkormányzata az óvodai feladatellátásért gyermekenként 23 750/fő/hó ellátási díjat 

fizet a Csodabogár Közoktatási Alapítvány részére, az általa fenntartott Óvodában óvodai nevelésben 

részesülő gyermekek ellátásához az Alapítvány által az ERSTE Bank Hungary NYRT. pénzintézetnél 

nyilvántartott és vezetett 11600006-00000000-57327514 számlaszámra.   

 

1.  A felvételt nyert gyermekek szülei további 47 500 Ft/fő/hó összeget/térítési díjat térítenek meg az 

Óvodát fenntartó Csodabogár Közoktatási Alapítvány számára. 

 

2. A szerződés aláírását követően, az óvodai jelentkezések, a felvételi kérelmek elbírálása alapján a 

Csodabogár Óvoda intézményvezetője által leadott és felvételi értesítőkkel, továbbá havi jelenléti 

nyilvántartással igazolt, az óvodai nevelést ténylegesen igénybe vevő gyermekek részére a 

Szolgáltatást igénybe vevő 3 hónapra előre utalja az ellátási díjat (fizetési határidő: az átvételtől 

számított 20 munkanapon belül).  

 

3. Az intézményvezető írásbeli havi nyilvántartása – a KIR nyilvántartás – alapján 3 havonta történik a 

tényleges ellátottak után a finanszírozás teljesítése, esetleges kompenzálása. (január 31., április 30., 

július 31, október 31.)  

 
IV. FELEK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

 

1. A szerződő felek folyamatosan kötelesek együttműködni. 

 

2. A Csodabogár Óvoda, Bölcsőde vezetője köteles negyed évente – igazolható módon - 

létszámjelentést küldeni a Budakalászi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének. 

 

3. Az Önkormányzat képviselőjének joga van az óvodai nevelés folyamatos működését ellenőrizni.  

 

4. A Csodabogár Óvoda, Bölcsőde vezetője félévente és évente (június, december) köteles 1 példányban 

írásbeli beszámolót készíteni az ellátás folyamatosságáról, a működés biztonságáról, a pénzügyi 

finanszírozás helyzetéről. A beszámolót a Budakalászi Polgármesteri Hivatalba (2011 Budakalász, 

Petőfi tér 1.) kell (eredeti aláírással és bélyegzővel hitelesítve) benyújtani. 

 

5. A beszámolók leadásának időpontjai: a Képviselő-testület júniusi és decemberi ülése előtt két héttel. 

Az intézmény vezetője köteles a beszámolót tárgyaló képviselő-testületi ülésen, valamint bizottsági 

ülésen meghívottként személyesen részt venni, a napirend és beszámoló megtárgyalásán aktívan 

közreműködni. 

 

6. Az óvodai nevelés során előforduló, a szerződés tartalmát érintő esetleges módosításokat mindkét 

fél legalább 3 hónappal előzetesen jelezni köteles. 

  



 

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

1. A felvételi eljárás menete 

 

a) Az óvodai felvétel és óvodai jogviszony létesítése ügyében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény (továbbiakban: köznevelési törvény) 20. § bekezdésben, valamint a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendeletben (továbbiakban: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet) IV. fejezetében, valamint az 

óvodai jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási rendjéről, az óvodai felvételi körzetek 

meghatározásáról szóló 20/2017.(III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak. 

b) A jelentkezéshez szükséges szülői nyilatkozat és jelentkezési lap a szerződés mellékleteit (3. és 

4.sz.mell.) képezik.  

c) A jelentkezési lapot a Csodabogár Óvoda, Bölcsőde intézményvezetője – Rummel Erika - fogadja be, 

az óvodás korú gyermek felvétele ügyében ezt követően egyeztetni köteles:  

 az Önkormányzat által megjelölt koordinátorral, 

 az önkormányzati fenntartású Budakalászi Óvodák vezetőjével. 

d) A Csodabogár Óvoda, Bölcsőde az önkormányzat által pénzügyileg támogatott óvodai férőhelyekre 

kizárólag budakalászi állandó lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen Budakalászon élő, vagy 

Budakalászon munkaviszonyt folytató szülő gyermekeit veheti fel, az igénylő által kitöltött 

jelentkezési lap és kötelező mellékleteinek benyújtását követően, a felvétel ügyében eljáró – a 

V.1.b) pontban megnevezettekkel történt egyeztetés alapján. Az Önkormányzat az óvodai 

nevelésben résztvevő gyermekek ellátását az iskolai tanköteles kor eléréséig, az iskolai 

tanulmányok megkezdéséig biztosítja. 

e) Az Önkormányzat olyan gyermek esetében vállalja az óvodai nevelés finanszírozásának 

támogatását, akinek a körzetes önkormányzati fenntartású óvodában szabad férőhelyet nem tud 

az óvodavezető biztosítani.  

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

határozaton Budakalász Város Polgármesterének/Alpolgármesterének jóváhagyása (aláírása) 

szükséges. 

 

2. Az Intézményvezető jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a Gyvt. 97.§ (3) bek. b) pontja alapján 

mint szolgáltatást végző a nyilvántartási kötelezettség, az adatkezelés és az adatvédelem szabályait 

ismeri és azokat alkalmazza. 

 

VI. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

 

1. A jelen szerződés azonnali hatállyal történő felmondására kizárólag a másik fel súlyos 

szerződésszegése esetén kerülhet sor, a másik félnek címzett írásbeli nyilatkozattal. 

 

2. Az ellátási szerződés bármelyik fél részéről – kizárólag írásbeli nyilatkozattal – felmondható, a 

felmondási időt a Felek 6 hónapban határozzák meg. A felmondási idő idejére az óvodai nevelés 

biztosítása a gyermekek érdekében mindkét fél részére kötelező. 

 

 

 

 



VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1. Alulírott Galambos Károly az ALAPÍTVÁNY képviselőjeként nyilatkozom, hogy az általam képviselt 

szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény szerint átlátható szervezetnek minősül. 

 

2. A felek tudomásul veszik, hogy a szerződés megkötésére, a szerződés módosítására, illetve 

megszüntetésére az önkormányzat képviselő-testülete jogosult, és e jogát másra nem ruházhatják 

át. 

 

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

vonatkozó előírásai az irányadók. 

 

4. Jelen megállapodás 5 példányban készül, melyből 2 példány a Szolgáltatást végző, 3 példány a 

Szolgáltatási igénybe vevő példánya. 

 

5. Jelen megállapodást Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják. 

 

 

Budakalász, 2020. …………………………………….. 

 

………………………….                                                     ………………………… 

dr. Göbl Richárd    Galambos Károly Zoltán 

Budakalász polgármestere   kuratóriumi elnök 

 

 

 

…………………………………….. 

Rummel Erika 

intézményvezető 

 

 

 

  



3.sz.mell. 

NYILATKOZAT 

A Csodabogár Közoktatási  Alapítvány által működtetett és a Budakalász Önkormányzat által támogatott,   

CSODABOGÁR ÓVODA, BÖLCSŐDÉBEN rendelkezésre álló  óvodai férőhelyre 

 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………. sz. alatti lakos  

kérem gyermekem  felvételét, óvodai nevelés biztosítását az alapítványi fenntartású óvodában  

………………………. év ……………………… hó …………………. napjától. 

(név) ……………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Nyilatkozom, hogy az óvodai nevelés igénybevételével járó költségeket – 47.500 Ft/hó  -  vállalom. 

Tudomásul veszem, hogy a költségek finanszírozásában állami illetve szociális kedvezmények 

igénybevételére nincs lehetőség. 

Tudomásul veszem, hogy az önkormányzat által támogatott óvodai férőhelyek igényléséhez szükséges 

dokumentumokat - a felvételi kérelem/jelentkezési lap mellékleteiként – a jelentkezéskor csatolni kell.  

*A jelentkezési lap leadásának határideje: folyamatos. 

 

Budakalász, 20… év . …… hó ….. nap 

…………………………………………………………………….. 

szülő aláírása 

 

A jelentkezési lapot átvette:…………………………… 

Dátum:…………………………………………………………… 

 

*A jelentkezési lapot a Csodabogár Óvodában  Rummel Erika intézményvezető részére (Budakalász, Szentendrei út 7.) 

leadni szíveskedjen! 



Fenntartó neve 
Cime: 
| Adószámaa 

Csodabogár Közoktatási Alapitvány 
2011 Budakalász, Szentendrei út 7. (hrsz: 1291/22 
18703038-1-13

Alapitó Okirat 

A 

Fenntartó neve_ 
Cime: 
Adószáma 

Csodabogár Közoktatási Alapitvány 
2011 Budakalász, Szentendrei út 7. (hrsz: 1291/22 

18703038-1-13 
éve a köznevelésrQl szóló 2011. évi CXC. tönvény 2.§. (3) bekezdése átal biztostott jogával, 2020. 07.09 napján 

1J2020. (V.0.SZ Kuratóriumi határozatával a 

Intézmény neve 
Cime 

'Csodabogár Ovoda és Bõlcsõde 
2011 Budakalász, Szentendrei út 7. 

200531 | OM azonositöja 

alapító okiratát, a módositásokkal egységes szerkezetben, irásba foglalta. 
Hivatkozott jogszabály: 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) A köznevelési intézmény alapító okirata tartalmazza 

(Megállapitotta:2019. évi CXI. törvény 77. $ (15). Hatályos: 2020. 1. 1-tQl.) 
a) a köznevelési aa) hivatalos nevét 

intézmény 
Csodabogár Ovoda és Bölcsõde" 

és rõvid nevét magyar nyelven, 
ab) székhelyét, 
telephelyét, 

2011 Budakalász, Szentendrei út 7. 

b) a köznevelési ba) köznevelési alapfeladatának| -óvodai nevelés 
alapfeladat 
ellátással 

összefüggésben 

jogszabály szerinti megnevezését, | -a többi gyermekkel együtt nevelhetQ sajátos nevelési 
igényú gyemekek nevelése 

bölcsõdei elátás Gyermekek napközbeni llátása 
bb) köznevelési 
esetében 
államháztartási 

intézmény| 0911 Ovodai nevelés 
fotevékenységének 

szakágazati 

4. 

besorolását 
és a további tevékenységi körõk | 0911 Ovodai nevelés 
kormányzati 
megjelölését, 

funkció szerinti 091110 Ovodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényq gyermekek óvodai 
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai -a többi 
9yermekkel együtt nevelhetó sajátos nevelési 
igényú gyermek óvodai nevelése, aki a szakértoi 
bizottság szakértQi véleménye alapján 

beszédfogyatékos
autizmus spektrum zavarral küzdQ 
gyermekek ellátását 

091140 Ovodai nevelés, ellátás mükódtetési 
feladatai 
096015 
intézményben 
889101 Bölcsõdei ellátás 

Gyermekétkeztetés köznevelési 

104030 Gyermekek napközbeni elátása 

104035 Gyermekétkeztetés bõlcsõdében 
bc) a feladatellátást szolgáló 
vagyont, továbbá a vagyon feletti 
rendelkezés vagy a vagyon 

használali jogát, _ 



Fenntartó neve 
Címe 

Addszáma 

Csodabogár Közoktatási Alapítvány 
| 2011 Budakalász, Szentendrei út 7. (hrsz:'1291/22 
|18703038-1-13 

Az épület, mint ingatlan vagyon amelyben az 
intézmény múkõdik - használati joga, a bérleti 

szerzQdésben foglaltak szerint határozatlan idótartamú 
és kizárólag az óvodai, Wletve bölcsõdei nevetést 
szolgálja. 
A székhelyül szolgáló Budakalász 1291/22 hrsz-ú, 214 
m2 alapterkletQ épqlet a Polgámestern Hivatal, 
Budakalász tulajdonában van. A bérleti szerzõdést az 
Ironpaw Kft. kötötte meg a Fenntartóval, a tulajdonos 
hozzájárulásával. 
Az ingóságok magánszemély tulajdonát képezik (az 
alapitvány alapítója). 
A vagyon feletti rendelkezésre jogosut 
A fenntartó a bérelt ingatlant és az ingóságokat az 

intézmény térítésmentes használatába adta. 
Az intézmény vezetQje a használatba adott 

vagyontárgyakat 
megterhelni, tovább hasznositant, kizárólag a 

tulajdonosok hozzájárulásával jogosult

nem Jogosult elidegeníteni, 

6. bd) az 

rendelkezQ köznevelési intézmény intézmény vezetQje a bérgazdálkodás tekintetében 
esetében a 

onálló költségvetéssel Az intézmény részben önálló gazdálkodást folytathat, az 

gazdálkodással| önálló jogkörrel bír. Az intézmény gazdálkodásáta 
összefüggo jogosítványokat, fenntartó elkülönítetten végezteti. Az intézményi 

költségvetés kiadás1 és bevételi elóirányzatai felett az 
int�zmény vezetQje teljes jogkörrel rendelkezik. 
Csodabogár Közoktatási Alapitvány c) az alapító és a | neve 

fenntartó 
székhelye 
adószáma 

d)- az alábbiak | da) hivatalos nevének és rövid 

fennállása esetén- nevének nemzetiségi vagy idegen 
kõznevelési | nyelvq megfelelQjét, 

2011 Budakalász, Szentendrei út 7. (hrsz: '1291/22 
18703038-1-13 

8. 

a 

intézmény 

db) Jogelödjének megnevezését,_ 
székhelyét, 
dc) megszün�sének 
vagy pontos feltételét, ha a 
köznevelési intézmény határozott 
idore vagy bizonyos feltétel 
bekövetkeztéig jön létre 

10 idöpontjät 

11 |Az intézményben ellátot gyermek étkeztetés módja A székhelyén a gyermekétkezésre szakosodott beszállitó biztositja a napi háromszori étkezést, 
szerzQdés által. A székhelyen tálaló konyha mqködik Az óvoda vezetõjét a 2011. év1 CXC. tv. a nermzet 

köznevel�srQl 68.5.2. pontában meghatározottak alapján az oktatásért felelQs mu 
Fenntartó bízza meg. s egyben gyakorolja felette a munkáltatói jogokat_ 

12 Az intézmény vezetQjének megbízási rendje: 

Szter egyetérnésével a 

13 Az intézménybe felvehetQ maximális létszám | 40 fö 

(6voda) 
14 Ovodal csoport száma 
15 Bölcsõdei ellátás maximális léiszáma: 

Az intézmény jogállása_ 
Az intézmény lletékessége, mqködési kõre 

2 óvodai csoport 
24 to 
Az óvoda ónálló jogi személy. 
Budakalász, 
Dunabogdány, 
Budapest lI. ker. Budapest IV. ker. Budapest XIII. ker. | 

Pomáz, Szentendre, 
PilisborosjenQ, Uröm, Csobánka 

Leányfalu, 

2 



Fenntartó neve 
Cime: 
Adószáma 

Csodabogár Közoktatási Alapítvány 
2011 Budakalász, Szentendrel út 7. (hrsz: '1291/22 
18703038-1-13 

18 Az intézmény tipusa: 
19 Többcélú intézmény; óvoda és bõlcsQde 

Az óvoda vezetQjét a 2011. évi CXC. tv. a nemzeti 
köznevelésrQi 68.5.2. pontjában meghatározottak 
alapján az oktatásért felelQs miniszter egyetértésével a 
Fenntartó bizza meg, s egyben gyakorolja felette a 
munkáltatói jogokat. 
2020.09.01. 

Az intézmény vezetöjének megbízási rendje: 

20 Az alapító okirat hatályba lépésének dátuma 

Dátum: Budakalász, 2020.07.09. 
Csodabogár Közoktatási Alagitvany 

2011. Budakaldsz, Szentendre dt 7. 
Adósz: 18703038-+13 

P.H. Cégl.sz: 2497 

Fenntartó neve 
| Cime: 
Adószáma 

Csodabogár Közoktatási Alapítvány 
2011 Budakalász, Szentendrei út 7. (hrsz. '1291/22 
| 18703038:1-13 

Dátum Budakalász,2020. 07.09. 
A fenntartó alapitvány képviseldje: 

R 
aláírás 

Csodabogár Közoktatási Alapítvány 
Galambos Zoltán 

képviselQ 
Gsodabogár Közoktatási Alapitvan) 

2011. Budakalász, Szentendre út 7 

Adósz: 18703038-+ 13 
Cógl.sz: 2497 

PH 
| Fenntartó neve 
Címe: 

Adószáma 

Csodabogár kKözoktatási Alapíîtvány 
2011 Budakalász, Szentendrei út 7. (hrsz: 1291/22 

18703038-1-13 

3 



Fenntartó neve 
Cimo: 
Adószáma 

Csodabogár Közoktatásl Alapltvány_ 
2011 Budaklász, Szontondrel út 7. (hrsz: 1291/22 
18703038-1-13 

KIVONAT 
Fenntartó neve 
Cime. 
Adószáma 

Csodabogár Közoktatásl Alapitvány 
2011 Budakalász, Szontendrel út 7, (hrsz: '1291/22 

|18703038-1-13 

Kuratóriumának 2020.07.09- lósón meghozott 
1./2020. (07/09 ) számú határozatról 

Fenntartó nevo 
Cime: 
Adószáma 

Csodabogár Kôzoktatási Alapitvány 
2011 Budakalász, Szentendrel út 7. (hrsz, 1291/22 

| 18703038-1-13 
A Kuratórium egyhangú döntésével 2020.09.01. napjátói hatályba lépteti 

Intézmény neve 
Cime: 

OM azonosítója 

Csodabogár Ôvoda és BölcsQde 
2011 Budakalász, Szentendrei út 7 
200531 

alapitó okiratát, és a módositásokkal egységes szerkezetben, irásba foglalta 

Dátum Budakalász,2020.07.09 
A fenntartó alapítvány képviselQje: 

alálrás 
Csodabogár Közoktatási Alapítvány 

Galambos Zoltán 
képviselQ 

Csodabogdr Közoktatdsi Alapitvany 
2011. Budakelász, Szentendreú 7. 

Adósz: 18703038-13 
Cp) x: 2497 

PH 
Fenntartó neve 

Cime 
Adószámna 

Csodabogár KözoktatásÍ Alap/tvány 
2011 Budakalász, Szentendrei út 7. (hrsz: '1291/22 

18703038-1-13 

Csodabogá
r 
Közoktatási 
Alapítvány

Csodabogár 
Közoktatási 
Alapítvány 
2020.09.05 
16:57:25 +02'00'
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3.sz.mell. 

NYILATKOZAT 

A Csodabogár Közoktatási  Alapítvány által működtetett és a Budakalász Önkormányzat által támogatott,   

CSODABOGÁR ÓVODA, BÖLCSŐDÉBEN rendelkezésre álló  óvodai férőhelyre 

 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………. sz. alatti lakos  

kérem gyermekem  felvételét, óvodai nevelés biztosítását az alapítványi fenntartású óvodában  

………………………. év ……………………… hó …………………. napjától. 

(név) ……………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Nyilatkozom, hogy az óvodai nevelés igénybevételével járó költségeket – 47.500 Ft/hó  -  vállalom. 

Tudomásul veszem, hogy a költségek finanszírozásában állami illetve szociális kedvezmények 

igénybevételére nincs lehetőség. 

Tudomásul veszem, hogy az önkormányzat által támogatott óvodai férőhelyek igényléséhez szükséges 

dokumentumokat - a felvételi kérelem/jelentkezési lap mellékleteiként – a jelentkezéskor csatolni kell.  

*A jelentkezési lap leadásának határideje: április 20. és május 20. között, átvétel év közben folyamatos. 

 

Budakalász, 20… év . …… hó ….. nap 

…………………………………………………………………….. 

szülő aláírása 

 

A jelentkezési lapot átvette:…………………………… 

Dátum:…………………………………………………………… 

 

*A jelentkezési lapot a Csodabogár Óvodában  Rummel Erika intézményvezető részére (Budakalász, Szentendrei út 7.) 

leadni szíveskedjen! 



a 20/2017.(III.31.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet

Budakalász Város Önkormányzata

ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP - felvételi kérelem
20…..  /20…… nevelési évre

Sorszáma a felvételi és előjegyzési naplóban:

Kötelező felvételt biztosító körzetes óvoda:

Születési helye, ideje:   

Állampolgársága:

család bölcsőde

igen nem

igen nem

igen nem

igen nem

igen nem

igen nem

igen nem

igen nem

igen nem

Eltartott gyermekek életkora:

igen nem

igen nem

igen nem

igen nem

Iktatószám:

A családban sérült vagy tartósan beteg gyermeket is nevelnek:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek (jegyzői határozat alapján) :

A gyermek testvére az óvodába jár(t):

A gyermek szülője korábban az óvodába járt:

Bármelyik szülő Budakalászon dolgozik:

A családban munkanélküli bármelyik szülő:

A családban 3 vagy annál több gyermeket nevelnek:

Neve:

Nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcíme és 
a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma:  

TAJ száma:

A kérelem rövid indoklása*

A gyermek sajátos nevelési igényű: (szakértői bizottság által kiadott szakvéleménnyel rendelkezik)

A gyermek ez év augusztus 31. napjáig betölti/betöltötte a 3. életévét:

A gyermek ez év december 31. napjáig betölti a 3. életévét:

A gyermek számára szakértői bizottság jelölte ki az óvodát: (igazolás csatolása szükséges)

A gyermek halmozottan hátrányos helyzetű:

A gyermeket egyedülállóként neveli:

Benyújtás kelte:

A gyermek napközbeni ellátásának jelenlegi helye:* egyéb: ………………………………..

Lakcímkártyáján szereplő állandó lakóhelyének címe:

Anyja leánykori neve:

A gyermek adatai

Kérem, hogy gyermekem számára  20……..…. év …………...... hó …….... napjától 

a ……………………………...………………………………………… Óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Életvitelszerű tartózkodási helyének címe:

Lakcímkártyáján szereplő tartózkodási (ideiglenes) helyének címe:

* a megfelelő válasz bekarikázandó



a 20/2017.(III.31.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet

Leánykori neve:

E-mail címe: (kitöltése nem kötelező)

E-mail címe: (kitöltése nem kötelező)

Budakalász, 20....  …………………………………………

…………………………………………….. ……………………………………………..

Büntetőjogi felelősségem tudtában kijelentem, hogy a jelentkezési lapon közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek.Az adatvédelmi tájékoztatót az intézmény honlapján megtekintettem és az abban
foglaltakat aláírásommal elfogadom.

kérelmező szülő/gondviselő aláírása kérelmező szülő/gondviselő aláírása

Napközbeni telefonszáma:

Aki a gyermek* szülője gondviselője gyámja egyéb:

Az édesapa (v.gondviselő) neve:

Aki a gyermek* szülője gondviselője gyámja egyéb:

Lakcímkártyáján szereplő tartózkodási (ideigl.)helyéne címe:

Életvitelszerű tartózkodási helyének címe:

Napközbeni telefonszáma:

NYILATKOZAT

Egyéb információ a kérelem elbírálásához:

Az édesanya (v.gondviselő) neve:

A kérelmező(k) adatai

A gyermek óvodai nevelését nem akadályozó, 
de figyelmet igénylő betegsége (a betegség megnevezése )

Lakcímkártyáján szereplő állandó lakóhelyének címe:

Lakcímkártyáján szereplő tartózkodási (ideigl.) helyének címe:

Életvitelszerű tartózkodási helyének címe:

Lakcímkártyáján szereplő állandó lakóhelyének címe:

* a megfelelő válasz bekarikázandó


