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   Dr. Sergyánné Kis Bernadett referens 
 
Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 
 
 
Tárgyalja:   Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 

 
 
 
 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

Előterjesztés 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy: Javaslat a „Csodabogár’’ Óvoda és Bölcsődével kötött Ellátási szerződés módosítására  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A „Csodabogár” Közoktatási Alapítvány fenntartásában működő ’’Csodabogár’’ Óvoda és 
Bölcsőde (2011 Budakalász, Szentendreiút 7.) az Önkormányzattal kötött 1/472-5/2020 ikt.sz. 
Ellátási szerződés alapján vállalta 11 bölcsődei férőhely biztosítását a helyi lakosú gyermekek 
napközbeni ellátása és nevelése érdekében. 
A 2021/2022. nevelési évre az önkormányzati fenntartású Budakalászi Bölcsődében 1,5-szeres 
túljelentkezés volt, 2021. szeptember elejéig már 24 gyermeket kellett elutasítani férőhely 
hiányában.  
Az elutasított gyermekek közül az Alapítványi fenntartású Bölcsődében 2021. augusztus végéig 11 
gyermek felvételt nyert, a gyerekek 2021. szeptemberétől folyamatos beszoktatással kezdik a 
bölcsődei ellátást. A többiek – ismereteim szerint – a Szederinda családi bölcsődében, a Budapest 
III. kerületi Kelta Bölcsődében helyezkedtek el, hiszen a szülők/édesanyák mindenféleképpen 
folytatni, mihamarabb aktiválni szeretnék munkaviszonyukat.  
 
A bölcsődékben a hatályos jogszabályok alapján évközben is folyamatos a felvétel, így a további 
(évközbeni) helyi férőhelyigények kielégítése érdekében javaslom a Bölcsődében az 
önkormányzat által támogatott férőhely számot 11-ről 15-re emelni és e tekintetben a 1/472-
5/2020 „Ellátási szerződés” I/5. pontját ennek megfelelően módosítani, a hatósági és működési 
engedélyek keretein belül. 

 
Az önkormányzat részére a férőhelyszám bővítés pótelőirányzat biztosítást nem igényel, a 2021. 
évi költségvetés 10. sz. melléklet 11.  sorában e célra rendelkezésre álló keretösszeg biztosítja 
évvégéig a Csodabogár Bölcsődében esetlegesen még igénybe vett bölcsődei nevelés-gondozás 
támogatását. 
Az Ellátási szerződés módosításáról szóló szerződés az előterjesztés mellékletét képezi. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjék. 
 

Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Csodabogár” Közoktatási 
Alapítvánnyal bölcsődei férőhelyek biztosítására kötött és 2020. március 1-től hatályos 1/472-
5/2020 ikt. számú Ellátási szerződésének I/5. pontját módosítja, a „Csodabogár” Óvoda és  
Bölcsődében biztosítandó önkormányzat által támogatott férőhelyszám megemelése érdekében. 
A módosítás pótelőirányzatot nem igényel, a szükséges fedezet az önkormányzat 2021. évi 
költségvetésében e célra biztosított előirányzatban rendelkezésre áll. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozati javaslat mellékletét képező 
alapszerződést módosító megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Budakalász, 2021. szeptember 20. 

dr. Göbl Richárd 
   polgármester  
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1.sz. melléklet 
MEGÁLLAPODÁS 

 
 
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: 18217490-1-13, intézményvezető: 

Rummel Erika) – továbbiakban Felek - között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

Előzmény 

Felek egymással 2020. szeptember 1. napján kelt 1/472-5/2020. iktatószámon, a 43/2020. (VIII.19) 

sz. Kt. határozattal jóváhagyott határozatlan idejű ellátási szerződést (a továbbiakban: 

alapszerződés) kötöttek a Csodabogár Bölcsődében 11 bölcsődei férőhely biztosítására a 

Budakalászon állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő családok 

gyermekei részére.   

1./ Szerződő Felek az Alapszerződést az alábbiak szerint módosítják: 

Az alapszerződés I.  „Szerződés tárgya és tartalma” cím 5. pontjának helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„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 2021. szeptember 1. napjától 15 bölcsődei 

férőhelyet biztosít a Budakalászon állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a 

településen élő családok gyermekei részére a „Csodabogár” Óvoda és Bölcsőde 

intézményében.”  

2./ Felek kijelentik, hogy a köztük létrejött alapszerződés, jelen módosítással nem érintett pontjai, 

változatlan tartalommal érvényben maradnak, azokat magukra nézve kötelezőnek tekintik. 

 

3. / A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadóak. 

 

Jelen szerződésmódosítás 1 számozott oldalból áll és 5 eredeti példányban készült, melyet 

Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után helybenhagyólag 

aláírnak.  

 

Jelen szerződés 2021. szeptember 1. napján lép hatályba. 

 

Budakalász, 2021. szeptember ….. 

 

 

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

dr. Göbl Richárd  Galambos Károly Zoltán  Rummel Erika 

    Budakalász polgármester  kuratóriumi elnök   intézményvezető 


