
Budakalászi Polgármesteri Hivatal | 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. | telefon: +36 26 340-266 | www.budakalasz.hu 

 

 

 

 

 
 

92/2022.(VI.29.) számú előterjesztés 

 

 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselői-testületének 

június 29-i rendes ülésére 

 

 

Tárgy:  Javaslat a „Csodabogár” Óvoda és Bölcsődével kötött „Ellátási 

szerződés”-ek módosítására 

 

Előterjesztő: dr. Göbl Richárd polgármester 

 

Készítette:   Villám Zsuzsanna intézményvezető   

Egyeztetve:   dr. Deák Ferenc jegyző  

   Bartháné Eszter Pénzügyi és Adóiroda irodavezető           

   dr. Paulina Fernanda Jogi és Igazgatási Iroda irodavezető 

   Dr. Sergyánné Kis Bernadett titkársági és köznevelési referens 

Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 
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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”-ek módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A „Csodabogár” Közoktatási Alapítvány fenntartásában működő ’’Csodabogár’’ Óvoda és Bölcsőde 

(nyilv.t.szám:2855-5/200) az Önkormányzattal kötött 1/472-5/2020 ikt.számú Ellátási szerződés 

alapján 2020.03.01. napjától 15 bölcsődei férőhely biztosítását vállalta a helyi lakosú bölcsődés 

korú gyermekek napközbeni ellátása és nevelése érdekében. Az ellátásért az önkormányzat a 

szerződés alapján 37.500 Ft/fő/hó térítési díj összeget fizet a Csodabogár Közoktatási Alapítvány 

számlájára. 

 

Az Önkormányzat a település óvodai férőhelyeinek bővítésére és a településen élő óvodás 

korú gyermekek kötelező óvodai nevelésének biztosítására is a „Csodabogár” Óvoda és Bölcsőde 

(OM:200531) fenntartójával kötött 1/472-8/2020. ikt.számú Ellátási szerződést.   

Ez alapján 2020.09.01. napjától a „Csodabogár” Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportjaiban 25 

férőhelyet biztosít a budakalászi óvodás korú gyermekek óvodai nevelésére. A szerződés szerint 

az Önkormányzat gyermekenként 23.750 Ft/fő/hó térítési díj összeget finanszíroz az Alapítvány 

számára. 

 

Az önkormányzat az Ellátási szerződésekben vállalt pénzügyi kötelezettségeit az 

intézményvezető által benyújtott időközi beszámolók és jelenléti ívek alapján igazolt 

gyermeklétszámra, 2021. év valamennyi hónapjára teljesítette. Ez alapján az elmúlt évben 

mindösszesen 7.448.750 Ft került folyósításra az Alapítvány bölcsődei és óvodai számlaszámára. 

A „Csodabogár” Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője 2021/2022. nevelési év első félévében 

kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, amelyben az önkormányzat által fizetendő ellátási díjak 

emelését kezdeményezte. 

A bölcsődei ellátási díj összege (37.500 Ft/fő/hó) még 2011. évben került megállapításra, ez több 

mint 10 éve valóban nem változott. Az óvodai ellátási díj 2020. szeptember 1. napjától a mai napig 

változatlanul 23.750 Ft/fő/hó. 

Az elmúlt években és hónapokban a működési kiadások, szolgáltatási díjak, bérköltségek, 

étkeztetés költségei olyan mértékben emelkedtek, hogy a gyermekek napközbeni ellátását, 

gondozását, nevelését ezen az áron biztosítani szinte lehetetlen. Ugyanakkor a szakmai színvonal 

szinten tartása a gyermekek mindenekelőtt álló érdekében elengedhetetlen feladat és felelősség az 

intézménynek. 

Az intézményvezető által 2021. őszén kezdeményezett ellátási díjemelés mértéke: 
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• a bölcsődei ellátásra vonatkozó önkormányzati térítési díj összege 37.500 Ft-ról 45.000 Ft-

ra (20%-os díjemelés), 

• az óvodai nevelésre vonatkozó ellátási díj önkormányzati összegét 23.750 Ft-ról 30.000 Ft-

ra kéri megemelni  (25%-os díjemelés). 

Az elmúlt években történt béremeléseket, a megnövekedett szolgáltatási, üzemeltetési díjakat az 

eddigi térítési díjakból valóban egyre nehezebb kigazdálkodni. 

 

Az intézményvezető kérelmében megfogalmazott érveket elfogadva és tudomásul véve, a bölcsődei 

és óvodai nevelés elvárt színvonalának biztosítása érdekében egyetértek az ellátási díjak 

felülvizsgálatával, azok egységesen 20%-20%-kal történő emelését indokoltnak és szükségesnek 

tartom.  

Ugyanakkor tekintettel kellett lenni arra a szabályozásra, hogy a „A veszélyhelyzettel összefüggő 

átmeneti szabályokról” szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) e) pontban megfogalmazott 

rendelkezés alapján a helyi díjak mértékének növelése 2022. június 30. napjáig nem volt lehetséges. 

A szolgáltatási díj emelés moratóriumának lejártát követően a „Csodabogár” Óvoda és Bölcsőde 

intézményben az önkormányzati ellátási díjak 2022. július 1. napjától történő módosítását, 

növelését az ellátás színvonalának biztosítása érdekében szükségesnek tartom és az alábbi díjak 

meghatározását javaslom: 

• a BÖLCSŐDEI napközbeni ellátásért fizetendő önkormányzati ellátási díj: 45.000 Ft/fő/hó, 

• az ÓVODAI nevelésért az önkormányzat által fizetendő összeg: 28.500 Ft/fő/hó. 

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a bölcsődei, óvodai ellátás társfinanszírozására 

rendelkezésre álló keretösszeg fentiek alapján történő emeléséhez 750-750 000 Ft összegű 

pótelőirányzatot javaslok biztosítani, a 2022. évi költségvetés 15. sz. melléklet K512 rovat (Egyéb 

működési célú támogatások államháztartáson kívül) terhére.  

Az Alapítvánnyal és az intézménnyel kötött 1/472-5/2020. és 1/472-8/2020. ikt.számú 

alapszerződések kizárólag az ellátási díj összege és időbeni hatálya tekintetében változnak, az 

alapszerződés nem módosított rendelkezései változatlan formában érvényesek. Az Ellátási 

szerződések módosításáról szóló Megállapodás az előterjesztés mellékletét képezik. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat 

elfogadni szíveskedjék. 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő: 

 

1. Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Csodabogár” Közoktatási 

Alapítvánnyal és a „Csodabogár” Óvoda és Bölcsőde vezetőjével bölcsődei férőhely és nevelés 

biztosítására kötött 1/472-5/2020 ikt. számú Ellátási szerződés III/1. pontjában meghatározott, az 

önkormányzat által fizetendő ellátási díjat 2022. július 1. napjától 37.500 Ft-ról 45.000 Ft/fő/hó 

összegre emeli. A Képviselő-testület a bölcsődei ellátási díj emeléséhez szükséges 750 000 Ft 
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fedezetet az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet 15. sz. melléklet K512 rovat terhére 

biztosítja. A pótelőirányzat átvezetését az önkormányzat 2022. évi költségvetésének következő 

módosításakor teljesíti.  

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

alapszerződést módosító megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

2. Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Csodabogár” Közoktatási 

Alapítvánnyal és a „Csodabogár” Óvoda és Bölcsőde vezetőjével óvodai férőhelyek biztosítására 

kötött 1/472-8/2020 ikt. számú Ellátási szerződés III. pontjában meghatározott, az önkormányzat 

által fizetendő ellátási díjat 2022. július 01. napjától 23.750 Ft-ról 28.500 Ft/fő/hó összegre emeli.   A 

Képviselő-testület az óvodai ellátási díj emeléséhez szükséges 750 000 Ft fedezetet az 

önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet 15. sz. melléklet K512 rovat terhére biztosítja. A 

pótelőirányzat átvezetését az önkormányzat 2022. évi költségvetésének következő módosításakor 

teljesíti. 

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

alapszerződést módosító megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester

 

Budakalász, 2022. június 17. 

dr. Göbl Richárd 

 polgármester 
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Bölcsődei ellátási díj megállapításáról szóló határozat melléklete 

 

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 1/472-5/2020 iktatószámon, a 43/2020.(VIII.19.) sz. 

Kt. határozattal jóváhagyott és a 181/2021.(IX.29).sz. Kt. határozattal módosított határozatlan idejű 

ellátási szerződést (a továbbiakban: alapszerződés) kötöttek a „Csodabogár” Bölcsődében 15 

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 III. „Finanszírozás, ellátási díj fizetése” cím 1. és 2. pontjának helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

1.„Felek megállapodnak abban, hogy Budakalász Város Önkormányzata 2022. július 1. 

napjától gyermekenként 45.000 Ft/fő/hó ellátási díjat fizet a „Csodabogár” Közoktatási 

Alapítvány részére – az általa fenntartott Bölcsődében ellátott gyermekek napközbeni 

ellátására – az Alapítvány által az alapszerződésben meghatározott számlaszámra.”  

2. „A felvételt nyert gyermekek szülei további 45.000 Ft/fő/hó összeget/térítési díjat térítenek 

meg a Bölcsődét fenntartó „Csodabogár” Közoktatási Alapítvány számára”. 

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 
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Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után helybenhagyólag 

aláírnak.  

 

Jelen szerződés 2022. július 1. napján lép hatályba. 

 

Budakalász, 2022. június ….. 

 

 

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

dr. Göbl Richárd  Galambos Károly Zoltán  Rummel Erika 

    Budakalász polgármester  kuratóriumi elnök   intézményvezető 
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Óvodai ellátási díj megállapításáról szóló határozat melléklete 

 

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. október 7. napján 1/472-8/2020 iktatószámon, a 60/2020.(IX.30) sz. Kt. 

határozattal jóváhagyott és határozatlan idejű ellátási szerződést (a továbbiakban: alapszerződés) 

kötöttek a Csodabogár Bölcsődében 25 óvodai férőhely biztosítására és óvodai feladat ellátására, 

a Budakalászon állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő családok 

gyermekei részére.   

 

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

Az alapszerződés III. „Finanszírozás, ellátási díj fizetése” cím rendelkezése helyébe a következő 

szabályozás lép: 

„Felek megállapodnak abban, hogy Budakalász Város Önkormányzata az óvodai ellátásáért 

2022. július 1. napjától gyermekenként 28.500 Ft/fő/hó ellátási díjat fizet a Csodabogár 

Közoktatási Alapítvány részére – az általa fenntartott Óvodában óvodai nevelésben 

részesülő gyermekek ellátására – az Alapítvány által az alapszerződésben meghatározott 

számlaszámra.”  

2. „A felvételt nyert gyermekek szülei további 57.000 Ft/fő/hó  összeget/térítési díjat térítenek 

meg a Bölcsődét fenntartó Csodabogár Közoktatási Alapítvány számára”. 

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

Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után helybenhagyólag 

aláírnak.  

 

Jelen szerződés 2022. július 1. napján lép hatályba. 

 

Budakalász, 2022. június ….. 

 

 

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

dr. Göbl Richárd  Galambos Károly Zoltán  Rummel Erika 

    Budakalász polgármester  kuratóriumi elnök   intézményvezető 
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