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20/2023. (II.22.) számú előterjesztés 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2023. február 22-ei rendes ülésére 

 

Tárgy:   Javaslat használati szerződés megkötésére a Pest Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálattal  

 

Előterjesztő:  dr. Göbl Richárd polgármester 

Készítette:   Villám Zsuzsanna intézményvezető 

Egyeztetve:   dr. Deák Ferenc jegyző 

   Bartháné Lázár Eszter pénzügyi irodavezető 

   Megyeri Zsuzsanna PMPSZ Szentendrei Tagintézmény igazgató 

Dr. Sergyánné Kis Bernadett referens 

Ellenőrizte:   dr. Papp Judit aljegyző 

 

 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

   Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

  

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

Előterjesztés 
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ELŐTERJESZTÉS 

Tárgy: Javaslat használati szerződés megkötésére a Pest Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálattal 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Önkormányzat 133/2022.(IX.19.) számú Kt. határozata alapján az Önkormányzat, 

valamint a Ceglédi Tankerület, a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentendrei 

Tagintézménye és a Budakalászi Bölcsőde vezetői között létrejött, 2022. szeptember 23. 

napján kelt „Használati szerződés” lejárt.  

A PMPSZ budakalászi kihelyezett épületének (Budakalász, Szentendrei út 24.) 

felújítása határidőre megtörtént, a Mályva Bölcsődében bölcsődei ellátásban és (helyben) 

korai fejlesztésben részesülő gyermekeket a szülőknek oda kell/kellene átvinni minden 

héten.  

A Bölcsőde vezetőjének kezdeményezésére és a PMPSZ Szentendrei tagintézmény-

vezetőjének véleménye alapján, tekintettel a gyerekek elsődleges érdekére, a bölcsődében 

megszokott környezetet, az addig elért korai fejlesztést, annak folytatását biztosítva 

együttesen javasolták, hogy a bölcsődébe járó gyermekek fejlesztése a nevelési év végéig, 

2023. június 30. napjáig továbbra is helyben biztosítható legyen. 

A korai fejlesztés és a bölcsődei ellátás mindkét fél közös megelégedésével, hatékonyan és 

jól szabályozottan működik a Mályva Bölcsődében, ezért a kisgyermekek érdekét szem előtt 

tartva, nem látom akadályát a helyiség használatára vonatkozó újabb szerződés 

megkötésének. Javaslom, hogy az Önkormányzat járuljon hozzá, hogy a PMPSZ 

Szentendrei Tagintézményének Korai fejlesztője 2023. január 02. napjától - 2023. június 30. 

napjáig a Mályva Bölcsőde fejlesztő foglalkozásokra használt helyiségét továbbra is 

térítésmentesen használhassa.  

 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

 

Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Pest 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentendrei Tagintézményének Korai fejlesztő csoportja 

részére 2023. január 02. napjától 2023. június 30. napjáig a Budakalászi Bölcsőde Mályva 

utcai Tagintézménye kb. 10m2-es helyiségét (1. raktár) egyéni korai fejlesztő foglalkozások 

megtartására térítésmentesen használatba adja.  

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

használati szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Budakalász, 2023. február 10. 

dr. Göbl Richárd 

polgármester 
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MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről 

a Ceglédi Tankerületi Központ PF1401,  
székhelye: 2700 Cegléd Malom tér 3. 
képviseli: Fodor Gábor tankerületi igazgató  
adószáma: 15835028-2-13 
Bankszámlaszáma: 10032000-03336626-00000000 
ÁHT azonosítója: 361595 (a továbbiakban Tankerület) 
 

másrészről   

Budakalász Város Önkormányzata,  

        cím: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.  

képviseletében: dr. Göbl Richárd polgármester, mint jelen megállapodás jóváhagyója  

a továbbiakban Önkormányzat 

 

harmadrészről:  

Budakalászi Bölcsőde  OM:880006 

székhelycím: 2011 Budakalász, Budai út 10.,  

Telephely: Mályva Bölcsőde, 2011 Budakalász, Mályva utca 1/b 

képviseli: Villám Zsuzsanna intézményvezető,  

a továbbiakban Intézmény között. 

 

negyedrészről: 

Pest Megyei Pedagógiai Szolgálat Főigazgatóság 

Székhelye: 2700 Cegléd Malom tér 3. 

képviseletében: PINTERICS JÁNOS főigazgató 

továbbiakban: PMPSZ 

 

ötödrészről: 

Pest Megyei Pedagógiai Szolgálat Szentendrei Tagintézménye 

Székhelye: 2000 Szentendre, Széchenyi tér 1. 

képviseletében: MEGYERI ZSUZSANNA tagintézmény-igazgató 

továbbiakban: Használatba vevő között 

 

 

Jelen megállapodás célja: a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban PMPSZ) 

Szentendrei Tagintézménye által biztosítandó pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a korai 

fejlesztés ellátási helyigényének biztosítása. 

 

Jelen megállapodás tárgya: Az Intézmény a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására, az 

Intézmény a Mályva utcai Tagintézményében (2011 Budakalász, Mályva utca 1/b) egy raktárként 

funkcionáló helyiséget kiürítve, ingyenesen a Ceglédi Tankerületi Központ rendelkezésére bocsátja. 

A terem használatának időbeli rendjét a 2022/2023. tanév elején az Intézmény vezetője és a PMPSZ 

Szentendrei Tagintézményének vezetője egyezteti. Az egyeztetés alapján előálló használati rend 

jelen megállapodás 1 sz. függelékévé alakul.  
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Az 1.sz. függelék a jelen megállapodástól függetlenül, de annak részeként módosítható, a fentiek 

betartásával a tanév során is, a helyiséghasználati napok változásának esetén. 

 
1. Az Intézmény illetve fenntartója jelen megállapodás tárgyául szolgáló kiszolgáló helyiséget 

költségtérítés és bérleti díjmentesen biztosítja a Tankerület útján PMPSZ Szentendrei      
Tagintézménye részére. 
 

2. A Ceglédi Tankerületi Központ részéről Fodor Gábor tankerület igazgató jóváhagyja a korai 
fejlesztés feladatellátás megszervezését az 2. pontban megnevezett, nem a Tankerület által 
fenntartott Intézményben.  
 

3. Az Intézmény eszközeinek állagát az ingatlan használata közben a Tankerület illetve a nevében 
eljáró személyi állománya köteles megóvni, valamint köteles a rendeltetésszerű használatra, a 
használat utáni visszaszolgáltatásra. 
 

4. Az Intézmény biztosítja a jelen megállapodás tárgyát képező helyiség használhatóságát, 
tisztaságát, az oda való belépés lehetőségét. 
 

5. Jelen megállapodás aláírásával a PMPSZ főigazgatója nyilatkozik, hogy a végrehajtáshoz 
szükséges személyi állomány illetve költségvetési fedezet rendelkezésére áll. 
 

6. Jelen megállapodás határozott idejű, 2023.01.02. napjától 2023. június 30. napjáig érvényes, azt a 
felek bármikor 30 napos felmondási idővel felmondhatják. 

 
7. Alulírott Fodor Gábor a Ceglédi Tankerületi Központ igazgatójaként nyilatkozom, hogy az általam 

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

 
8. A Felek tudomásul veszik, hogy jelen Szerződés az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. §-sa alá tartozó adatait Budakalász Város 
Önkormányzat honlapján köteles közzétenni. 

 
9. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés megkötésére, a szerződés módosítására, 

illetve megszüntetésére az önkormányzat képviselő-testülete jogosult, és e jogát másra nem 
ruházhatják át. 
 
 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos 

ellentmondás esetén a Ptk. irányadó.  

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal 

mindenben megegyezőt 6 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 5 

 

 
Dátum:………………………. 

 
……………………………… 

Fodor Gábor 
Ceglédi Tankerületi Központ 

Tankerületi igazgató 
 

gazdasági ellenjegyző:……………….. 
 
jogi ellenjegyző: …………………….. 

 
 

 
Dátum:………………………. 

 
………………………………. 

dr. Göbl Richárd 
 Budakalász Város Önkormányzata 

polgármester 
 

pénzügyi ellenjegyző:……………….. 
 
jogi ellenjegyző: …………………….. 

 
Dátum:…………………. 

 
 

…………………………….. 
Pinterics János 

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat                                           
főigazgató 

 
Dátum:…………………………. 

 
 

…………………………………….. 
Megyeri Zsuzsanna 

PMPSZ Szentendrei Tagintézmény 
tagintézmény-igazgató 

 

Dátum:…………… 

     ……………………… 

Villám Zsuzsanna 

Budakalászi Bölcsőde 

intézményvezető 

Készült 6 db eredeti példányban  
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1. számú függelék 
a Ceglédi Tankerületi Központ 

és az Budakalászi Bölcsőde Mályva utcai tagintézménye között 
Budakalász Város  Önkormányzatának 

jóváhagyásával létrejött megállapodáshoz 
 

 

PMPSZ használati napok Használat időtartama (órától 
óráig) 

Megjegyzés 

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

……………………………….. 
Budakalászi Bölcsőde  

intézményvezető 

………………………………………….. 
Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

tagintézmény vezető  

 

 

*Az adott tanév folyamán keletkezett függelékeket iktatószámmal ellátva kell a megállapodás 

mögé lefűzni, melyet a PMPSZ főigazgatója megküld az érintett Önkormányzat és a Ceglédi 

Tankerület részére 

 


