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KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS 
  
amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3.), 
mint közszolgáltatás ellátására kötelezett megrendelő, képviseletében dr. Dietz Ferenc polgármester 
(továbbiakban: Önkormányzat) 
másrészről a Szentendrei Waldorf Alapítvány (címe: 2000 Szentendre, Tegez u. 39.) 
képviseletében Hostyánszky Barbara elnök (továbbiakban: Fenntartó) – a továbbiakban együttesen: 
Felek 
között az alulírott helyen és napon a következő feltételek szerint: 
 

 1.) Felek jelen szerződés előzményeként megállapítják, hogy Önkormányzat Képviselő-testülete 
446/2009. (XII.17.) Kt. sz. határozatával úgy döntött, hogy Fenntartó részére óvodaépítés céljából 
felajánl a tulajdonát képező szentendrei külterületi 0181/6. hrsz-ú ingatlanból 2400 m2 területet. A 
terület szabályozása folyamatban van. A fenti döntés alapján Önkormányzat a szabályozás és az 
önálló telek kialakítását követően a létrehozandó önálló ingatlant 20.000.000 Ft ellenérték fejében 
értékesíteni kívánja a Waldorf Alapítvány részére, melyen az Alapítvány köteles 66 férőhelyes 
óvodát létesíteni és legalább 15 évig működtetni azzal, hogy a szentendrei gyermekek aránya 
legalább 80 % legyen, és Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jog kerüljön 
bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. Felek rögzítik, hogy az értékesítés tárgyában külön 
szerződést (továbbiakban: szerződés) kötnek, melyben a jelen pontban meghatározott feltételeket a 
szerződés lényeges elemeiként rögzítik. A szerződés jelen közoktatási megállapodás érvényességi 
feltétele.  
2.) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (továbbiakban: Közokt. tv.) 81. § (1) bekezdés 
e) pontja alapján Felek megállapodnak, hogy Fenntartó részt vesz az Önkormányzat kötelező 
óvodai nevelési feladatainak ellátásában, melynek céljából Felek jelen közoktatási megállapodást 
kötik.  
3.) Fenntartó vállalja:  

3.1. Az Óvoda nyitva áll minden harmadik életévét betöltött szentendrei és a 3.2 pontban 
megjelölt számarányban más településen lakó gyermek előtt. 

3.2. Az Óvoda gyermeklétszámát 66 fős engedélyezett és 79 fős maximális létszám keretein 
belül biztosítja. 

3.3. Folyamatosan biztosítja, hogy a felvett gyermekek legalább 80%-a szentendrei állandó 
lakcímmel rendelkezik. 

3.4. Az Óvoda a gyermekek felvételét legkésőbb az önkormányzati óvodákra a Képviselő-
testület által meghatározott városi beiratkozási időszak végéig lebonyolítja. 

3.5. Az Óvoda működtetése során az Óvodába beíratott gyermekek óvodai nevelésének teljes 
időtartamára biztosítja a gyermekek Waldorf-pedagógia alapján kialakított nevelési 
program szerinti nevelését. 

3.6. Az óvodai nevelést az Óvodában a Közokt tv. 114. § előírásainak megfelelően ingyenesen 
biztosítja a gyermekek részére és csak az ellátásért csak a Közokt. tv. 115. § és 117. § 
keretei között kér térítési díjat. 

3.7. Az Óvoda működtetését kizárólag saját forrásaiból biztosítja és az Önkormányzattól sem 
kiegészítő támogatásra sem egyéb jogcímen támogatásra semmilyen formában nem tart 
igényt. Fenntartó kijelenti, hogy az Óvoda saját forrásokból, legalább a 3.8. pontban 
meghatározott időtartamig történő, jelen közoktatási megállapodásban rögzítettek szerinti 
működtetésére képes. 

3.8. Köteles az Óvodát a működési engedélyének jogerőre emelkedését követően legalább 15 
évig működtetni.  

4.) Önkormányzat vállalja: 
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4.1. Az Óvoda működését érintő jogszabályi változásokról – az önkormányzati fenntartású 
intézményekkel azonos módon és mértékben – tájékoztatja az intézményt. 

4.2. Az 1. pontban hivatkozott külön szerződésben foglalt feltételek szerint Önkormányzat 
Fenntartó részére önálló ingatlant biztosít abban az esetben, ha Fenntartó a KMOP – 2009- 
4.6.1/B számú pályázati kiírás keretében benyújtott „A Szentendrei Waldorf Óvoda 
férőhelybővítése, valamint célirányos beruházása a minőségi nevelés, az egyenlő esélyek 
és a korszerű nevelés feltételrendszerének megteremtéséhez szükséges feltételek 
biztosítása érdekében” című pályázatán állami támogatásban részesül.  

5.) Az ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a Közokt. tv. előírásai 
az irányadók. Felek megállapodnak abban, hogy ezen megállapodás teljesítése során felmerülő vitás 
kérdéseket először tárgyalás útján próbálják rendezni, amely tárgyalásról hiteles feljegyzést, 
illetőleg jegyzőkönyvet készítenek. Felek a peren kívül nem rendezhető jogvitáik eldöntésére – 
hatáskörtől függően – a Szentendrei Városi Bíróság, illetve a Pest Megyei Bíróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 
6.) Felek ezen közoktatási megállapodást az 1993. évi LXXIX. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján kötik meg határozatlan időre attól a naptól kezdve, amikor az 1. pontban hivatkozott 
szerződésben megjelölt ingatlanon felépített óvodai épület működéséhez a Fenntartó részére kiadott 
működési engedély jogerőre emelkedik. A megállapodás rendes felmondással kizárólag a tanév 
kezdetétől szüntethető meg, legkésőbb a tanév kezdetét megelőző év utolsó napjáig a másik félhez 
írásban intézett felmondó nyilatkozat alapján. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás rendes 
felmondással történő megszüntetésére Fenntartó nem jogosult az 5.2. pontban megjelölt ingatlanon 
felépített óvodai épület működéséhez a Fenntartó részére kiadott működési engedély jogerőre 
emelkedésének napjától számított 15 évig. 
7.) Felek megállapodnak, hogy jelen közoktatási megállapodást tárgytalannak tekintik, és külön 
feltételtől függetlenül megszűnik, ha 
- Fenntartó a 4.2. pontban megjelölt pályázaton nem nyer; 
- az 1. pontban hivatkozott szerződést legkésőbb 2011. június 30. napjáig a Felek nem kötik meg. 
8.) Jelen szerződés aláírói kijelentik, hogy a szerződő fél nevében a szerződés megkötésére teljes 
jogkörrel rendelkeznek. Jelen közoktatási megállapodás aláírására Szentendre Város Polgármestere 
a Képviselő-testület 106/2010. (III.11.) Kt. sz. határozatának felhatalmazása alapján jogosult. 
Ezen kettő (2) számozott oldalból álló megállapodást felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után, 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá. 
 
Szentendre, 2010. március …  
 
Fenntartó részéről: Önkormányzat részéről: 
 
 
 
 
……………………………… …………………………………………………... 

Hostyánszky Barbara dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó elnök polgármester  jegyző 
 


