
 

sz. példány 

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
INGATLANKEZELÉSI HIVATAL 

 SZENTENDRE VÁROS  

ÖNKORMÁNYZAT 

Nyt. szám:                       

 

 

 

 

 

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA  

 

 

mely egyrészről a HM Ingatlankezelési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 152., postacím: 

1476 Budapest, Pf. 246., adószám: 15708601-2-51), képviseletében Csák Gábor mk. 

dandártábornok főigazgató, mint Támogató és  

 

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 1-3., postacím: 2001 

Szentendre, Pf. 54., adószám: 15395364-2-13, önkormányzati azonosító: 395368) 

képviseletében dr. Dietz Ferenc polgármester, mint Tulajdonos   

 

(a továbbiakban együtt: felek) között jött létre az alulírott helyen és időben, az alábbi 

feltételek szerint:  

 

1. Felek a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere és Tulajdonos között kötött 

265/8/2005. HM IKH nyt. számú megállapodás 3.) pontja alapján Budapesten, 2005. 

november 17. napján, a Magyar Honvédség 2004-2013. közötti időszakra vonatkozó 

átalakításának és új szervezeti struktúrájának kialakításáról szóló 2236/2003. (X.01.) 

Korm. határozatban foglaltak alapján – megalakításra került MH Szentendrei Kiképző 

Központ és az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola állományába tartozó, 

Szentendrén, vagy annak vonzáskörzetében tartózkodási hellyel (ideiglenes lakhellyel) 

rendelkező hivatásos és szerződéses katonák óvodás korú gyermekei részére óvodai 

ellátás biztosítása céljából támogatási megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) 

kötöttek. 

 

2. Tekintettel arra, hogy a szentendrei 787 helyrajzi számú természetben 2000 

Szentendre, Vasúti villasor 15. szám alatti, 2485 m2 térmértékű „Óvoda” megjelölésű 

belterületi ingatlanban a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának 

építési műszaki követelményeiről szóló 19/2002. (V.8.) OM rendelet szerint 

követelmények nem teljesíthetők, így például nem oldható meg kielégítő módon a 

természetes megvilágítás biztosítása, így felek abban egyeznek meg, hogy a 

Megállapodásban rögzítettek alapján Tulajdonos továbbra is a Szentendre, Vasúti 

villasor 15. szám alatti ingatlanban biztosítja a fent említett hivatásos és szerződéses 

katonák gyermekeinek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. §-ban 

meghatározott törvény szerinti elhelyezését és óvodai ellátását. Ugyanakkor, 

tekintettel arra, hogy a Tulajdonos a hivatásos és szerződéses katonák óvodás korú 

gyermekei számára kizárólag a szentendrei gyermekek átirányításával tud ebben az 

ingatlanban helyet biztosítani, Támogató a Szentendrén, a Püspökmajor lakótelepen, a 

Kálvária úton található Szivárvány tagóvoda bővítéséhez nyújtja a 10.000.000 Ft, azaz 

tízmillió forint támogatást, valamint a megnövelt óvodai létszámhoz szükséges új 

óvodai csoport indításával kapcsolatos munkaköri státuszok kiegészítéséhez, az óvodai 

munkaügyi létszámkeret bővítéséhez szükséges 2006. évi személyi kiadásokhoz és 

azok járulékaihoz az 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint összegű támogatást.  
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3. Tulajdonos a Szivárvány tagóvoda bővítését a 2006. évi beruházásai között valósítja 

meg. 

 

4. Tulajdonos óvodai ellátási kötelezettsége a MH Szentendrei Kiképző Központ és az 

MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola állományába tartozó, Szentendrén, 

vagy annak vonzáskörzetében tartózkodási hellyel (ideiglenes lakhellyel) rendelkező 

hivatásos és szerződéses katonák óvodás korú gyermekei részére 2006. július 1. 

napjával áll be. 

 

5. A Megállapodás egyéb részei és rendelkezései változatlanok. 

  

 

 Budapest, 2006. május     -  n. 

 

 

Támogató Tulajdonos 

Csák Gábor mk. ddtbk. dr. Dietz Ferenc    dr. Molnár Ildikó 

HM IKH Főigazgató polgármester              jegyző 

 

 

      

 

 

 

         

 

 

 

Ellenőrizte: 

 

 

dr. Kirchhof Attila 

jogi, egészségügyi és minőségügyi referens  

 


