
Köznevelési szerződés 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 

 

amely létrejött egyrészről  

Pilisszentlászló Község Önkormányzata (székhelye: 2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 

1.,adószáma: 15731034-1-13, statisztikai számjele: 15731034-8411-321-13, PIR törzsszáma: 

731036, bankszámla száma: 11742087-15393733-00000000,  képviseli: Tóth Attila Zsolt 

polgármester) továbbiakban: Önkormányzat, 

 

másrészről 

Pilisszentlászlói Waldorf Óvodáért Közhasznú Egyesület (székhelye: 2009 

Pilisszentlászló, Szabadság tér 1., levelezési címe: 2009 Pilisszentlászló, Szentendrei út 3., 

nyilvántartási száma: 13-02-0004010, bejegyző határozat száma: 1400/Pk.60251/2004, 

adószáma: 18704486-1-13, statisztikai számjele: 18704486-9499-529-13, közhasznúsági 

fokozata: közhasznú,  képviseli: Antos Balázs elnök önálló képviseleti jog alapján) 

továbbiakban Egyesület  

 

között az alábbi helyen és időben a következő tartalommal: 

 

I. Előzmények: 

 

1. Az Önkormányzat és az egyesület között 2004. augusztus 26-án közoktatási 

megállapodás jött létre. A megállapodás megkötésének idején Pilisszentlászlón 

önkormányzati óvoda működött két csoport elhelyezésére alkalmas óvodaépületben, 

ténylegesen egy csoporttal. Az önkormányzati óvodába beiratkozandó gyermekek 

száma (27 fő) indokolttá tette másik óvodai csoport indítását, de a statisztikai adatok 

alapján a következő négy évben a mindenkori óvodáskorú gyermekek száma 

várhatóan 25-35 fő volt. Az óvodai nevelésre az állam által biztosított normatíva teljes 

kihasználtságú, 25 fős óvodai csoport esetében sem volt elegendő, két, egyenként húsz 

fő alatti óvodai csoportnál ezek a kiadások tovább nőttek volna. A község évek óta 

önhibáján kívül hátrányos helyzetben volt, az önkormányzati óvoda működését – és az 

évek óta elmaradt épületkarbantartásokat, felújításokat – kizárólag saját erőből 

biztosítani nem tudta. Ennek alapján a képviselőtestület az önkormányzati óvoda 

használatlan helyiségeiben nem önkormányzati, Waldorf-óvoda indítását 

engedélyezte, a község óvodáskorú gyermekei részére óvodai nevelés 

gazdaságosabban történő biztosítása céljából.  

 

2. A megállapodás megkötését követően az épületben ismét 2 csoporttal működik az 

önkormányzati fenntartású Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda (OM azonosító: 

032401), valamint az Egyesület fenntartásában működik a Csimota Ringató Waldorf 

Óvoda, (OM azonosító: 200478). 

 

3. Szerződő felek az I/1. pontban megjelölt megállapodásukat az alábbiak szerint, a 

módosításokkal egységes szerkezetben, az időközben bekövetkezett jogszabályi 

változásokat is figyelembe véve egyhangúlag módosítják:  

 

II. Köznevelési szerződés 

1. Jelen szerződés tárgyát képezik az Önkormányzat tulajdonában álló, pilisszentlászlói 2 

hrsz. alatt felvett, 1845 m
2
 alapterületű, óvoda megnevezésű, Béke út 2. sz. alatt fekvő 

felépítményes ingatlanból jelen szerződés 1. sz. mellékletében jelölt, kizárólagos 



használatba adott helyiségek és a Waldorf Óvoda működéséhez szükséges, az 

önkormányzati óvodával közösen használt helyiségek és területek (a továbbiakban: 

Ingatlanrész). 

 

2. Az Egyesület nevezett ingatlanrészben 25 férőhelyes, egy csoportos, Waldorf elvű 

óvodát (Csimota Ringató Waldorf Óvoda) alapított és tart fenn, melynek fő célja, hogy 

egészséges fizikumú, szabad lelkű és tiszta szellemű embereket neveljen. Ennek 

érdekében a gyermekben szunnyadó individuális képességek minél teljesebb 

kibontakoztatására törekszik.  

 

3. Az Egyesület vállalja továbbá az Önkormányzat közoktatási feladatainak részbeni 

ellátását, a jelen szerződésben meghatározott módon és megszabott feltételek mellett. 

 

4. E szerződés keretei között az Önkormányzat a közoktatási feladat részbeni átvállalása 

fejében továbbá a megfogalmazott célok megvalósulásának elősegítése érdekében 

nevezett ingatlanrészt az Egyesület használatába adja. 

 

5. Az Egyesület külön szerződésben (Ingatlanhasználati szerződés) rögzített feltételekkel 

átveszi az óvodaépület részbeni használati jogát és vállalja az óvoda működtetését a 

következő módon: Az önkormányzati óvoda működtetése az Önkormányzat 

felelőssége, a Waldorf Óvoda működtetése az Egyesület felelőssége. 

 

6. Jelen szerződést Felek jogosultak (az óvodai nevelés zavartalanságának biztosítása 

miatt) 36 hónap felmondási idővel rendes felmondással felmondani. Megszűnik a 

szerződés, ha az óvoda működési engedélye lejár, az óvoda működése megszűnik, az 

ingatlanhasználati szerződés megszűnik. 

 

7. Felek kötelezik magukat arra, hogy a Waldorf Óvoda eredményes működtetésében, 

valamint az ingatlanrészt érintő esetleges átalakítások során együttműködnek. 

 

8. Az Egyesület kötelezi magát, hogy a használatba kapott ingatlanrészt és a hozzá 

kapcsolódó teljes infrastruktúrát kizárólag oktatási, kulturális, sport, illetve rekreációs 

célokra használja az Ingatlanrész hasznosítási szerződésben megfogalmazottak 

alapján.  

 

9. Jelen köznevelési szerződés keretei között a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény (továbbiakban: köznevelési törvény) 31. § (4) bekezdése alapján az 

óvodai nevelés a gyermekek számára térítésmentes.  

 

10. Az Egyesület vállalja, hogy a köznevelési törvény 33. § (1) bekezdésében előírt 

létszámkövetelménynek is megfelelően legalább 10 fő pilisszentlászlói állandó 

bejelentett lakos és életvitelszerűen a községben tartózkodó gyermek számára, az 

óvoda vegyes életkorú csoportjában az óvodai nevelést mindenkor biztosítja. A 

nevelési években a betölthető óvodai férőhelyekre történő gyermekfelvétel feltétele a 

Waldorf-pedagógia iránti szülői elköteleződés. 

Az Egyesület minden év október 31. napjáig az Önkormányzat részére nyilatkozik 

arra vonatkozóan, hogy az e pontban megjelölt vállalásának eleget tett-e, és 

megjelöli az adott nevelési évben felvett pilisszentlászlói állandó bejelentett 

lakcímmel rendelkező gyermekek számát. Felek az ingatlanrész használatával 

kapcsolatos költségek viseléséről, azok egymás közötti megosztásáról a felvett 



gyermekek létszámának figyelembevételével, az Ingatlanhasználati szerződés 4. 

pontjában rögzítettek szerint kötelesek gondoskodni. 

 

11. A Waldorf Óvoda nyilvántartásba vett, működési engedéllyel (Pest megyei 

Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala PE-06/HAT/02625-2/2017.) rendelkező 

nevelési-oktatási intézmény. 

 

12. Jelen köznevelési szerződésben nem szabályozott kérdésekben a köznevelési törvény 

és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.  

 
Csatolt mellékletek: 

- az óvoda alaprajza 
- működési engedély másolatban 

 

 
Alulírott szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták.  
 

Pilisszentlászló, 2017. szeptember „    ”   Pilisszentlászló, 2017. „ ……………….. ” 
 

 

 

 

___________________________________  ______________________ 

Tóth Attila Zsolt    dr. Gerendás Gábor   Antos Balázs 

polgármester       jegyző          elnök 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata         Pilisszentlászlói Waldorf  

Óvodáért Közhasznú Egyesület 
 


