
 
  

Város Polgármestere 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/213 mellék  
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 

 
 

 
Előterjesztés 

 
A Biai Református Egyházközség támogatása óvoda építésére, fejlesztésére kiírt 

VEKOP 6.1.1-15 számú pályázat benyújtásához 
 
Magyarország Kormánya pályázatot írt ki a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsődei 
ellátás), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javításának és a szolgáltatások 
minőségi fejlesztésének megvalósítása érdekében.  
 
A Biai Református Egyházközség pályázatot nyújtott be egy, az általános iskolájával közös 
igazgatás alatt működő négy csoportos óvoda felépítésére. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata a 74/2016. (III. 31.) határozatával döntött, hogy 
ugyanezen pályázaton indul. 
 
A pályázatíró céggel történt konzultáció alapján a pályázatok egymást „kioltják”, illetve a Biai 
Református Egyházközösség az új óvoda tervezésénél előbbre jár, mivel már engedélyes 
tervvel rendelkezik. 
 
Önkormányzati érdek, hogy új óvoda épüljön a városban, ezért célszerű az önkormányzati 
pályázati szándékról szóló határozatot visszavonni, és a Biai Református Egyházközösség 
pályázatát támogatni. 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat támogatja a Biai Református Egyházközség óvodaépítési 
pályázatát adatszolgáltatással, önkormányzati támogató nyilatkozattal. 
 
Szükséges, és fontos Együttműködési Szerződésben szabályozni az önkormányzati 
támogatást a pályázat során. 
 
A Megállapodás tervezet az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata a pályázat benyújtásának feltételeként nyilatkozik, hogy a 
Biai Református Egyházközség óvodája nem veszélyezteti az önkormányzati óvoda 
működésének biztonságát. 
 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy támogassa a Biai Református Egyházközséget a 
VEKOP 6.1.1-15 számú pályázat benyújtásához a köznevelési pályázat megkötésének 
szándékával és nyilatkozatával arról, hogy a református óvoda nem veszélyezteti az 
önkormányzat fenntartású Benedek Elek Óvoda működését. 

Biatorbágy, 2016. április 18. 
 

Tisztelettel: 
                                Tarjáni István sk. 
                                   polgármester 
 

Melléklet: Köznevelési megállapodás módosítása, nyilatkozat, kérelem 



 
 
 

1. határozati javaslat 
 
 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

…/2016. (IV. 28.) határozata 
 

A Biai Református Egyházközség támogatása óvoda építésére, fejlesztésére 
kiírt VEKOP 6.1.1-15 számú pályázat benyújtásához 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata: 

1. támogatja a Biai Református Egyházközség óvodaépítési szándékát, 
2. felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési Megkötésére, a Jegyzőt az 

ellenjegyzésre, 
3. felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzati támogató nyilatkozat 

megtételére. 

(Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi.) 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. április 11. 
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 
 

2. határozati javaslat 
 
 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

…/2016. (IV. 28.) határozata 
 

Óvoda építésére, fejlesztésére VEKOP 6.1.1-15 számú pályázatról szóló 
73/2016. (III. 31.) határozat visszavonásáról 

 
  

Biatorbágy Város Önkormányzata visszavonja a 73/2016. (III. 31.) határozatát. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 
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Biatorbágy Város 
Önkormányzata 

képviseli: Tarjáni István 
polgármester 

 

Biatorbágy Város 
Önkormányzata 

dr. Kovács András jegyző 
ellenjegyző 

 

Biai Református 
Egyházközség  

képviseli: Molnár Sándor 
lelkész 

 

Biai Református 
Egyházközség  

képviseli: Bíró Gyula 
 gondnok 

 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016. április 28. 
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Biatorbágy Város 
Önkormányzata 

képviseli: Tarjáni István 
polgármester 

 

Biatorbágy Város 
Önkormányzata 

dr. Kovács András jegyző 
ellenjegyző 

 

Biai Református 
Egyházközség  

képviseli: Molnár Sándor 
lelkész 

 

Biai Református 
Egyházközség  

képviseli: Bíró Gyula 
 gondnok 

 
 
 
 
 

   

 

amely létrejött egyrészről 

Név: Biatorbágy Város Önkormányzata 

Székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A. 

Adószáma: 15730088-2-13 

Törzsszáma: 730084 

KSH számjele: 15730088-8411-321-13 

Képviseli: Tarjáni István polgármester, dr. Kovács András jegyző ellenjegyzésével 

(továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről a 

Név: Biai Református Egyházközség 

Székhely: 2051 Biatorbágy, Nagy u. 28. 

Adószám: 19829197-1-13 

Nyilvántartási szám: 6.Pk.63 367/1990 

KSH számjele: 19829197949155313 

Képviseli: Molnár Sándor lelkész és Bíró Gyula gondnok 

(továbbiakban: Egyházközség) 

együttesen Szerződő felek között az alulírott helyen és napon az alábbi tartalommal: 

1.) Szerződő felek rögzítik, hogy az Egyházközség a Nemzeti Köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC törvény 32. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmú, 
2016. április 2-án kelt Egyoldalú Nyilatkozattal kinyilvánította szándékát, hogy 
Biatorbágyon, a Biai városrészben óvodai nevelést kíván folytatni. 
 

2.) Szerződő felek rögzítik, hogy az Egyházközség 2012-től, mint a Biai 
Református Általános Iskola fenntartója 2012-től az Önkormányzat 
közigazgatási területén folyamatosan köznevelési-közoktatási feladatokat lát 
el. Ennek kereteit a Szerződő felek 2012. március 14. napján kelt Közoktatási 
Megállapodásban, illetve 2014. szeptember 25. napján kelt Együttműködési és 
Ingatlanhasználati Megállapodásban részletesen szabályozzák.  
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Biatorbágy Város 
Önkormányzata 

képviseli: Tarjáni István 
polgármester 

 

Biatorbágy Város 
Önkormányzata 

dr. Kovács András jegyző 
ellenjegyző 

 

Biai Református 
Egyházközség  

képviseli: Molnár Sándor 
lelkész 

 

Biai Református 
Egyházközség  

képviseli: Bíró Gyula 
 gondnok 

 
 
 
 
 

   

 

3.) Szerződő felek rögzítik, hogy az Egyházközség pályázatot kíván benyújtani 
egy, az általános iskolájával közös igazgatás alatt működő négy csoportos 
óvoda felépítésére. A pályázat kódszáma: VEKOP 6.1.1-15. 
 

4.) Szerződő felek rögzítik, hogy sikeres pályázat esetén az intézményben 
felvető maximális gyermek létszám az óvodai feladat ellátási helyen: 120 fő 
(100 fő + 20 fő, 4 csoportban). 
 

5.) Szerződő felek rögzítik, hogy az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű 
óvodaköteles gyermekek nevelése feladatait is el fogja látni. 
 

6.) Önkormányzat támogatja az Egyházközség óvodaépítési szándékát, egyben 
kijelenti, hogy az Egyházközség óvodája nem veszélyezteti az 
Önkormányzat óvodája működésének biztonságát.  
 

7.) Önkormányzat adatszolgáltatással segíti az Egyházközség 3.) pontban 
meghatározott pályázatának benyújtását. 
 

8.) Szerződő felek megállapodnak, hogy sikeres pályázat esetén, és az új óvoda 
megépítése után, az Egyházközség által fenntartott óvodai feladat ellátási 
helyre felvett nem biatorbágyi állandó lakhellyel rendelkező óvodaköteles 
gyermekek aránya azzal a kikötéssel nem haladhatja meg a 15 %-ot, hogy ez 
nem okozhatja a biatorbágyi állandó lakhellyel rendelkező gyerek elutasítását. 
 

9.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy kölcsönösen segítik egymást a 
biatorbágyi óvodaköteles gyermekek óvodai elhelyezése során, az óvodai 
felvételi időpontját összehangolják, és tájékoztatják egymást a jelentkezők 
számáról, a rendelkezésre álló férőhelyekről. 
 

10.) Szerződő felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik, figyelemmel a 
3.) pontban meghatározott pályázat eredményességére. 
 

11.) Szerződő felek megállapodnak, hogy Önkormányzat a jelen megállapodást 
rendkívüli felmondással megszüntetheti, és erről a 3. pontban meghatározott 
pályázatnál közreműködő eljáró hatóságot értesítheti abban az esetben, ha: 
a) az óvodai feladat ellátási helyen a 8.) pontban meghatározott feltételek 

esetén a 8 %-ot meghaladja a biatorbágyi óvodaköteles gyermekek száma, 
és 

b) az Egyházközség az Önkormányzat írásos felszólítása (30 naptári napon 
belül) ellenére sem támasztotta alá az Önkormányzat számára 
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Biatorbágy Város 
Önkormányzata 

képviseli: Tarjáni István 
polgármester 

 

Biatorbágy Város 
Önkormányzata 

dr. Kovács András jegyző 
ellenjegyző 

 

Biai Református 
Egyházközség  

képviseli: Molnár Sándor 
lelkész 

 

Biai Református 
Egyházközség  

képviseli: Bíró Gyula 
 gondnok 

 
 
 
 
 

   

 

elfogadható módon a nem biatorbágyi állandó lakosú gyermekek létszám 
indokoltságát. 

12.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás rendes 
felmondására a jogszabályok szerint van lehetőségük. 
 

13.) Jelen megállapodás érvényes létrejöttéhez Biatorbágy Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének és a Biai Református Egyházközség hozzájárulása 
szükséges. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete …./2016. 
(IV. 28.) számú határozatával a jelen megállapodást jóváhagyta. 
 

14.) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Nemzeti 
Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, és a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény mindenkor hatályos előírásai az irányadóak. 
 

15.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ezen megállapodás teljesítése 
során felmerülő vitás kérdéseket először tárgyalás útján próbálják rendezni, 
amely tárgyalásról hiteles feljegyzést, illetőleg jegyzőkönyvet készítenek. A 
peren kívül nem rendezhető jogvitáik eldöntésére felek a Budaörsi 
Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 

Ezen négy (4) számozott oldalból álló megállapodást felek elolvasás és kölcsönös 
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá. 

 
Biatorbágy, 2016. április 28. 
 
 
………………………………………………………………………………………...... 
Biatorbágy Város Önkormányzata  Biai Református Egyházközség 

Tarjáni István dr. Kovács András   Molnár Sándor Bíró Gyula 

 Polgármester Jegyző    Lelkész Gondnok 
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