
 

 
 
 

 
HAT/394-______/2022.          

      Előkészítésben közreműködött:  
                                    Rácz Gabriella 

pályázati ügyintéző 

 
Előterjesztés 

a "Bölcsődei nevelés fejlesztése" tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó együttműködési megállapodások 
megkötéséről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
 Hatvan Város Önkormányzata 2022. január 5-én a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében 
pályázatot nyújtott be a „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című pályázati felhívásra, melynek célja a Hatvan 
Város Önkormányzata tulajdonában álló, hatvani 2599 hrsz.-ú ingatlanon lévő Hatvani Gesztenyéskert 
Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) területén elhelyezésre kerülő két csoportszobás, 24 
férőhelyes bölcsőde építése. A Miniszterelnökség RRF Terv Végrehajtásáért és Fejlesztéspolitikai Jogi 
Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársága 2022. 03. 09. napján értesítette az önkormányzatot, hogy a 
pályázat a támogatási feltételeknek megfelelt, a megítélt támogatás összege bruttó 347.018.613,- Ft. 
 A támogatást igénylőnek a pályázati felhívás előírása értelmében a bölcsődei nevelés fejlesztése 
programot a Lechner Nonprofit Kft.-vel (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.), valamint a Családbarát 
Magyarország Központtal (székhely: 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.) szoros együttműködésben kell 
megvalósítania, ezért ezekkel a szervezetekkel együttműködési megállapodást szükséges kötni. 
 A tervezett együttműködési megállapodások (1. számú és 2. számú melléklet) rögzítik a felek közötti 
konzultáció biztosítását a projekt előkészítése és végrehajtása során, valamint támogatott projekt esetén a 
közös közreműködést a projekt kivitelezésének megtervezésében, ütemezésének nyomon követésében egy 
koordinációs teamen keresztül. A megvalósítás során szakmai, módszertani támogatást nyújtanak. A 
kötelezettségek végrehajtásáért a szerződő felek egymás felé semmilyen költséget nem számítanak fel, a 
vállalt kötelezettségeket díjmentesen teljesítik. A megállapodások a kivitelezési munkák 100%-os 
készültségi fokának eléréséig és a használatbavételi engedély megszerzéséig, valamint a tervezett eszközök 
beszerzéséig tartó, határozott időtartamra jönnek létre.  
 A pályázati felhívás alapján az együttműködési megállapodások megkötése és a Támogató felé való 
benyújtása a támogatási szerződés megkötésének a feltétele. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat 
elfogadni szíveskedjen. 
 
1. Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lechner Nonprofit Kft.-vel (székhely: 1111 Budapest, 
Budafoki út 59.) együttműködési megállapodást köt, melynek célja a „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című 
pályázati felhívás keretében az önkormányzat által benyújtott pályázat megvalósítása. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2022. április 10. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
2. Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Családbarát Magyarország Központtal (székhely: 1134 
Budapest, Tüzér utca 33-35.) együttműködési megállapodást köt, melynek célja a „Bölcsődei nevelés 
fejlesztése” című pályázati felhívás keretében az önkormányzat által benyújtott pályázat megvalósítása. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
 



 

 
 
 

Határidő: 2022. április 10. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Hatvan, 2022. március 25. 

 
 
            Horváth Richárd 
              polgármester 

Látta: 
dr. Kovács Éva 

jegyző 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
Amely létrejött egyrészről a  

Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.  
(továbbiakban: Központ) 

 Székhely: 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35. 
 Adószám: 11673260-2-41 
 Képviselő neve: Dr. Szuromi-Kovács Ágnes, ügyvezető 
 
másrészről a(z)  
 
 Hatvan Város Önkormányzata 
 Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 Adószáma: 15729394-2-10 
 Képviselője: Horváth Richárd polgármester 
 
(a továbbiakban: Támogatást igénylő, együttesen: „Felek”  
 
 
az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
 

I. Előzmény 
Hatvan Város Önkormányzata Hatvanban a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv 
keretében meghirdetett Bölcsődei nevelés fejlesztése című, RRF-1.1.2-2021 kódszámú 
felhívás keretében támogatásban részesült  új bölcsődei férőhelyek létrehozására. A projekt 
előkészítésére, szakmai kivitelezésének módszertani támogatására és nyomon követésére 
kijelölt szervezet a Központ. 
 

II. A megállapodás tárgya 
 
A projekt előkészítése és végrehajtása során nyújtott szakmai, módszertani támogatás 
biztosítása, együttműködés kialakítása az eredményes projektmegvalósítás érdekében. 
 

III. A megállapodás költségei 
 
A Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti kötelezettségek végrehajtásáért egymás 
felé semmilyen költséget nem számítanak fel, a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeket 
díjmentesen teljesítik. 
 

IV. A megállapodás időtartama 
 
Jelen megállapodás a támogatott projekt hatályos megvalósítási időszakának végéig tartó 
határozott időtartamra jön létre. 
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V. Az együttműködés tartalma 
 

V.1. A megállapodás célja a Felek közötti hosszútávú általános szakmai együttműködésnek a 
kialakítása jelen megállapodás tárgyának megvalósítása érdekében. 

 
V.2. A Központ az alábbi feladatok és kötelezettségek teljesítését vállalja: 

 Konzultációt biztosít a projekt előkészítésében, tervezésében a Támogatást igénylő 
számára. 

 Fórumot biztosít a pályázati felhívás részleteinek megismertetésére. 
 Információ nyújtása a bölcsődei ellátást szabályozó szakmai jogszabályoknak való 

megfeleltetésről (épület, játszóudvar, berendezési tárgyak, eszközök, bútorzat, szakmai 
előírások, stb.). 

 Szakmai szolgáltatás ellátása (pl.: tanácsadás a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv 
keretében elvárt horizontális szempontok teljesítéséhez) a projekt előkészítő 
tevékenységhez kapcsolódóan. 

 Biztosítja a tervezési szakaszban történő helyszíni bejárást, egyedi igény esetében. 
 Közreműködik a projekt kivitelezésének nyomon követésében és a projektütemezésben. 
 Az együttműködés teljes időtartama alatt rendszeresen információt nyújt a Támogatást 

igénylő számára a tapasztalatokról és az esetleges módosításokról. 
 Egyeztetéseket kezdeményez, vállalja az ezeken való részvételt. 
 Ismerteti a fő fejlesztési irányvonalakat. 

 

V.3. A Támogatást igénylő az alábbi feladatok és kötelezettségek teljesítését vállalja: 
 

 Teljes körű tájékoztatást nyújt az általa megvalósítandó projekt részleteiről, a pályázati 
előírásoknak megfelelő szakmai-műszaki tartalomról. 

 Az együttműködés teljes időtartama alatt rendszeresen információt nyújt a Központ 
számára a tapasztalatokról és az esetleges módosításokról. 

 Egyeztetések kezdeményezése, ezeken való részvétel biztosítása. 
 Központ kifejezett kérésére – szükség esetén - az alábbi dokumentumokat rendelkezésre 

bocsátja: műszaki dokumentáció, környezeti hatástanulmány és - állapotfelmérés, 
meglévő infrastrukturális állapot felmérése, üzleti terv, megalapozó dokumentum, 
javaslatok az egyéb helyiség kialakítására, megközelíthetőségére, m2 megállapítására. 

 
 

VI. A megállapodás megszűnése, szerződésszegés 
 

 
VI.1. Jelen megállapodás megszűnik a IV. pontban foglalt időtartam lejártakor. 
 
VI2. Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodást azonnali hatállyal bármelyik Fél 
jogosult írásban felmondani a másik Fél szerződésszegő magatartása esetén. 
 
VI.3. Az azonnali hatályú felmondást írásbeli felszólításnak kell megelőznie, amelyben 
legalább 15 napos határidőt kell adni a szerződésszegő Félnek a szerződésszegő 
magatartás abbahagyására és a szerződésszerű állapot helyreállítására, amennyiben a 
szerződésszegés orvosolható. Egyéb esetben az írásbeli felszólítás mellőzhető. Az 
azonnali hatályú felmondást kötelező megindokolni. Az azonnali hatályú felmondás 
esetén jelen megállapodás az írásbeli felmondás hatályba lépésének az időpontjában 
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szűnik meg. 
 
VI.4. A megállapodás közös megegyezéssel bármikor megszüntethető. 
 

 
 

VII. Kapcsolattartás, értesítések 
 

VII.1. Felek jelen megállapodásban foglalt feladatok ellátása és megvalósítása érdekében 
történő egymás közötti kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik meg 
kapcsolattartóként. 
 
Központ részéről: 
név: RRF projektek mindenkori szakmai vezetője 
cím: 1034 Budapest, Tüzér u. 33-35. 
telefonszám: +36 70 512 8688 
e-mail cím: rrf@csalad.hu 
 
Támogatást igénylő részéről: 
név: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
telefonszám: +36 37 542 305 
e-mail cím: palyazat@hatvan.hu 

 
A kapcsolattartók jelen megállapodás végrehajtása érdekében a rájuk irányadó szabályok 
által meghatározott jogkörrel járnak el. 
 
VII.2. A hivatalos értesítéseket, valamint a visszaigazolásokat írásban (tértivevényes 
ajánlott levél) kell megtenni. A gyorsabb kommunikáció érdekében a hivatalos 
értesítéseket megelőzheti e-mail üzenet. A Felek egyebekben előnyben részesítik az 
egymás közötti kommunikáció során az elektronikus üzenetváltást, illetve a telefonos 
kommunikációt. 
 
VII.3. Ha a Felek részéről a fentiektől eltérően más személy jogosult joghatályos 
nyilatkozattételre, illetve a Felek más kapcsolattartót jelölnek ki, kötelesek erről írásban 
egymást haladéktalanul, de legkésőbb 72 (hetvenkét) órán belül tájékoztatni. 
A Felek rögzítik, hogy a Felek által megjelölt kapcsolattartó személyekben történő 
változást egymással írásban közlik, azonban ez nem indokolja a jelen megállapodás 
módosítását. 
 

VIII. Záró rendelkezések 
 

 
VIII.1. A jelen megállapodás módosítása, kiegészítése kizárólag írásban, a Felek 
egybehangzó akaratával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek 
figyelembevételével történhet. 
 
VIII.2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Ptk. rendelkezései az 
irányadóak. 

 
VIII.3. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodással 
kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényeket, információkat kizárólag a 
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megállapodásban foglaltak teljesítésére használják fel, azokat harmadik személy részére, 
a többi érintett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé, kivéve 
a családügyi ágazat részére történő adatszolgáltatást és a mindenkori hatályos 
jogszabályok által előírt eseteket. 

 
VIII.4. A Felek arra törekednek, hogy jelen megállapodás alapján, vagy azzal 
kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton, peren 
kívül, egyezséggel, közvetlen tárgyalás útján rendezzenek.  
 
VIII.5. A jelen megállapodás három eredeti példányban készül, melyből két eredeti 
példány a Központot, egy eredeti példány a Támogatást igénylőt illet. 
 
VIII.6. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá. 

 
VIII.7. Jelen megállapodás a mindkét Fél általi aláírásakor lép hatályba. 

 
 
 
Kelt: Budapest, 2022. év  ….. hó …. nap 
 
 

_______________________________  _______________________________ 
 Dr. Szuromi-Kovács Ágnes Horváth Richárd 
Családbarát Magyarország Központ Hatvan Város Önkormányzata 
 Közhasznú Nonprofit Kft.  
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

Amely létrejött egyrészről a  
Lechner Nonprofit Kft. 
(továbbiakban: LTK) 

 Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59. 
 Adószám: 24225221-2-43 
 Képviselő neve: Kolossa József, ügyvezető 
                 
 
másrészről a(z)  
 
 Hatvan Város Önkormányzata 
 Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 Adószáma: 15729394-2-10 
 Képviselője: Horváth Richárd polgármester 
 
(a továbbiakban: Támogatást igénylő, együttesen: „Felek”  
 
 
az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 

 
 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 

I. Előzmény 
Hatvan Város Önkormányzata Hatvanban a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv 
keretében meghirdetett Bölcsődei nevelés fejlesztése című, RRF-1.1.2-2021 kódszámú 
felhívás keretében támogatásban részesült új bölcsődei férőhelyek létrehozására. A projekt 
előkészítésére, szakmai kivitelezésének támogatására és nyomon követésére kijelölt szervezet 
az LTK. 
 
 

II. A megállapodás tárgya 
 
A projekt előkészítése és végrehajtása során nyújtott konzultáció biztosítása a projekt 
előkészítésében, tervezésében, és támogatott projekt esetén közreműködés a projekt 
kivitelezésének megtervezésében, ütemezésének nyomonkövetésében egy koordinációs teamen 
keresztül.  
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III. A megállapodás költségei 
 
A Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti kötelezettségek végrehajtásáért egymás 
felé semmilyen költséget nem számítanak fel, a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeket 
díjmentesen teljesítik. 
 

IV. A megállapodás időtartama 
 

Jelen megállapodás a kivitelezés 100%-ának elkészüléséig, a tervezett eszközök beszerzésének 
lezárulásáig, illetve a használatbavételi engedély megszerzéséig tartó határozott időtartamra jön 
létre. 1  

 
 

V. Az együttműködés tartalma 
 

V.1. A megállapodás célja a Felek közötti hosszú távú általános szakmai együttműködésnek a 
kialakítása jelen megállapodás tárgyának megvalósítása érdekében. 

 
V.2. Az LTK az alábbi feladatok és kötelezettségek teljesítését vállalja: 

 Konzultációt biztosít a projekt előkészítésében, tervezésében a Támogatást igénylő 
számára. 

 A tervezési és megvalósítási szakaszban történő helyszíni bejárást vállal. 
 Szakmai szolgáltatást lát el (pl.: tanácsadás a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv 

keretében elvárt horizontális szempontok teljesítéséhez) a projekt megvalósításához 
kapcsolódóan. 

 Támogatja a kivitelezéseket szakértői szinten, segíti az elkészült mintatervek 
adaptálását a helyi adottságokhoz. 

 Működteti a felállított koordinációs teamet (a koordinációs team építésztervezőkből, 
szakági tervezőkből, konyhatechnológusból, minőségellenőrből és bölcsődei 
szakértőből áll). 

 „Okos város” megoldásokat javasol, adaptációs tanácsadást biztosít a támogatott 
projektek részére a települési ökoszisztéma fejlesztésének szemléletében. 

 Közreműködik a projekt kivitelezésének nyomon követésében és a projektütemezésben. 
 A kivitelezések előrehaladásáról vezetői információs rendszert üzemeltet, ennek 

végrehajtása biztosítása érdekében kéri Támogatást igénylő részéről az adatszolgáltatást 
és az E-építési Naplóba való betekintési jogosultságot. 

 
V.3. A Támogatást igénylő az alábbi feladatok és kötelezettségek teljesítését vállalja: 
 

 Teljes körű tájékoztatást nyújt az általa megvalósítandó projekt részleteiről, a pályázati 
előírásoknak megfelelő szakmai-műszaki tartalomról. 

 Az együttműködés teljes időtartama alatt rendszeresen információt nyújt az LTK 
számára a tapasztalatokról és az esetleges módosításokról. 

 Egyeztetések kezdeményezése, ezeken való részvétel biztosítása. 
 A kivitelezés előrehaladásáról, az alapozási munkák megkezdése után havonta, a 

műszaki ellenőr közreműködésével tájékoztatás nyújtása az LTK számára, amelynek 
keretében legalább az alábbi adatok kerülnek átadásra: 

 
1 A műszaki ellenőr teljesítési igazolása az 100%-os készültségről rendelkezésre áll és a használatba vételi 
engedélyt a projektmegvalósító bemutatta vagy LTK-t felhatalmazta az ÉTDR rendszerből történő letöltésre. 
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o legalább 1-1 db, legalább 4000x3000 pixel felbontású külső és belső 
(amennyiben már releváns) fotó, 

o a kivitelezői szerződés tartalma és főbb adatai (szerződéses összegek, vállalt 
határidők), 

o amennyiben a kivitelezői szerződés módosításra kerül, úgy a módosítás ténye és 
tartalma. 

 Jóváhagyja, hogy bölcsődefejlesztést támogató szervezet a kivitelezés haladásának 
nyomon követése érdekében az érintett E-építési Naplóba betekinthessen.  

 LTK kifejezett kérésére – szükség esetén – az alábbi dokumentumokat rendelkezésre 
bocsátja: kivitelezői szerződés, műszaki dokumentáció, környezeti hatástanulmány és -
állapotfelmérés, meglévő infrastrukturális állapot felmérése, üzleti terv, megalapozó 
dokumentum, javaslatok az egyéb helyiség kialakítására, megközelíthetőségére, m2 
megállapítására. 

 
VI. A megállapodás megszűnése, szerződésszegés 

 
 
VI.1. Jelen megállapodás megszűnik a IV. pontban foglalt időtartam lejártakor. 
 
VI.2. Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodást azonnali hatállyal bármelyik Fél 
jogosult írásban felmondani a másik Fél szerződésszegő magatartása esetén. 
 
VI.3. Az azonnali hatályú felmondást írásbeli felszólításnak kell megelőznie, amelyben 
legalább 15 napos határidőt kell adni a szerződésszegő Félnek a szerződésszegő 
magatartás abbahagyására és a szerződésszerű állapot helyreállítására, amennyiben a 
szerződésszegés orvosolható. Egyéb esetben az írásbeli felszólítás mellőzhető. Az 
azonnali hatályú felmondást kötelező megindokolni. Az azonnali hatályú felmondás 
esetén jelen megállapodás az írásbeli felmondás hatályba lépésének az időpontjában 
szűnik meg. 
 
VI.4. A megállapodás közös megegyezéssel bármikor megszüntethető. 

 
 

VII. Kapcsolattartás, értesítések 
 

VII.1. Felek jelen megállapodásban foglalt feladatok ellátása és megvalósítása érdekében 
történő egymás közötti kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik meg 
kapcsolattartóként. 
 
LTK részéről: 
név: RRF projekt mindenkori szakmai vezetője 
cím: 1111 Budapest, Budafoki úr 59.  
telefonszám:+ 36 1 279 2640 
e-mail cím: rrfltk@lechnerkozpont.hu  
 
Támogatást igénylő részéről: 
név: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
telefonszám: +36 37 542 305 
e-mail cím: palyazat@hatvan.hu 

 
A kapcsolattartók jelen megállapodás végrehajtása érdekében a rájuk irányadó szabályok 
által meghatározott jogkörrel járnak el. 
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VII.2. A hivatalos értesítéseket, valamint a visszaigazolásokat írásban (tértivevényes 
ajánlott levél) kell megtenni. A gyorsabb kommunikáció érdekében a hivatalos 
értesítéseket megelőzheti e-mail üzenet. A Felek egyebekben előnyben részesítik az 
egymás közötti kommunikáció során az elektronikus üzenetváltást, illetve a telefonos 
kommunikációt. 
 
VII.3. Ha a Felek részéről a fentiektől eltérően más személy jogosult joghatályos 
nyilatkozattételre, illetve a Felek más kapcsolattartót jelölnek ki, kötelesek erről írásban 
egymást haladéktalanul, de legkésőbb 72 (hetvenkét) órán belül tájékoztatni. 
A Felek rögzítik, hogy a Felek által megjelölt kapcsolattartó személyekben történő 
változást egymással írásban közlik, azonban ez nem indokolja a jelen megállapodás 
módosítását. 
 

VIII. Záró rendelkezések 
 

 
VIII.1. A jelen megállapodás módosítása, kiegészítése kizárólag írásban, a Felek 
egybehangzó akaratával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek 
figyelembevételével történhet. 
 
VIII.2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Ptk. rendelkezései az 
irányadóak. 

 
VIII.3. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodással 
kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényeket, információkat kizárólag a 
megállapodásban foglaltak teljesítésére használják fel, azokat harmadik személy részére, 
a többi érintett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé, kivéve 
a családügyi ágazat részére történő adatszolgáltatást és a mindenkori hatályos 
jogszabályok által előírt eseteket. 

 
VIII.4. A Felek arra törekednek, hogy jelen megállapodás alapján, vagy azzal 
kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton, peren 
kívül, egyezséggel, közvetlen tárgyalás útján rendezzenek.  
 
VIII.5. A jelen megállapodás három eredeti példányban készül, melyből két eredeti 
példány az LTK-t, egy eredeti példány a Támogatást igénylőt illet. 
 
VIII.6. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá. 

 
VIII.7. Jelen megállapodás a mindkét Fél általi aláírásakor lép hatályba. 

 
 
 
Kelt: Budapest, 2022. év  ….. hó …. nap 
 
 
 

_______________________________  _______________________________ 
 Kolossa József      Horváth Richárd 
      Lechner Nonprofit Kft. Hatvan Város Önkormányzata 


