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Ügyiratszám: OB/10-5/2019.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. augusztus 28-i nyilvános ülésére

Tárgy:

Döntés a bölcsődei ellátás finanszírozása tárgyában létrejött szerződés
módosításáról

Előterjesztő:

Végh Tamásné polgármester

Előkészítő:

dr. Rozgonyi Viktória jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Óbudavár Község Önkormányzata 2019. január 22-i ülésén döntött a Zánka és Térsége Oktatási
Intézményi Társulással a bölcsődébe járó gyermek után fizetendő hozzájárulásról szóló ellátási
szerződés megkötéséről.
Az ellátási díj 2018-ban 23.677,- Ft volt, a képviselő-testület döntésében legfeljebb 25.000
Ft/gyermek/hó hozzájárulás megfizetését vállalta.
A Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulás a partnerekkel fennálló egyes, azonos tárgyú
jogviszonyokból eredő szolgáltatások finanszírozásának egységesítése érdekében a megkötött
szerződések felülvizsgálatát határozta el, mely alapján a Társulás új, a korábbi szerződés helyébe lépő
szerződés megkötését javasolja. Az ellátási szerződésben 2019 évre a gyermekek után fizetendő
hozzájárulás összege 10 000,- Ft/hó/fő.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánka és
Térsége Oktatási Intézményi Társulás, mint a Kétnyelvű Német
Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde (8251 Zánka, Iskola u. 4.) fenntartója
által megküldött ellátási szerződés tervezetet megismerte, azzal
egyetért.
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetése alapján, mint
önként vállalt feladatra, az intézményben bölcsődei ellátásban
részesülő óbudavári lakóhelyű gyermek után az ellátási szerződésben
megjelölt 10.000 Ft/gyermek/hó hozzájárulás megfizetését vállalni
tudja.
Felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú ellátási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szentantalfa, 2019. augusztus 22.
Végh Tamásné
polgármester
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FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
(tervezet)
Amely létrejött egyrészről
Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulás (székhely: 8251 Zánka, Iskola u. 11.;
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 431934; adószám: 15431930-1-19; bankszámlaszám:
73200062-16032967-00000000; képviseli: Filep Miklós elnök) mint oktatási szolgáltató
(továbbiakban: Megbízott);
……………. Község Önkormányzata (székhely: ……………………. ; Törzskönyvi
azonosító szám (PIR): …………………….; adószám: …………………….; bankszámlaszám:
…………………….; képviseli: ……………………. polgármester) mint feladat-ellátásra
kötelezett (továbbiakban: Megbízó);
együttesen mint Felek vagy Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi
feltételek mellett:
I. Előzmények
1.

Az intézményalapítók és fenntartók képviseletében eljáró Zánka és Térsége Oktatási
Intézményi Társulás Társulási Tanácsa irányító szerv a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. §
(1) bekezdés 8. pontja, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 42. §-ában meghatározott
bölcsődei feladat ellátásával bízták meg az Intézményi Társulást és az általa fenntartott,
e feladatkörre működési engedéllyel rendelkező intézményt.

2.

A Felek egyezően rögzítik, hogy az Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pontja, valamint a
gyermekek védelméről és a Gyvt. 94. § (3a) bekezdés alapján a bölcsődei ellátás
biztosítása a helyi önkormányzat feladata, így a Felek a bölcsődei feladatok ellátására,
az irányadó szabályoknak megfelelő tartalommal feladat-ellátási megállapodást kötnek
egymással. Jelen szerződés jogi alapját a Gyvt. 94. § (3a) bekezdése mellett az (5), és
(5a) bekezdések is képezik.
II. A megállapodás tárgya és tartalma

3.

Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy a megállapodásban foglalt bölcsődei ellátás
arra a három év alatti gyermekre vonatkozik, akinek a szülője a személyi adat és
lakcímnyilvántartás szerint a Megbízó közigazgatási területén állandó lakóhellyel
rendelkezik (a továbbiakban: gyermek). Megbízó tudomásul veszi, hogy Zánka Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2016. (II.29.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: Rendelet) 27. §-a szerint a bölcsődében történő elhelyezésre
elsődlegesen a Megbízott ellátási területen állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező szülők gyermekeinek van lehetősége. A Megbízó közigazgatási területén
lakóhellyel rendelkező szülők gyermekeinek bölcsődei elhelyezésére abban az esetben
van lehetőség, amennyiben az adott települési önkormányzat vállalja az egy gyermekre
jutó önkormányzati költség (hozzájárulás) megfizetését, továbbá amennyiben az ellátást
nyújtó intézményben van az alapító okiratában meghatározott szabad férőhely.

4.

Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a 3 év alatti gyermekek számára bölcsődei

ellátást biztosít a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
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15/1998. (IV.30.) NM. rendelet (a továbbiakban: NM. rendelet) 41. § (4) bekezdésében
meghatározottak szerint.
5.

Megbízott a bölcsődei ellátást az általa fenntartott Kétnyelvű Német Nemzetiségi
Óvoda-Bölcsőde „Zweisprachiger Nationalitäten Kindergarten-Krippe”, 8251 Zánka,
Iskola u. 4. sz. alatti intézményben biztosítja.

6.

A bölcsődei ellátás a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása,
szakszerű gondozása és nevelése érdekében vehető igénybe. Ha a gyermek a 3. évét
betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai
nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a
bölcsődében. A bölcsőde ezen túlmenően végezheti a fogyatékos gyermekek nevelését
és gondozását is. A bölcsődei ellátásban a gyermek legfeljebb hatéves koráig vehet
részt.

7.

Megbízott kijelenti és szavatolja, hogy megfelelő szakmai, személyi és tárgyi
feltételekkel rendelkezik a bölcsődei ellátás szolgáltatás elvégzéséhez.

8.

Megbízó tudomásul veszi, hogy a Rendelet értelmében a bölcsődei ellátás iránti igényt
minden év május 15. napjáig be kell jelenteni, amelynek elmulasztása esetén a
gyermeket csak szabad hely esetén lehet felvenni. Megbízó kötelezettséget vállal arra,
hogy az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező bölcsődei ellátást igénylő
gyermekek szülőit a beiratkozások időpontjáról és módjáról megfelelő időben
tájékoztatja.
III. Pénzügyi rendelkezések

9.

Megbízó tudomásul veszi, hogy valamennyi, a Megbízott által fenntartott bölcsődében
ellátott bölcsődés gyermekek után járó központi támogatás minden eleme Megbízottat
illeti meg.

10. Megbízó továbbá tudomásul veszi, hogy Megbízottat a jelen megállapodásban vállalt
feladatok teljesítéséért a gyermekek bölcsődébe járásának napjától az általa fenntartott
intézménybe járó valamennyi gyermek után hozzájárulás illeti meg. A hozzájárulást a
bölcsődei szolgáltatást igénybe vevő gyermekek után az intézményi beiratkozásnak
megfelelően igénybe vett hónapra vonatkozóan, teljes összegben kell megfizetni. A
Felek megállapodnak abban, hogy a tárgyévet követő költségvetési évben fizetendő havi
hozzájárulás egy gyermekre jutó összegét a teljes feladatellátási, intézményfenntartási
és működési költség, továbbá a normatíva, és a saját bevétel különbözete
figyelembevételével, valamint a bölcsődei ellátást igénybe vevők ismert létszáma
alapján a Megbízott határozza meg minden év november 30. napjáig. A 2019. évben
fizetendő havi hozzájárulás összege 10.000,- Ft, azaz tízezer forint.
11. A hozzájárulást a Megbízó a településén lakóhellyel rendelkező, adott hónapban
bölcsődei ellátásban részesülő gyermek után a Zánka és Térsége Oktatási Intézményi
Társulás 73200062-16032967 számú pénzforgalmi számlájára fizeti meg tárgy hónapot
követő hónap 10. napjáig.
12. Megbízó tudomásul veszi, hogy a fizetési kötelezettsége késedelmes teljesítése esetén a
mindenkor érvényes jegybanki alapkamattal növelt összeg megfizetésére köteles.
Amennyiben fizetési kötelezettségének az esedékességtől számított 60 napon belül nem
tesz eleget, Megbízott jogosult jelen megállapodást egyoldalúan, azonnali hatállyal,
indokolás nélkül felmondani.
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IV. A megállapodás hatálya, felmondás
13. A Felek a jelen megállapodást 2019. szeptember 1. napjától, határozatlan időre kötik.
14. A jelen szerződés a felek közötti teljes megállapodást tartalmazza, és hatálybalépésével
a felek minden korábbi, a szerződés tárgyát képező feladatellátással kapcsolatos, akár
szóban, akár írásban tett nyilatkozata, megállapodása megszűnik, hatályát veszti.
15. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodást bármelyik fél a másik félhez
intézett írásbeli nyilatkozatával, három hónapos felmondási idővel a bölcsődei
gondozási-nevelési év végére, augusztus 31. napjára felmondhatja. A Gyvt. 42. § (5)
bekezdése alapján a bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus
31-éig tart.
V. Egyéb rendelkezések
16. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó képviseletében eljáró személy a feladat
ellátását a helyszínen bármikor jogosult ellenőrizni. Az esetleges észrevételeket a
feladatellátásban közreműködő intézmény vezetőjének, valamint a Megbízott
elnökének bevonásával tárgyalás útján rendezik.
17. A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásban nem szabályozott kérdésekben
a Gyvt., a NM. rendelet, valamint a Ptk. hatályos előírásait kell alkalmazni.
A Felek a jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Zánka, 2019.

hó

…………………………………….
Zánka és Térsége Oktatási Intézményi
Társulás
(képv.: Filep Miklós elnök)
Megbízott

nap

…………………………………….
…………. Község Önkormányzata
(képv.: ……………………. polgármester)
Megbízó

Záradék:
A megállapodást …………… Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2019. (
sz. önkormányzati határozatával hagyta jóvá.

.

.)
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