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  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2009. 

(IV.01) számú határozata, valamint Szigetszentmiklós Város Képviselő-testületének 

361/2008. (XI.25.) számú határozata alapján 2009. április 01. napján Ferencváros 

Önkormányzata ellátási szerződést kötött Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával 

maximum 5 fő szigetszentmiklósi illetőségű, sajátos nevelési igényű fogyatékos gyermek 

bölcsődei ellátására. Az ellátási szerződés 2012. május 03. és 2013. december 20. napján 

módosításra került. A módosítások technikai jellegű változtatásokat tartalmaztak, a szerződés 

tartalmi elemeit nem érintették. A szerződés második módosításával annak lejárta 2016. 

december 31. napjára változott. Ezt követően a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 357/2016. (XI. 17.) számú határozatával döntött 2017. 

január 1. és 2019. december 31. közötti időszakra kiterjedő Ellátási szerződés megkötéséről. 

 

Az ellátási szerződés értelmében Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

gyermekjóléti alapellátás keretében a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézményekben lévő 

fogyatékos kisgyermekek ellátását nyújtó csoportban a fogyatékos gyermekekre vonatkozó 

orvosi vagy fejlesztő pedagógusi szakvéleményben meghatározott időre, de naptári hetenként 

legfeljebb 60 óra időtartamban, nappali ellátás formában fogyatékos gyermekek részére nyújt 

bölcsődei ellátást. A bölcsődében olyan szigetszentmiklósi lakcímmel rendelkező 

gyermekeknek nyújtanak segítséget, akiknek egészsége, testi vagy személyi fejlődése a család 

szociális helyzete, illetve otthoni körülményei miatt otthonában hét közben nem biztosítható.  

 

Szigetszentmiklós Önkormányzata általa vállalt szolgáltatási díjként az ellátási szerződés 

időtartamára évenként a felvett létszám függvényében 888.000,- Ft/fő szolgáltatási díjat fizet.  

2014. évben 1 fő, 2015. év áprilisáig szintén 1 fő, ezt követően nem vette igénybe 

szigetszentmiklósi lakóhelyű gyermek az ellátást. 

 

Hivatkozással az ellátási szerződés 8.2. pontjára – mely szerint a felek megállapodnak abban, 

hogy jelen szerződést minden év október-november hónapjában felülvizsgálják, és az igény és 

szükség szerinti módosításáról tárgyalásokat folytatnak – Szigetszentmiklós Önkormányzata 

megküldte tájékoztató levelét, mely szerint 2025. december 31. napjáig továbbra is igényt tart 

az 5 fő szigetszentmiklósi illetőségű, sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődei ellátására a 

Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézményekben.  

 

Az előterjesztéshez mellékelem az Ellátási Szerződés tervezetet. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 

 

Mellékletek: 1. számú Melléklet: Ellátási Szerződés tervezet 

2. számú Melléklet: Működési engedély 

 

Budapest, 2019. december 2. 

 

 Baranyi Krisztina s.k. 

 polgármester 



Határozati javaslat 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával a …/2019. számú előterjesztés 1. sz. 

mellékletét képező szerződéstervezet szerinti tartalommal ellátási szerződést köt a 

Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézményekben 5 fő szigetszentmiklósi lakóhelyű 

fogyatékos gyermek nappali ellátására, és felkéri a Polgármestert annak aláírására.  

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 
Száma: 07/…………../2019. 

 

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

(TERVEZET) 

 

mely létrejött egyrészről 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 

székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L.u.2. 

törzskönyvi azonosító szám: 730918  

adószám: 15730916-2-13  

bankszámlaszám: 11742252-15393276  

(képviseli Nagy János polgármester) 

- a továbbiakban, mint Önkormányzat – 

 

másrészről  

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata  
székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

törzskönyvi azonosító szám: 735726  

adószám: 15735722-2-43  

bankszámlaszám: 10401196-00028977-00000005  

(képviseli Baranyi Krisztina polgármester) 

- a továbbiakban, mint Szolgáltatást nyújtó – 

 

szerződő felek között - Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. 

(….) és Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

……./2019. (.) határozata alapján az alábbi feltételek szerint: 

 

1. A megállapodás tárgya 
 

1.1. Az Önkormányzat és a Szolgáltatást nyújtó megállapodik abban, hogy az Önkormányzat 

számára a jogszabályi kötelezettség alapján kötelező feladatot jelentő  

GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS KERETÉBEN 

FOGYATÉKOS GYERMEK BÖLCSŐDEI ELLÁTÁSA 

 

szolgáltatásának megszervezését, valamint működtetését a Szolgáltatást nyújtó biztosítja. 

 

1.2. A megállapodás alapján a Szolgáltatást nyújtó vállalja, hogy az Önkormányzat Jegyzője által 

írásban megnevezett családok esetében a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján az általa fenntartott Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei 

Intézményekben lévő fogyatékos kisgyermekek ellátását nyújtó csoportban bölcsődei 

szolgáltatások nyújtásáról gondoskodik. 

 

2. A megállapodás tartalma 

 

2.1. A Szolgáltatást nyújtó a bölcsőde működtetése során a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések szerint, valamint a feladat ellátásával kapcsolatos szakmai elvárásoknak 

megfelelően látja el feladatát. 

 

2.2. A Szolgáltatást nyújtó a szolgáltatás keretében olyan gyermekek ellátását végzi, akiknek 

egészsége, testi vagy személyi fejlődése a család szociális helyzete, illetve otthoni körülményei 

miatt otthonában hét közben nem biztosítható. 

 

2.3. A Szolgáltatást nyújtó a fenti szolgáltatást a fogyatékos gyermekekre vonatkozó orvosi vagy 

fejlesztő pedagógusi szakvéleményben meghatározott időre, de naptári hetenként legfeljebb 60 

óra időtartamban, nappali ellátás formában nyújtja. 

 

2.4. A feladat szakmai tartalma tekintetében figyelemmel kell lenni 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 



 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 

 az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény, 

 a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 

XXVI. törvény, 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény, 

 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet, 

 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól, működésük feltételeiről szóló 15/1998. 

(IV.30.) NM rendelet szabályaira, 

 továbbá a gyermekvédelmi és a szociális szakma követelményeire. 

 

3. A szolgáltatás biztosításával érintett személyek köre, 

valamint a pénzügyi fedezet 

 

3.1. A szolgáltatás biztosításával érintett személyek köre:  

 

 a szigetszentmiklósi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező és ténylegesen 

Szigetszentmiklóson tartózkodó családokban élő hat hónap és hat év közötti gyermekek.  

 A fogyatékos gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását a 

bölcsődei ellátás keretében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 

továbbiakban Köznev. tv.) szerinti szakértői rehabilitációs bizottság szakvéleménye 

alapján a fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig fejlődését biztosító korai 

fejlesztésben és gondozásban, vagy fejlesztő előkészítésben vehet részt. 

 

3.2. Az ellátásban részesítendők száma  

 

 maximum nevelési évente 5 fő (gyermek). 

 

3.3. A szolgáltatás ellenértéke és megfizetésének módja 

a) A szolgáltatás ellenértékét a felek az alábbi módon határozzák meg: 

aa) Magyarország mindenkori éves központi költségvetéséről szóló törvényben 

meghatározott állami normatív támogatás, 

ab) az Önkormányzat által vállalt további hozzájárulásként az ellátási szerződés 

időtartamára évenként 888.000,- Ft/fő, a felvett létszám függvényében, 

b) A szolgáltatás megfizetésének módja:  

a felvett létszám függvényében a nevelési év végéig – augusztus 31-ig – egy összegben a 

szolgáltatásról szóló számla ellenében az Önkormányzat átutalás útján megfizeti a 3.3 ab) 

pontban meghatározott hozzájárulás összegét. 

 

3.4. A szolgáltatás finanszírozásának egyéb kérdései 

 

 A férőhelyre irányuló jelen szerződés alapján a szolgáltatási díjon felül térítési díjat az 

ellátás igénybevétele esetén csak az étkeztetés biztosításáért kell fizetni Szolgáltatást nyújtó 

részére a gyermek törvényes képviselőjének. 

 Szerződő felek minden év október hónapjában tárgyalásokat folytatnak a következő naptári 

év finanszírozásával kapcsolatban, melynek számítására a mindenkori KSH által aktuálisan 

elfogadott és közzétett infláció mértékét határozzák meg. 

 

4. A Szolgáltatást nyújtó kötelezettségei 

 



4.1. A Szolgáltatást nyújtó az Önkormányzat és intézményei által a 3.1. pontban megjelölt 

gyermekek (családok) esetében biztosítja a fogyatékos kisgyermek részére irányuló bölcsődei 

gondozást az általa működtetett intézmény keretein belül. 

 

4.2  A Szolgáltatást nyújtó vállalja a folyamatos kapcsolattartást Szigetszentmiklós Város 

Polgármesteri Hivatalának intézményfenntartói és egészségügyi ügyintézőjével.  

Amennyiben a Szolgáltatást nyújtó a gyermek felvételét elutasítja, köteles ennek okát írásban 

közölni Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatala felé. 

 

4.3. A Szolgáltatást nyújtó vállalja, hogy adatszolgáltatási kötelezettségét a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően teljesíti, az előírt adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal, megszabott 

határidőben és meghatározott módon, térítésmentesen köteles szolgáltatni. 

 

4.4. A Szolgáltatást nyújtó, az Önkormányzat által biztosított pénzügyi forrásokkal évente – 

tárgyévet követő év január 31. napjáig – tételesen, írásban köteles elszámolni a pénzügyi 

elszámolást befogadó Pénzügyi Iroda felé. A megállapodás szerinti ellátás szakmai igazolását  

Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatalának  intézményfenntartói és egészségügyi 

ügyintézője végzi.  

 

4.5. A Szolgáltatást nyújtó évente egyszer a tárgyévben végzett szakmai tevékenységéről írásban 

(papír és elektronikus formában) beszámol Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-

testülete, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottsága felé, mely beszámolót az 

Önkormányzathoz a tárgyévet követő év január 31. napjáig megküldi. 

 

4.6. A Szolgáltatást nyújtó a feladat elvégzéséért a szigetszentmiklósi ellátottak után járó normatív 

állami támogatás lehívására jogosult. 

 

5. Az Önkormányzat kötelezettségei 
 

5.1. Az Önkormányzat folyamatosan kapcsolatot tart intézményein keresztül a Szolgáltatást 

nyújtóval, szükség esetén kezdeményezi a szolgáltatás biztosítását. 

 

5.2. Az Önkormányzat éves költségvetésében megtervezi és biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges 

pénzügyi fedezetet a 3.3. pontban meghatározottak szerint. 

 

5.3. Az Önkormányzat az állami normatív támogatást kiegészítve, a jelen szerződés 3.3. pontjában 

megfogalmazottak szerint, a szolgáltatásért járó szolgáltatási díj összegét átutalja Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata K&H Bank Zrt. -nél vezetett 10401196-

00028977-00000005 sz. számlájára.  

 

6. A szolgáltatással kapcsolatos egyéb kérdések 

 

6.1. A szerződés mellékletét képezi a Szolgáltatást nyújtó részére Budapest Főváros Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatal által kiadott, BPC-020/2351-2/2014. számú működési engedély, ami 

szerint az intézmény 100 fő ellátására alkalmas. 

 

6.2. A Szolgáltatást nyújtó e megállapodás aláírásával egyben nyilatkozik arról, hogy a vonatkozó 

jogszabályokban foglalt követelményeket, valamint a szakmai követelményeket, illetve a 

nyilvántartási kötelezettségeket, továbbá az adatkezelés és adatvédelem szabályait 

maradéktalanul ismeri és betartja. 

 

7. A szolgáltatással kapcsolatos panaszok kivizsgálásáról 

 

7.1. A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos panasz esetén a Szolgáltatást nyújtó köteles azt 

kivizsgálni, valamint írásban 15 napon belül tájékoztatni az Önkormányzatot panasz 

megalapozottságáról. 

 

7.2. Amennyiben egy hónapon belül több panasz érkezik a szolgáltatásra vonatkozóan, az 

Önkormányzat maga intézkedik a panaszok kivizsgálásáról. Ennek elősegítése érdekében a 



Szolgáltatást nyújtó kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges információkat, valamint 

tájékoztatást megadja az Önkormányzat, vagy annak megbízottja részére. 

 

7.3. A panasz kivizsgálása után Önkormányzat írásban értesíti Szolgáltatást nyújtót a vizsgálat 

eredményéről. 

 

8. Szerződés megszűnése, a szolgáltatás biztosításának folytatása 

 

8.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést határozott időre 2020. január 01-től 

kezdődően 2025. december 31. napjáig kötik, évente felülvizsgálják. 

 

8.2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés felülvizsgálatára minden év október 

hónapjában kerül sor és az igény és szükség szerinti módosításáról tárgyalásokat folytatnak. 

 

8.3. Rendkívüli felmondásnak akkor van helye, ha valamelyik fél súlyosan felróható magatartása 

jogszabálysértésben, vagy nyilvánvaló szakmai hiányosságok alapján való feladatellátásban 

nyilvánul meg, továbbá, ha az írásbeli felszólítást követően valamelyik fél nem teljesíti az e 

szerződésben meghatározott kötelezettségeit. 

 

8.4. Jelen szerződést mindkét fél 3 hónapos felmondási idővel felmondhatja. A 3 hónap felmondási 

idő alatt a Szolgáltatást nyújtónak továbbra is gondoskodnia kell a gyermekek ellátásáról. 

Szolgáltatást nyújtó felmondási jogát megalapozza az is amennyiben az Önkormányzat a 

pénzügyi fedezet átutalásával kapcsolatos kötelezettségével 3 hónapnál hosszabb késedelembe 

esik. 

 

8.5. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy szerződésszegés esetén a gyermekek 

elhelyezéséről maga gondoskodik a felmondási idő lejárta után. 

 

8.6. Ha a szerződésszegés a 8.3. pont alatt meghatározott magatartásokkal valósul meg, a felek 

kölcsönösen kártérítési kötelezettséggel tartoznak a kiesett szolgáltatás időtartamára 

szerződésszegésük függvényében. 

 

8.7. Szolgáltatást nyújtó jelen szerződés 1. számú mellékletében nyilatkozik arról, hogy a Nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. szerint átlátható szervezetnek minősül. 

 

A jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (Ptk) rendelkezései az iránymutatók. 

Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy törekszenek a vitás kérdések tárgyalás útján történő 

rendezésére.  

 

Jelen szerződés 4 oldal terjedelemben, 6 eredeti példányban készült, amit a felek kölcsönös elolvasás 

és értelmezés után, mint akaratukkal megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

 

Budapest, 2019. ………………………  
 

 

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
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Kelt: Szigetszentmiklós, 2019. …………………. 
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Jobbágy Csilla  

Irodavezető     
 

 



1. számú melléklet  

 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

 

I. A 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a) pontja szerinti átlátható szervezetek: 

Alulírott……………….………………………………………………………… (név), mint a 

………………………………………………………………………………………………….. (cégnév, 

adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül az 

alábbiak szerint (aláhúzandó!):  

 állam,  

 költségvetési szerv,  

 köztestület,  

 helyi önkormányzat,  

 nemzetiségi önkormányzat,  

 társulás,  

 egyházi jogi személy,  

 olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a(z) ……………………………. 

(önkormányzat megnevezése) helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 

részesedéssel rendelkezik,  

 nemzetközi szervezet,  

 külföldi állam,  

 külföldi helyhatóság,  

 külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes állam ……………………. (az állam megnevezése) szabályozott 

piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság. 

 

Tudomásul veszem, hogy Szigetszentmiklós Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdés értelmében - nem köthet 

érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést olyan jogi 

személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül a 

Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3.§ (1) bekezdés 1. pontja 

szerinti átlátható szervezetnek.  

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szervezetemmel kötött 

szerződésből eredő követelések elévüléséig, a szervezet átláthatóságával összefüggő adatokat 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata kezelje. 

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről Szigetszentmiklós 

Város Önkormányzatát haladéktalanul tájékoztatom.  

 

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést Szigetszentmiklós 

Város Önkormányzata az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján felmondja, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem 

került sor - a szerződéstől eláll. 

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály 

szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és 

cégjegyzésére). 

 

Kelt: ………………...(helység), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap) 

 

…………………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

                                                 

 A szervezeti formának megfelelően kell kitölteni a I-III. pontok közül a vonatkozó részt, és a kitöltött résznél 

kell keltezni és aláírni. 



2. számú melléklet  

 



 



 



 



 



 
 


