
 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

 

       Iktató szám: 74/2021. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. november 11-i ülésére 

 
 
Tárgy:   Javaslat ellátási szerződés módosítására 
 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina polgármester 
 

Készítette:    Halmai András, Humánszolgáltatási Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 
2021. november 10. 

 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bodrogai Tibor s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  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 (a továbbiakban: 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 

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 357/2016. (XI. 17.) számú határozatával 

döntött 2017. január 1. és 2019. december 31., valamint 432/2019. (XII.12.) számú 

határozatával döntött 2020. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakra kiterjedő 

ellátási szerződés megkötéséről. 

 

 

Az ellátási szerződés értelmében Ferencváros Önkormányzata gyermekjóléti alapellátás 

keretében a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézményekben 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 díj került 

megállapításra, de az előző időszakban nem vette igénybe szigetszentmiklósi lakóhelyű 

gyermek az ellátást. Árvainé Komornik Katalin intézményvezető asszony tájékoztatása, 

valamint az előző évek gyakorlata alapján tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 

az ellátási szerződésben foglaltak esetleges megvalósítása során a kerületi bölcsődei igények 

teljesítése nem sérül. 

 

 

Hivatkozással az ellátási szerződés 8.2. pontjára – mely szerint a szerződés minden év október 

hónapban felülvizsgálatra kerül, és igény és szükség szerint a módosításáról tárgyalásokat 

folytatnak – a két település hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei előzetesen 

egyeztetettek és jelen előterjesztés mellékletében szereplő szerződés módosítás elfogadása 

alapján 2023. december 31. napjáig tartóan továbbra is lehetőség lesz 5 fő szigetszentmiklósi 



illetőségű, sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődei ellátására a Ferencvárosi Egyesített 

Bölcsődei Intézményekben. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 

 

 

Mellékletek: 1. számú Melléklet: Ellátási Szerződés módosításának tervezete 

2. számú Melléklet: 432/2019. (XII.12.) számú határozat alapján 2020. február 

20. napján aláírt ellátási szerződés 

 

 

Budapest, 2021. november 4. 

 

 

 

 Baranyi Krisztina s.k. 

 polgármester 



Határozati javaslat 

 

 

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

hogy Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával a 432/2019. (XII.12.) számú határozata 

alapján 2020. február 20. napján kötött ellátási szerződést a …/2021. számú előterjesztés 1. 

sz. mellékletét képező szerződéstervezet szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 

Polgármestert annak aláírására.  

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 
ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS I. számú módosítása 

 

amely létrejött egyrészről a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító szám: 

735726, székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43, bankszámlaszám: 

10401196-00028977-00000005), képviseletében eljár Baranyi Krisztina polgármester, mint 

támogató (a továbbiakban: Szolgáltatást nyújtó) 

 

másrészről a  

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (törzskönyvi azonosító szám: 730918, székhely: 

2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.; adószám: 15730916-2-13, bankszámlaszám: 

11742252-15393276; képviseletében: Nagy János polgármester), mint támogatott (a 

továbbiakban: Önkormányzat) 

 

között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 

 

Felek 2020. február 20. napján ellátási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek, 

melyben megállapodtak arról, hogy az Önkormányzat számára a jogszabályi kötelezettség 

alapján kötelező feladatot jelentő gyermekjóléti alapellátás keretében fogyatékos gyermekek 

bölcsődei ellátása szolgáltatásának megszervezését, valamint működtetését a Szolgáltatást 

nyújtó biztosítja. Nevezett Szerződés 8.1. pontja szerint az 2021. december 31. napján hatályát 

veszti. 

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (… . …) számú, 

valamint Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021. (… . …) számú határozata alapján Szerződést az alábbiak szerint módosítják: 

 

1. A Szerződés 8.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

 

„Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést határozott időre 2020. január 01. napjától 

2023. december 31. napjáig kötik, évente felülvizsgálják.” 

 

2. A Szerződés 3.3. pontja az alábbi c) bekezdéssel egészül ki: 

 

„c) A nem teljes nevelési évet érintő teljesítés esetén Önkormányzat a hozzájárulás időarányos 

részét fizeti meg Szolgáltatást nyújtó számára.” 

 

3. A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban 

maradnak. 

 

4. Jelen módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény és az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  

 

Felek a megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

1 (azaz egy) oldal terjedelemben és 6 (azaz hat) példányban jóváhagyólag írják alá. 

 

Budapest, 2021. ………………..                                        Budapest, 2021. ……………….. 

 

……………………………… 

Baranyi Krisztina 

polgármester 

Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata 

Szolgáltatást nyújtó 

……………………………… 

Nagy János 

polgármester 

Szigetszentmiklós Város  

Önkormányzata 

Önkormányzat 

 


