
2. sz. Melléklet a 36/2022. sz. előterjesztéshez  

 

                

FELADAT-ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

(TERVEZET) 

 

amely létrejött egyrészről: Szada Nagyközség Önkormányzat (2111 Szada Dózsa György út  

88.) képviseletében eljár: Pintér Lajos polgármester,  

 

másrészről MBSZ (Mesekuckó Bölcsőde Szada) Családsegítő és Egészségmegőrző 

Nonprofit Közhasznú Kft. székhelye: 2111 Szada, Földvár utca 5. cégjegyzékszáma: Cg.13-

09-921287 képviseli: Haás Ildikó́ Vera 

 

a továbbiakban együttesen: Felek között, 

 

az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:  

 

I. Előzmények 

 

1. A Felek egyezően rögzítik, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94. § (3a) bekezdés alapján a bölcsődei 

ellátás biztosítása a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladata.  

 

2. A Gyvt. 94. § (3a) bekezdése értelmében, ha a bölcsődei ellátásra az adott településen 

legalább 5 gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település - jogszabályban 

meghatározottak szerint megállapított – 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a 

települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 

jogszabályban meghatározott bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások 

bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján. 

 

3. Előzőekre tekintettel a Felek a bölcsődei feladatok ellátására, az irányadó szabályoknak 

megfelelő tartalommal feladat-ellátási megállapodást kötnek egymással. 

 

4. Szada Nagyközség Önkormányzat a Gyvt. 96. § bekezdése alapján a bölcsődei ellátásra 

vonatkozóan megállapodás megkötését kezdeményezte az MBSZ (Mesekuckó Bölcsőde 

Szada) Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft- vel.  

 

5. Az MBSZ (Mesekuckó Bölcsőde Szada) Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit 

Közhasznú Kft. a feladatellátási megállapodás megkötésekor összesen … férőhely 

biztosítására rendelkezik működési engedéllyel.   

 

II. A megállapodás tárgya 

 

6. MBSZ (Mesekuckó Bölcsőde Szada) Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit 

Közhasznú Kft. jelen feladat-ellátási megállapodásban meghatározottak szerint a 

működési engedélyében szereplő … férőhely terhére legfeljebb 12 fő bölcsődei ellátást 

biztosít Szada Nagyközség 3 év alatti gyermekei számára. Szerződő Felek egyezően 

rögzítik, hogy a megállapodás vonatkozásában szadai gyermeknek minősül a személyi adat 

és lakcímnyilvántartás szerint szadai állandó lakóhellyel rendelkező gyermek.  

Felek megállapodnak abban, hogy a bölcsődei nevelést- gondozást az MBSZ (Mesekuckó 

Bölcsőde Szada) Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. a 

Mesekuckó Bölcsődében. Ennek érdekében 2022. szeptember 1. időponttól biztosítja a 

férőhelyeket a szadai gyermekek számára. 
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Felek megállapodnak abban, hogy Szada Nagyközség Önkormányzata legkésőbb 2022. 

április 30-ig írásban tájékoztatja MBSZ-t, hogy a számára fenntartott 12 fős keretből hány 

gyermek ellátására tart igényt a 2022/2023 nevelési évre vonatkozóan. A megállapodás erre 

a gyermeklétszára vonatkozóan lép hatályba a 19. pont szerinti napon. 

 

 

III. A megállapodás tartalma 

 

7. MBSZ (Mesekuckó Bölcsőde Szada) Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit 

Közhasznú Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a szadai gyermekek számára a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 15/1998. 

(IV.30.) NM. rendelet (a továbbiakban: NM. rendelet) 41. § (4) bekezdésében 

meghatározott alábbiakat biztosítja: 

 

− a nevelés és gondozás feltételeit, így különösen  

• a szülő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét, 

• a felszerelési jegyzékben az adott ellátási forma tekintetében meghatározott 

textíliát, bútorzatot, egyéb eszközöket és felszerelést, 

• játéktevékenység feltételeit; és  

a gyermek élettani szükségleteinek és az egészséges táplálkozás követelményének 

megfelelő étkeztetést a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról szóló rendeletben leírtak betartásával. 

 

8. A bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermek – a bölcsődei gondozási napokon – a szülő, vagy 

más törvényes képviselő által megfizetett térítési díj ellenében étkezésre jogosult. Az 

étkezési térítési díj a Gyvt. hatályos rendelkezései szerint kerül megállapításra. 

 

9. Az MBSZ (Mesekuckó Bölcsőde Szada) Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit 

Közhasznú Kft. kijelenti, hogy a feladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi 

feltételekkel, a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik. 

 

10. A Felek megállapodnak abban, hogy az MBSZ (Mesekuckó Bölcsőde Szada) 

Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. legfeljebb 12 fő szadai 

gyermek bölcsődei felvételét biztosítja.  E kötelezettség teljesítése érdekében Szada 

Nagyközség Önkormányzat vállalja, hogy az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező 

bölcsődés korba lépő gyermekek létszámát az esedékes nevelési év megkezdése előtti június 

hónap utolsó munkanapjáig írásban megküldi az MBSZ (Mesekuckó Bölcsőde Szada) 

Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft-nek a beiratkozási igények 

megjelölésével (melyik szadai gyermek, milyen időponttól kéri felvételét). 

 

11. Szada Nagyközség Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy az illetékességi 

területén lakóhellyel rendelkező bölcsődei ellátást igénylő gyermekek törvényes képviselőit 

a beiratkozások időpontjáról, módjáról, a bölcsődében igénybe vehető szolgáltatások 

köréről megfelelő időben tájékoztatja. 

 

 

IV. Pénzügyi rendelkezések 

 

12. Szada Nagyközség Önkormányzata tudomásul veszi, hogy azon szadai bölcsődés 

gyermekek után járó központi támogatás minden eleme, akik az MBSZ (Mesekuckó 

Bölcsőde Szada) Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. által 

fenntartott bölcsődében veszik igénybe a bölcsődei ellátást, az MBSZ (Mesekuckó 

Bölcsőde Szada) Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft-t illeti 

meg. 
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13. Szada Nagyközség Önkormányzata tudomásul veszi, hogy MBSZ (Mesekuckó Bölcsőde 

Szada) Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft.)-t a jelen 

megállapodásban vállalt feladatok teljesítéséért a szadai gyermekek bölcsődei jogviszony 

létesítésétől az általa fenntartott intézménybe járó e szerződés  hatálya alá tartozó 

valamennyi szadai gyermekekre tekintettel hozzájárulás illeti meg. A hozzájárulás összege 

a szülők által ténylegesen befizetett térítési díjba beszámít. 

 

14. A hozzájárulást a bölcsődei szolgáltatást igénybe vevő szadai gyermekek után a ténylegesen 

jogviszonyban töltött napokra vonatkozóan, teljes összegben kell megfizetni. 

 

15. A Felek megállapodnak abban, hogy a fizetendő hozzájárulás összegét (ami a szolgáltatás 

önköltségét fedezi) az MBSZ (Mesekuckó Bölcsőde Szada) Családsegítő és 

Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft.  által bölcsődei ellátáshoz kapcsolódóan 

tárgyévre tervezett összes kiadás, valamint a tárgyévre tervezett az egyes gondozási  és 

gyermekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó központi támogatás és intézményi működési 

bevételek különbözetének figyelembe vételével, a bölcsődei ellátást igénybe vevők 

létszáma alapján 1 gyermekre vetített összegben, minden év március 15. napjáig 

meghatározzák.  

 

16. A Felek megállapodnak abban, hogy a 2022. évre vonatkozó hozzájárulás összege     

25.000.- Ft/hónap/ gyermek. 

 

17. Szada Nagyközség Önkormányzata a hozzájárulást havi egy alkalommal – minden hónap 

10.  napjáig az MBSZ (Mesekuckó Bölcsőde Szada) Családsegítő és Egészségmegőrző 

Nonprofit Közhasznú Kft. által elkészített, és Szada Nagyközség Önkormányzata részére 

tárgyhó 05.  napjáig megküldött összesítő létszámkimutatás alapján utalja át az MBSZ 

(Mesekuckó Bölcsőde Szada) Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú 

Kft. K&H Bank Zrt-nél vezetett 10400494-50526680-69681006 számú számlájára. 

 

18. Szada Nagyközség Önkormányzata tudomásul veszi, hogy 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, jelen megállapodást az MBSZ (Mesekuckó Bölcsőde 

Szada) Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. egyoldalúan, 

azonnali hatállyal, indokolás nélkül felmondhatja. 

 

 

V. A megállapodás hatálya, felmondás 

 

19. A Felek a jelen megállapodást 2022. szeptember 01 napjától, határozatlan időre kötik. 

 

20. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodást bármelyik fél a másik félhez 

intézett írásbeli nyilatkozatával, hat hónapos felmondási idővel a bölcsődei gondozási-

nevelési év végére, augusztus 31. napjára felmondhatja.  

 

 

VI. Egyéb rendelkezések 

 

21. A Felek megállapodnak abban, hogy Szada Nagyközség Önkormányzata képviseletében 

eljáró személy a feladat ellátását a helyszínen bármikor jogosult ellenőrizni. Az esetleges 

észrevételeket a feladatellátásban közreműködő intézmény vezetőjének, valamint az MBSZ 

(Mesekuckó Bölcsőde Szada) Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú 

Kft. képviselőjének bevonásával tárgyalás útján rendezik. 
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22. A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a 

Gyvt., a NM. rendelet, valamint a Ptk. hatályos előírásait kell alkalmazni. 

 

23. Ezt a Megállapodást aláíró felek elolvasás és egységes értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben egyezőt 6 példányban aláírták. 

 

 

Szada, 2022. ………………………. 

 

 

 

 
 …………………………………………                   ……………………….…..…………….. 

Szada Nagyközség Önkormányzat         MBSZ (Mesekuckó Bölcsőde Szada) 

      képviseletében: Pintér Lajos 

               polgármester 

       Családsegítő és Egészségmegőrző          

Nonprofit Közhasznú Kft.  

képviseletében: Haás Ildikó Vera        

ügyvezető  
 
 
 

Pénzügyileg ellenjegyzem:     

 

 

 

 ……………………………………… 

                     Vargáné Kurfis Erika 

                    pénzügyi osztályvezető 

 

 

Jogilag ellenjegyzem:     

 

 

 

 …………………………………….. 

                          Dr. Finta Béla 

                                jegyző 

 

 


