
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 
mely létrejött egyrészről  
 
Szada Nagyközség Önkormányzat, mint szolgáltatást igénybe vevő önkormányzat 
képviseli: Pintér Lajos polgármester 
székhely: 2111 Szada, Dózsa György út 88. 
adószám: 15730545-2-13 
statisztikai számjel: 15730545-8411-321-13 
törzskönyvi nyilvántartási szám: 730545 
 
másrészről  
  
Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány, mint szolgáltató 
képviseli: Bacsó Benjámin kuratóriumi elnök 
székhely: 4028 Debrecen, Simonyi út 14. 
adószám: 18515853-2-09 
statisztikai számjel: 18515853-8899-569-09 
 
között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:  

  
I. Előzmények 

 
1. Szerződő 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 Szerződő Felek a bölcsődei feladatok ellátására, az irányadó szabályoknak 
megfelelő tartalommal feladat-ellátási megállapodást kötnek egymással. 

 
4. A Gyvt. 96. §-a alapján a bölcsődei ellátásra vonatkozó feladat-ellátási megállapodás 

megkötésével Szerződő Felek az alábbiakban állapodnak meg. 
 

II. A megállapodás tárgya 
 
5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány 

fenntartásában működik a Felhőcske I. és II. Családi Bölcsőde (ágazati azonosítója: 
S0273636, S0284053), melynek székhelye 2111 Szada, Dózsa György út 58-62.   
 

6. Szada Nagyközség Önkormányzata megbízza, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány 
pedig elvállalja, hogy az általa fenntartott intézmény a Felhőcske I. és II. Családi Bölcsőde útján 
megszervezi és ellátja a bölcsődei feladatok ellátását a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, 
illetve szakmai és etikai normák szerint. A Felhőcske I. és II. Családi Bölcsőde a jelen feladat-



 

ellátási megállapodás megkötésekor összesen 14 férőhely biztosítására rendelkezik működési 
engedéllyel.   

 
7. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány a jelen feladat-ellátási megállapodásban 

meghatározottak szerint bölcsődei ellátást biztosít Szada Nagyközség Önkormányzat 3 év alatti 
gyermekei számára a 8. pontban meghatározottak szerint. Szerződő Felek egyezően rögzítik, 
hogy a feladat-ellátási megállapodás vonatkozásában szadai gyermeknek minősül a személyi 
adat és lakcímnyilvántartás szerint Szada településen állandó lakóhellyel rendelkező gyermek.  
 

III. A megállapodás tartalma 
 

8. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy a működési 
engedélyében szereplő 14 férőhely terhére legfeljebb 5 fő szadai gyermek számára biztosítja a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 15/1998. 
(IV. 30.) NM. rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 41. §-a szerinti nevelés és a gondozás 
feltételeit.  
  

9. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány kijelenti, hogy a feladat ellátásához szükséges 
tárgyi és személyi feltételekkel, a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik.  
 

10. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány a Felhőcske I. és II. Családi Bölcsőde útján 
biztosítja az ellátáshoz szükséges ingatlant, berendezési és felszerelési tárgyakat, gondoskodik a 
karbantartásról, a berendezési és felszerelési tárgyak pótlásáról. Szerződő Felek kijelentik, hogy 
Szada Nagyközség Önkormányzata a szolgáltatást nyújtó használatába sem ingó, sem ingatlan 
tulajdont nem bocsát.  
  

11. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány a Felhőcske I. és II. Családi Bölcsőde útján 
teljesíti valamennyi, a feladat-ellátási megállapodás tárgyát képező szolgáltatáshoz a mindenkor 
hatályos jogszabályok értelmében kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettséget, és tudomásul 
veszi, hogy köteles a bölcsődei szolgáltatás számára előírt nyilvántartásokat vezetni az 
adatkezelési és az adatvédelem szabályainak és egyéb jogszabályok betartásával, és köteles 
azokat Szada Nagyközség Önkormányzata számára bemutatni.  
  

12. Szerződő Felek kijelentik, hogy Szada Nagyközség Önkormányzat jogosult az átadott feladat 
ellenőrzésére; szakmai hiba, hiányosság esetén az illetékes szerv felé jelentés tételére.  

  
IV. Pénzügyi rendelkezések 

 
13. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a központi támogatás azon szadai bölcsődés gyermekek 

után illeti meg a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítványt, akik az általa fenntartott 
Felhőcske I. és II. Családi Bölcsődében veszik igénybe a bölcsődei ellátást. 

 
14. Szada Nagyközség Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a Baptista Tevékeny Szeretet 

Misszió Alapítványt a jelen feladat-ellátási megállapodásban vállalt feladatok teljesítéséért 2021. 
február 1. napjától a Felhőcske I. és II. Családi Bölcsődébe járó szadai gyermekre tekintettel 
hozzájárulás illeti meg. A hozzájárulás összege a szülők által ténylegesen befizetett térítési díjba 
beszámít.   

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

meg Szada Nagyközség Önkormányzata. 



 

16. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a hozzájárulás összege 20 000 
Ft/hónap/gyermek. 
 

17. Szada Nagyközség Önkormányzata a hozzájárulást – a tárgyhónapot követő hónap 15. 
napjáig – a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány által fenntartott Felhőcske I. és II. 
Családi Bölcsőde által készített és Szada Nagyközség Önkormányzata részére megküldött 
összesítő létszámkimutatás és az annak alapján kiállított számla szerint utalja át a Baptista 
Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány …………………………..-nél vezetett …………….. – 
……………….. – ………………. 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 feladat-ellátási megállapodást a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány 
egyoldalúan, azonnali hatállyal, indokolás nélkül felmondhatja. 

 
V. A megállapodás hatálya, felmondás 

 
19. Szerződő Felek a jelen feladat-ellátási megállapodást 2021. január 1. napjától, határozatlan időre 

kötik. 
 

20. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen feladat-ellátási megállapodást bármelyik fél 
a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, három hónapos felmondási idővel a bölcsődei 
gondozási-nevelési év végére, augusztus 31. napjára felmondhatja.  

 
VI. Egyéb rendelkezések 

 
21. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködésük zavartalansága érdekében 

kapcsolattartókat jelölnek ki:  
  

Szada Nagyközség Önkormányzata részéről:  
- kapcsolattartó: Péter Judit igazgatási ügyintéző, Vargáné Kurfis Erika pénzügyi 

osztályvezető 
- elérhetősége: 06-28-503-065, email: szada@szada.hu  

 
Felhőcske I. és II. Családi Bölcsőde:  

- kapcsolattartó: …………………………..   

- elérhetősége: ………….,  e-mail: …….......................................  
 

A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról a felek írásban kötelesek értesíteni 
egymást.  
  

22. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen feladat-ellátási megállapodásból származó esetleges 
vitás kérdéseket egymás között, elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Jelen feladat-
ellátási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény és a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. Amennyiben vitás 
kérdéseiket egyeztetés útján rendezni nem tudják, úgy kikötik a Gödöllői Járásbíróság 
kizárólagos illetékességét.  

  

mailto:szada@szada.hu


 

23. Jelen feladat-ellátási megállapodás aláírására - a koronavírus világjárvány miatt elrendelt 
veszélyhelyzeti szabályozásra figyelemmel - Szada Nagyközség Polgármesterének …/2021. ( . 
.) határozata alapján kerül sor.  
 

Ezt a feladat-ellátási megállapodást aláíró felek elolvasás és egységes értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben egyezőt aláírták.  
  
Szada, 2021. ………………  
  
      
  
          ……………………………………              ……………………………………… 

Szada Nagyközség Önkormányzat Baptista Tevékeny Szeretet Misszió 
Alapítvány 

képviseletében: Pintér Lajos polgármester képviseletében: Bacsó Benjámin kuratóriumi 
elnök  

 
 


