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Ikt.sz.: H/34-9/2022.                     Előterjesztés száma: S/2-36/2022.    

ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2022. március 31-i rendes ülésére 

(A sürgősség indoka: többfordulós egyeztetésre volt szükség, a beiratkozás időpontjáig nem lesz több 

rendes ülés) 

Előterjesztés tárgya: 
A Mesekuckó Bölcsőde Szada Nonprofit Közhasznú Kft. 

Feladatellátási szerződés-tervezete (bölcsődei ellátásra) 

Előterjesztő: 

 

Pintér Lajos polgármester 

 

 

Előkészítette: 
Wilk Andrea 

HR-referens 

 

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 

Dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Pénzügyi szempontból 

ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika  

pénzügyi osztályvezető 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból ellenőrizte: 

Dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Törvényességért felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
 

Tárgyalja: sürgősségi előterjesztés 

Egyeztetve, tájékoztatva: Haás Ildikó Mesekuckó Bölcsőde intézményvezető 

Javasolt meghívott: Haás Ildikó Mesekuckó Bölcsőde intézményvezető 

Az elfogadásához 

szükséges 

szavazattöbbség: 

minősített szavazattöbbség  

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 

igen                         

nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 115/2021. (XI.25) KT-határozat 3./ pontjában 

írásos tájékoztatást kért a Mesekuckó Bölcsőde Szada Nonprofit Közhasznú Kft (továbbiakban: 

MBSZ) által javasolt Feladat-ellátási Szerződés megkötésének lehetőségéről és a szerződés tartalmi 

elemeiről. 

Miután az MBSZ a megállapodás-tervezet szövegét 2022. február 23-án küldte meg, sem a januári, 

sem pedig a februári rendes ülés nem tudta napirendre venni annak tárgyalását. 

 

A megküldött megállapodás-tervezetet összehasonlítottuk a 2021. február 1. napjától a Baptista 

Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvánnyal kötött feladat-ellátási szerződéssel, amely a Felhőcske I. és II. 

Családi Bölcsődében 5 férőhely biztosítása céljából jött létre. 

Az MBSZ megállapodás tervezetét az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az általunk javasolt 

kiegészítéseket, módosításokat sárga kiemeléssel jelöltük, amelyeket az MBSZ részére 2022. március 

10-én véleményezésre megküldtünk. 

 

A március 16-án részünkre válaszként megküldött észrevételek kézhezvétele után március 25-én 

egyeztetést tartottunk a Polgármester úr, a Humánügyi Bizottság elnöke és a Székely Bertalan Óvoda- 

Bölcsőde intézményvezetője részvételével az MBSZ képviselőivel, ahol egyeztettük az eltérő 

álláspontokat. 

Ennek a megbeszélésnek az eredményeképpen született meg az előterjesztés melléklete szerinti 

Feladatellátási-megállapodás tervezet. A kölcsönösen elfogadott, illetve nem kifogásolt 

kiegészítéseket kék kiemeléssel jelöltük. 

 

A Feladatellátási megállapodás létrejötte esetén az Önkormányzat saját intézményében és a 

feladatellátási szerződésekkel „bérelt” férőhelyekkel – a jelenlegi adatok ismeretében - ki tudja elégíteni 

a szadai bölcsődei igényeket a 2022/2023 nevelési évben. 

 

Az elfogadásra javasolt – egyeztetett módosításokat tartalmazó – tervezetet az előterjesztés 2. sz. 

melléklete tartalmazza. 

 

Melléklet:  

1. sz.  MBSZ feladatellátási megállapodás-tervezet (változásokat megjelenítő) 

2. sz.  MBSZ feladatellátási megállapodás-tervezet – végleges javaslat 

 

A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

…/2022.(III.31.) KT-határozat 

 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 36/2022. sz. előterjesztés 2. sz. 

melléklete szerinti - Mesekuckó Bölcsőde Szada Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötendő - Feladatellátási 

megállapodást, felhatalmazva a Polgármestert annak aláírására. 

 

2./ Az e határozat 1./ pontja szerinti megállapodás pénzügyi fedezetét (2022. évre legfeljebb bruttó 

900.000, -Ft-ot) az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. sz. módosításakor, az Általános 

gazdálkodási tartalék terhére történő átcsoportosítással kell biztosítani. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1./ pont azonnal, 2./ pont: 2022. április 26. 

 


