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Ellátási szerződés  

 

amely létrejött egyrészről Pilisborosjenő Község Önkormányzata (székhely: 2097 Pilisborosjenő, 

Fő u. 16. adószám: 15734666-2-13, bankszámlaszáma: OTP Bank 11742001- 15441276, ÁHT 

azonosítója:744249) továbbiakban, mint Önkormányzat, annak képviseletében eljáró Tömöri 

Balázs polgármester, (Képviselő-testület) ……………. Kt. határozattal jóváhagyta a 

szerződéskötést és polgármesternek a megkötésére felhatalmazást adott) 

 

másrészről 

 

a Fővárosi Bíróság 7. pk. 60976/2001/2 végzéssel 9711. sorszámmal bejegyzett Fehér Kereszt 

Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület 1076 Budapest, Thököly út 5. fsz. A/7., adószáma: 

18105090-1-42), továbbiakban, mint: Szolgáltatást nyújtó, annak képviseletében eljáró Gyertyán 

Katalin elnök  

szerződő felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

1. A szerződés tárgya 

1.1 A Felek jelen megállapodást, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

többször módosított 1997. évi XXXI. Törvény 41. §-a, illetve 94. §-a (2) bekezdése alapján az 

Önkormányzat kötelezően ellátandó feladataiként nevesített, gyermekek napközbeni ellátása 

keretében működtetett CSALÁDI BÖLCSŐDE SZOLGÁLTATÁS biztosítása 

(Egészségsziget Családi Bölcsőde, 2097 Pilisborosjenő, Ady Endre utca 7.) érdekében kötik meg. 

 

2. A szerződés jogszabályi háttere 

 

2.1 Jelen megállapodás alapját képezik különösen 

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

(továbbiakban: Gyvt.), 

• A Magyar Köztársaság – e megállapodás fennállásának időtartamára vonatkozó - éves 

költségvetéséről szóló törvény(ek), 

• A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 

• A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

328/2011. Kormány-rendelet, 

• A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól, működési feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) 

NM rendelet. 

 

3. A szolgáltatás biztosításával érintett személyek köre 

 

3.1 Jelen szerződés szerint családi bölcsőde szolgáltatás igénybevételére jogosult 2021. 

augusztus 1-től 2022. augusztus 31-ig tartó időszakban 8 fő óvodakötelezett kornál fiatalabb 

korú pilisborosjenői lakcímmel rendelkező gyermek, ha törvényes képviselője a 

napközbeni felügyeletet a gyermekvédelmi törvényben felsorolt jogos okok alapján 

kéri és az Önkormányzat a felvételi kérelmet támogatja. A Szolgáltatást nyújtó 

maximum 8 fő gyermek számára a családi bölcsőde igénybevételét az adott nevelési 

évben, illetve további gyermekek ellátását lehetőség szerint családi bölcsőde hálózata 

szabad férőhelyein biztosítja. 
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4. A Szolgáltatást nyújtó kötelezettségei  

 

4.1 A Szolgáltatást nyújtó vállalja, hogy e szerződés 3.1 pontjában meghatározott ellátotti kör 

részére, éves szinten 7 férőhelyen biztosítja a Egészségsziget Családi Bölcsőde (2097 

Pilisborosjenő, Ady Endre utca 7.) a családi bölcsőde szolgáltatás igénybevételét az 

Önkormányzat igényeinek megfelelően. 

4.2 A Szolgáltatást nyújtó a családi bölcsőde szolgáltatás működtetéséről saját maga 

gondoskodik. 

4.3 A Szolgáltatást nyújtó vállalja, hogy az általa alkalmazott családi bölcsőde gondozók 

képzését, továbbképzését, díjazását saját költségén látja el. 

4.4 A Szolgáltatást nyújtó által alkalmazott gondozóval/ kisgyermeknevelővel biztosítja az adott 

szolgáltatást 3. pontban meghatározott ellátotti kör részére – az adott szolgáltatást a 

működési engedélyben szereplő helyszínen biztosítja. 

4.5 Szolgáltatást nyújtó jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal - 

egyben nyilatkozik - arra vonatkozólag, hogy jelen szerződés tárgyát képező a családi 

bölcsőde ellátás működtetése során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, a feladat 

ellátásával kapcsolatos szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket betartja és 

azt a szolgáltatásokban tevékenykedőkkel is betartatja. 

4.6 A Szolgáltatást nyújtó jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal - 

egyben nyilatkozik - arra vonatkozólag is, hogy a vonatkozó jogszabályokban foglalt 

adatkezelési és adatvédelmi szabályokat ismeri, és azokat betartja/betartatja. 

4.7 A Szolgáltatást nyújtó, jelen szerződés tárgyát képező gyermekjóléti alapellátásokhoz 

kapcsolódó - jogszabályokban nevesített - adatszolgáltatási kötelezettségét a jogszabályi 

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

megszabott határidőben és meghatározott módon, térítésmentesen köteles szolgáltatni. 

4.8 A Szolgáltatást nyújtó köteles jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatásainak biztosítása 

során a szolgáltatásokat igénybe vevők és törvényes képviselőik felé fennálló - a 

jogszabályokban nevesített - kötelezettségeinek eleget tenni. 

4.9 A Szolgáltatást nyújtó vállalja, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokhoz, illetve ezen 

fejezetben, valamint jogszabályokban nevesített kötelezettségei maradéktalan teljesítése és a 

szakmai kapcsolatrendszer erősítése érdekében folyamatosan együttműködik az 

Önkormányzat gyermekjóléti szolgáltatást végző szakembereivel. 

4.10 A Szolgáltatást nyújtó köteles tárgyévet követő év január 31. napjáig az Önkormányzat által 

nyújtott hozzájárulásról pénzügyi elszámolást készíteni, melyet írásban megküld a 

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának.  

4.11 A Szolgáltatást nyújtó köteles az adott ellátási évet követő év első negyedévének végéig – 

figyelemmel az Önkormányzat Gyvt. 96. §-a (6) bekezdésben meghatározott beszámolási 

kötelezettségére – beszámolót készíteni az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a 

tárgyévben végzett szakmai tevékenységéről, mutatószámainak alakulásáról, valamint az 

ellátott/ellátandó családokkal, gyermekekkel, fiatalokkal kapcsolatos észrevételeiről. 

4.12 A Szolgáltatást nyújtó vállalja továbbá, hogy a 4.11 pontban foglalt beszámolási 

kötelezettségén felül az önkormányzat gyermekjóléti munkájának elősegítése érdekében 

szükség esetén szakmai információkat nyújt. 

4.13 Az 5.2 pontban foglaltak alapján kiválasztott ellátott gyermeket kizárólag akkor fogadja a 

Szolgáltatást nyújtó, ha a gyermek szülője aláírásával elfogadja a bölcsőde házirendjét, és a 

Szolgáltatást nyújtó és a szülő közötti szülői megállapodást. 

4.14 Amennyiben az 5.2. pontban foglaltak alapján kiválasztott gyermek szülője és a 

Szolgáltatást nyújtó közötti szülői megállapodást bármely fél felmondja, akkor az 5.2 

pontban jelzett eseti bizottság új gyermek felvételéről dönt. 
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5 Az Önkormányzat kötelezettségei 

 

5.1 Az Önkormányzat jelen szerződés tartalmának eredményes teljesülése érdekében 

folyamatosan kapcsolatot tart a Szolgáltatást nyújtóval, illetve szükség esetén 

kezdeményezi jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás Szolgáltatást nyújtó általi 

biztosítását. 

5.2 Az önkormányzat honlapján a helyben szokásos módon közzéteszi a családi bölcsőde 

támogatott férőhelyeire való jelentkezés lehetőségét és feltételeit. A felvétel a szülő 

írásbeli kérelme alapján történik. Amennyiben az ellátást többen igényelnék, mint ahány 

üres férőhely van, a felvétel sorrendjéről eseti bizottság dönt, melybe a Szolgáltatást 

nyújtó is meghívás kap. A felvételről a szülő írásos értesítést kap. 

5.3 Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében megtervezi és a rendelet Képviselő-

testület általi elfogadását követően biztosítja, e szerződés tárgyát képező szolgáltatás 

nyújtásához jelen szerződés 6.1 pontjában meghatározott pénzügyi fedezetet. 

  

6 A szerződés tárgyát képező szolgáltatás ellenértékének mértéke, a szolgáltatásért járó 

ellenérték megfizetésének módja és az ellátás térítési díjával kapcsolatos rendelkezések 

 

6.1 A Felek jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás ellenértékét az alábbiak szerint 

határozzák meg: 

A Szolgáltatást nyújtó jogosult jelen szerződés keretében az Önkormányzat javaslata alapján a 

családi bölcsőde hálózatban az ellátásban részesülő gyermekek után a térítési díj szülők által 

fizetendő összeget csökkentő 25.000 forint/férőhely összeget a 7 férőhely után kiszámlázni. Az 

Önkormányzat tárgyhót követő 10-éig a Szolgáltatást nyújtó által kiállított számla alapján 

utalja át – az OTP Bp. VII. Király utca 49. fiók által vezetett – 11707024-20432779 számú 

bankszámlájára. 

6.2 A szolgáltatásokat igénybe vevő gyermekek után fizetendő személyi térítési díj 

mértékét a Szolgáltatást nyújtó határozza meg a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével. 

A családi bölcsőde szolgáltatást önkormányzati férőhelyen igénybe vevő gyermekek után 

fizetendő személyi térítési díj mértékét a Szolgáltatást nyújtó, az Önkormányzat kiegészítésével 

csökkentett (jelen szerződés szerinti összesen 25,000 forinttal) önköltség alapján határozza 

meg. 

6.3 A Szolgáltatást nyújtó, intézményi térítési díjjal kapcsolatos lakossági tájékoztatási 

kötelezettségének – az intézményi térítési díj meghatározását követő 8 napon belül – az 

Önkormányzat Jegyzőjén keresztül tesz eleget. 

6.4 Önkormányzati férőhelyet csak olyan bölcsődés gyermek részére lehet biztosítani és 

utána a támogatási számlázással az Önkormányzat felé élni, aki heti 5*8 órában igénybe veszi a 

bölcsődei szolgáltatást. Ennek a hiteles igazolása a Szolgáltatást nyújtó kötelezettsége és 

szerződés szerinti felelőssége. Egyedi elbírálás esetén – tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 

jelen szerződés szerinti pont alapján az arra rászoruló családokat nem kizárni, csak a 

visszaéléseket elkerülni kívánja – a polgármester felmentést adhat. 

 

7 A szerződésben foglalt ellátás biztosításának ellenőrzése 

 

7.1 A Szolgáltatást nyújtó a családi bölcsőde működési engedélyben, valamint a vonatkozó 

jogszabályokban foglalt feltételeknek megfelelő működéséről a működést engedélyező 

szerv ellenőrzése keretében győződik meg, az nem képezi az Önkormányzat hatáskörét. 

7.2  Az Önkormányzat a Szolgáltatást nyújtó tevékenységét figyelemmel kísérheti, a 

szolgáltatás nyújtását helyszíni szemle útján – szükség szerint megbízottja útján 

megtekintheti, a Szolgáltatást nyújtó képviseletében eljáró személlyel javaslatait, 

észrevételeit közölheti. 
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7.3 A szülő panaszával a Szolgáltatást nyújtóhoz fordulhat, és a Szolgáltatást nyújtó köteles 

a panaszt 15 napon belül kivizsgálni és a panaszost írásban értesíteni a panasz 

kivizsgálásának eredményéről. A bölcsődei szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos panasz 

esetén a Szolgáltatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni az Önkormányzat Jegyzőjét a 

panasz megalapozottságáról. Amennyiben a Szolgáltatást nyújtó 15 napon belül nem küld 

értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha panasztevő a megtett intézkedéssel nem ért 

egyet, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül Pilisborosjenő Község 

Polgármesteréhez fordulhat jogorvoslattal, aki panaszbejelentést 15 napon belül 

kivizsgálja. A vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről, 

az indokok megjelölésével a panaszost írásban értesíti.  

 

8 A szerződés hatálya, átmeneti rendelkezések, rendes felmondás 

 

8.1 Jelen szerződés 2021. augusztus 01. napjával lép hatályba és 2022. augusztus 31. napjával 

hatályát veszti. 

8.2 Jelen szerződést bármely Fél 90 napos felmondási idővel – rendes felmondással – írásban 

felmondhatja. 

8.3 A Szolgáltatást nyújtó köteles a 9.2 pontban megfogalmazott felmondás esetén is a 

szolgáltatását a felmondási idő utolsó napjáig változatlan tartalommal és feltételek mellett 

az Önkormányzatnak – illetve jogosult személyek részére – nyújtani. 

 

9 Rendkívüli felmondás esetei 

 

9.1 Rendkívüli felmondásra valamelyik Fél súlyosan felróható magatartása (különösen: 

jogszabálysértés, vagy nyilvánvaló szakmai hiányosságok alapján való feladatellátás), 

valamint jelen szerződésben foglalt kötelezettségek nem, vagy nem megfelelő teljesítése 

esetén kerülhet sor. 

9.2 A Felek rendkívüli felmondásra okot adó körülményként értékelik a 9.1 pontban 

meghatározottakon felül a Felek érdekkörében bekövetkezett, a szolgáltatás további 

nyújtását vagy igénybevételét lehetetlenné tevő körülményeket (pl. jogutód nélküli 

megszűnés, működési engedély visszavonása, költségvetési akadályok, financiális 

problémák, stb.), valamint az ún. vis mayor eseteket (pl. természeti csapás, tűzvész stb.) 

is. 

9.3 A 9.1 pontban foglaltak esetén bármely Fél általi kötelezettségszegés tudomásra jutásától 

számított 15 napon belül a Felek kötelesek egymással egyeztetni a kötelezettségszegés 

megszűntetése érdekében. 

9.4 Amennyiben a 9.3 pontban meghatározott egyeztetés 8 napon belül nem vezet 

eredményre, a kötelezettségszegő Fél irányába a másik Fél 15 napos felmondási idővel 

írásban a szerződést felmondhatja. 

9.5 A nem kötelezettségszegésből adódó – 9.2 pontban foglalt esetkör alapján történő – 

rendkívüli felmondás felmondási határideje 15 nap, mely felmondás közlése szintén 

írásban kell, hogy megtörténjék. 

9.6 Szerződésszegés és a szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetése esetén a 

Szolgáltatást nyújtó az Önkormányzat erre vonatkozó felhívása esetén köteles a 

megszűnést követő legfeljebb 60 napig biztosítani az 1. pontban meghatározott 

szolgáltatást, amely időtartamra az Önkormányzat a 6. pontban meghatározott 

szolgáltatási díjat változatlan módon megfizeti a Szolgáltatást nyújtó részére.   

 

10 Felmondási határidők számítása 

 

10.1 A 8. és 9. pontban meghatározott felmondások felmondási ideje a felmondás másik 

Félhez postai úton, tértivevénnyel történő kézbesítés (átvétel) napjával kezdődik. 
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10.2 Amennyiben a másik Fél a felmondást – a postai értesítés ellenére - nem veszi át, a 

felmondási idő kezdete a küldemény, küldő Fél részére történő visszaérkezését követő 

nap. 

10.3 A 10.2 esetben a felmondó Fél köteles – joghatással nem bíró – „sima” postai levélben 

tájékoztatni e tényről a szerződésszegő Felet. 

 

11 Szerződés módosítása 

 

11.1 Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják, azonban a 

szerződésmódosítás nem eredményezheti sem a szolgáltatás színvonalának, sem az 

ellátottak jogainak csorbítását. 

 

12 Kártérítés, kamatfizetés 

 

12.1 Amennyiben a szerződés a 9.1 pontban foglalt eset alapján rendkívüli felmondással kerül 

megszüntetésre, a szerződésszegő Fél kártérítési kötelezettséggel tartozik a kiesett 

szolgáltatás vonatkozásában és időtartamára, amely nem haladhatja meg az ellátásra 

szoruló gyermek ellátásának költségét. A kiesett szolgáltatással és egyéb elszámolással 

kapcsolatos fizetési kötelezettség vonatkozásában pedig kamatfizetési (jegybanki 

alapkamat mértékével megegyező) kötelezettsége is fennáll. 

 

13 Jogvita 

 

13.1 A Felek e szerződésből adódóan keletkezett jogvitájuk eldöntését elsősorban tárgyalásos 

formában kötelesek rendezni. 

13.2 Amennyiben a 13.1 pontban foglalt tárgyalás 30 napon belül nem vezet eredményre, a 

jogvita eldöntésére a Felek kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság (1055 Budapest, 

Markó u. 27.) kizárólagos illetékességét. 

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó ágazati jogszabályok, valamint a 

Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 

 

Jelen szerződést a Felek kölcsönös átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Kijelentik, hogy a szerződés alapját nyújtó jogszabályokat 

ismerik. 

 

Pilisborosjenő, 2021. július …….. 

 

 

          Fehér Kereszt Baráti Kör,                      Pilisborosjenő Község Önkormányzata 

Kiemelten Közhasznú Egyesület 

 

 

                 Gyertyán Katalin                    Tömöri Balázs 

                   elnök           polgármester 

 

 

               pénzügyileg ellenjegyzem 

 


