ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2022. július 12-i soron következő ülésére
Tárgy: bölcsődei feladatellátás bővítéséről
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 13. § (1)
bekezdés 6. pontja és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (2) bekezdése alapján az óvodai
feladatok ellátása kötelező önkormányzati feladat, melyet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a
továbbiakban Ktv.) 24. §-a alapján kell ellátni.
A feladatellátásra vonatkozóan a 2020. évben köznevelési szerződést kötöttünk a Szőlőszem Óvodát fenntartó Kis
Mazsolák Egyesülettel, melyet minden évben felülvizsgálunk és megújítunk.
Emellett a következő – a bölcsődei és óvodai feladat-ellátásra vonatkozó – megállapodásokkal rendelkezünk:
 Budajenő Község Önkormányzatával fennálló megállapodásunk alapján 5 fő remeteszőlősi gyermek
elhelyezésére van lehetőség a Budajenői Óvodában.
 Budakeszi Város Önkormányzatával fennálló megállapodásunk alapján 5 fő remeteszőlősi gyermek
elhelyezésére van lehetőségünk a budakeszi Mosolyvár Bölcsődében.
 Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatával fennálló megállapodás alapján a Lenvirág Bölcsődébe van
lehetőségünk gyermek elhelyezésére, a fennmaradt szabad férőhelyek erejéig.
 Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatával fennálló megállapodás alapján a Kispatak Óvodába legfeljebb
50 fő Remeteszőlős közigazgatási területen lakóhellyel rendelkező óvodaköteles gyermek vehető fel.
Mind a köznevelési, mind a feladat-ellátási szerződésekhez Remeteszőlős Község Önkormányzata finanszírozási
forrást rendel.
A fentiek alapján látható, hogy a bölcsődei ellátás területén még nem rendelkezünk a megfelelő ellátási
kapacitásokkal.
A Remeteszőlős, Seregély utca 4. szám alatt 2022.07.01. nappal megkezdte működését a Katica Kuckó Családi
Bölcsőde. 2022.06.30. nappal a PMKH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya a PE/SZOC/808/2022. számú
határozatában a szolgáltatói nyilvántartási rendszerben bejegyezte az intézményt. Az erről szóló hivatalos értesítést
mellékelem jelen előterjesztéshez. Az intézmény – családi bölcsőde jellegéből adódóan – 8 gyermeket láthat el.
A közhiteles szolgáltatói nyilvántartásba vétel egyben működési engedély, melyet az illetékes szakhatóságok
ellenőrzését és jóváhagyását követően ad ki a szolgáltatás helyszíne szerinti Kormányhivatal szociális és
gyámügyekkel foglalkozó szerve.
A remeteszőlősi bölcsődei férőhelyek bővítése érdekében – az előzetes egyeztetéseknek is megfelelően – javaslom
feladatellátási megállapodás megkötését az intézmény fenntartójával és a többi megállapodáshoz hasonlóan 30.000
Ft/gyermek/hó támogatás megállapítását a remeteszőlősi lakhellyel rendelkező gyermekek számára.
Különösen előnyösnek tartom, hogy az intézmény helyben van, a legkorszerűbb felszereltséggel bír. A helyben
működő családi bölcsőde a helyi közszolgáltatás ellátását erősíti.
Jelenleg 4 Remeteszőlősi gyermek iratkozik be a bölcsődébe folyamatosan: 1 család 5 napra, 1 család 4 napra és két
másik család 3-3 napra foglya igényelni az ellátást. Kérem, jelezze, hogy az Ellátási Szerződést mikor tudjuk
megkötni.
Határozat javaslat:
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy feladat-ellátási megállapodást kíván
kötni a Katica Kuckó Családi Bölcsőde fenntartójával – Darók Szilviával - a Remeteszőlős közigazgatási területén
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező bölcsődés korú gyermekek bölcsődei ellátásának
bővítése érdekében, a következők szerint:
 A Katica Kuckó Családi Bölcsődébe felvett, Remeteszőlős közigazgatási területen lakóhellyel rendelkező
bölcsődés korú gyermek bölcsődei ellátását – heti 5 napos ellátás esetén - 30.000 Ft/hó/gyermek összeggel
támogatja.
 A tört hetes ellátás esetén a Remeteszőlős közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező bölcsődés korú
gyermek után fizetendő támogatás időarányosan kerül megállapításra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Remeteszőlős, 2022. július 5.
Szathmáry Gergely
polgármester

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
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Remeteszőlős Község Önkormányzata
székhelye: 2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10.
képviseli: Szathmáry Gergely polgármester
mint megbízó önkormányzat (a továbbiakban: Megbízó Önkormányzat)
másrészről
Darók Szilvia ev.
székhelye: 1125 Budapest, Felső Svábhegyi út 16.
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között (a Megbízó Önkormányzat és a Megbízott együtt a továbbiakban:
Felek) az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:
I. A feladat-ellátás tárgya
1. A felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban Gyvt.) 96. § (1) bekezdése, 97. §-a, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 121. §-a alapján, mint a feladatot átadó önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 42.§-ában meghatározott a gyermekvédelmi
alapellátások körébe tartozó bölcsődei ellátásról a Megbízottal kötött jelen feladat-ellátási szerződés alapján
gondoskodik. A Felek rögzítik, hogy a Megbízó Önkormányzat saját maga nem tud a szakmai feltételeknek megfelelő
bölcsődét fenntartani, ezért a bölcsődei ellátást a Megbízott intézménye útján látja el.
2. A felek megállapodnak abban, hogy Megbízó Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező bölcsődés korú gyermekeket, a Megbízott által fenntartott Katica Kuckó Családi
Bölcsőde (2090 Remeteszőlős, Seregély u. 4.), jelen feladat-ellátási szerződés alapján felveszi, ott bölcsődei ellátásban
részesülnek.
II. A feladat-ellátás tartalma
1. A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek által igénybe vett bölcsődei ellátások után a törvényes képviselők
gondozási térítési díjat és étkezési térítési díjat fizetnek. A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek gondozási
szakmai szolgáltatásban részesülnek.
2. A bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermek – bölcsődei ellátási napokon – a szülő, vagy más törvényes képviselő
által megfizetett térítési díj ellenében étkezésre jogosult. Az étkezési térítési díj tekintetében a Megbízott
gyermekintézményekben fizetendő térítési díjakról rendelkező mindenkori díjszabása az irányadó.
3. A bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermek után a szülő, vagy más törvényes képviselő a Megbízott mindenkori
díjszabásában meghatározott térítési díjtételt fizet.
4. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a soron következő bölcsődei jelentkezések időpontjáról és a
jelentkezés módjáról minden év március hónap utolsó munkanapjáig írásbeli tájékoztatást küld a Megbízó
Önkormányzat számára.
4. A Megbízó Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az illetékességi területén lakóhellyel -ennek hiányában
tartózkodási hellyel - rendelkező bölcsődés korú gyermekek törvényes képviselőit a beiratkozás időpontjáról, módjáról
megfelelő időben tájékoztatja.
5. Az adott évben a közigazgatási területéről beiratkozott és a szolgáltatást igénybe vevő gyermekek számáról és az
igénybe vétel jellegéről a Megbízó Önkormányzat minden hónap 5. napjáig tájékoztatást kap.
III. Pénzügyi rendelkezések
1. A Megbízó Önkormányzat tudomásul veszi, hogy azon Megbízó Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező bölcsődés korú gyermekek után járó, az egyes gyermekvédelmi
alapellátáshoz és gyermekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó, központi támogatás minden eleme a Megbízottat illeti
meg, akik a Megbízott által fenntartott bölcsődében veszik igénybe a bölcsődei ellátást.
2. A Megbízó Önkormányzat az e szerződés szerinti feladat ellátásáért a közigazgatási területéről bejáró gyermekek
után hozzájárulást fizet havi 30.000,-Ft/hó/fő összegben, a tárgyhó 10. napjáig a Megbízott
…………………………………..számú költségvetési elszámolási számlájára átutalással.
3. A hozzájárulást a bölcsődei ellátást igénybe vevő Megbízó Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező bölcsődés korú gyermekek után minden megkezdett hónapra
vonatkozóan kell megfizetni, a szolgáltatás igénybevételének arányától függően. A III.2. pontban rögzített
támogatást a Megbízó Önkormányzat azon remeteszőlősi közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező bölcsődés korú gyermekek után fizeti meg, amely heti 5 napot veszi igénybe a

szolgáltatást. Amennyiben ennél kisebb mértékben történik a szolgáltatás igénybevétele, úgy a támogatás
időarányosan csökken.
IV. A feladat-ellátás hatálya, felmondás
1. A feladat-ellátási szerződést a felek jelen okirat aláírásának napjától határozatlan időtartamra kötik meg. A feladatellátási szerződés aláírására Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ………….. határozattal
adott felhatalmazást.
2. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli
nyilatkozatával, három hónapos felmondási idővel a bölcsődei nevelési időszak végére felmondhatja.
V. Egyéb rendelkezések
1. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
2. E szerződésből fakadó jogvita esetére a felek a hatáskörrel rendelkező területileg illetékes bíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki.
A felek a szerződést a szükséges egyeztetések lefolytatása után, mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Remeteszőlős, 2022. július ……..

Remeteszőlős, 2022. július……

…………………………………………
Darók Szilvia
Megbízott

…………………………………………….
Remeteszőlős Község Önkormányzata
Megbízó Önkormányzat
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Bejegyzett szolg6ltat6sok: Bolcs6dei elldtds Csal{di b6lcs6de
F6r6helyszdm e116tds6ban: 8 f6

A szolg6ltat6s bejegyz6se: Hatdrozatlan idejri.
A tanrisitv6nyt a szociiilis, gyermekj6ldti 6s gyermekv6delmi szolgdltat6k, intdzm6nyek 6s h6l6zatok hat6sdgi
nyilv6ntart6sdr6l 6s e11en6rz6s6r6l szolo 36912073. (X.24.) Korm. rendelet 14.$-a, valamint a 3. mel16k1et
tartalma szerint, aPEISZOC/808-2512022. szdmri hatlrozat alapjdn adtam ki.
Ez a tantsitvdny ki6llit6sra
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