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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest L kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2010. január hónapban
kötött ellátási szerződést a Gyermekbolygó Kisgyermekek Nevelését Segítő Szakmai Egyesület
fenntartásában működő Csiribiri Családi Napközivel, akkor még családi napközi ellátásra. A Csiribiri
Családi Napközi működtetője jelezte az Önkormányzat felé, hogy a fenntartója a Gyermekbolygó
Kisgyermekek Nevelését Segítő Szakmai Egyesület 2016. december 31. napjával megszűnik, ezért a
továbbiakban új fenntartóval 2017. január 1 -tői akkor már több családi bölcsődét üzemeltető Kapocs
a Gyermekekért Nonprofit Kft-vei szeretné a megoldani a gyermekek napközbeni ellátását. 2017.
január 1-jétől átalakult a gyermekek napközbeni ellátása, a korábbi családi napközi ellátási forma

megszűnt, így a gyermekek napközbeni ellátása többek között a bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi
bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet és alternatív napközben ellátás keretében
biztosítható.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
alapján a gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást,
nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei,
törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő
ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci
részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a
nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali
képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak
gondoskodni. A Gyvt. 41. § (3) bekezdése szerint a gyermekek napközbeni ellátásának formái - a
gyermekek életkorának megfelelően a) a bölcsődei ellátás,
b) a napközbeni gyermekfelügyelet, és
c) az alternatív napközbeni ellátás.

A Gyvt. 42. § (1 )-(3) bekezdésében foglaltak alapján a bölcsődei ellátás keretében - ha e törvény kivételt
nem tesz - a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani. Bölcsődei ellátást
biztosíthat a bölcsőde, a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde. Bölcsődei ellátás
keretében a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult
gyermek nevelése és gondozása is végezhető.

A Gyvt. 42/A. § (1) bekezdése értelmében a bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától
nevelhető és gondozható
a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a (2) bekezdésben meghatározott időpontig,
b) a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek
esetén a (3) bekezdésben meghatározott időpontig,
c) az aj és Alpont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét
ca) január 1 -je és augusztus 31 -e között tölti be, az adott év augusztus 31 -éig,
eb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő,
törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei
ellátás keretében kívánja megoldani.

A Gyvt. 44/A. §-a szerint a családi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, amelyet a
szolgáltatás nyújtója a saját otthonában vagy más e célra kialakított helyiségben biztosít. Családi
bölcsődében szolgáltatást az a nagykorú, cselekvőképességet érintő gondnokság, illetve támogatott
döntéshozatal hatálya alatt nem álló, büntetlen előéletű személy biztosíthat, aki a miniszteri
rendeletben meghatározott feltételek teljesítése alapján alkalmas a gyermek napközbeni ellátására, és
a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek képesítési előírásait meghatározó miniszteri rendeletben
előírt tanfolyamon eredményesen részt vett, feltéve, hogy nem áll fenn vele szemben a 10/A. § (1)
bekezdésében meghatározott kizáró ok. A családi bölcsőde feladatait önálló szolgáltató vagy legalább
három - egy szolgáltató székhelyeként, illetve telephelyeiként, egy vagy több épületben működő családi bölcsődét magába foglaló hálózat biztosítja. Három vagy annál több családi bölcsőde
fenntartását hálózatba kell szervezni.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 51/F. §-ában
előírtak alapján a családi bölcsődében - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel, a saját,
napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő gyermeket is beszámítva - legfeljebb öt gyermek
nevelhető, gondozható. A családi bölcsődében, ha egy sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre
és gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb négy gyermek, kizárólag sajátos nevelési igényű,
illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb két gyermek nevelhető,
gondozható. A családi bölcsődében, ha a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy mellett segítő személyt
is alkalmaznak, és sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket
nem látnak el, legfeljebb nyolc gyermek, nevelhető, gondozható.

A Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) által működtetett Csiribiri Családi
Bölcsőde az I. kerületben lakóhellyel rendelkező bölcsődés korú gyermekek részére biztosít ellátást a
1015 Budapest, Donáti u. 51. 1. em. 2. ajtó szám alatt. Takács Andrea Mária, a Kft. ügyvezetője
kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a Kft. által működtetett Csiribiri Családi Bölcsőde
üzemeltetéséhez történő hozzájárulás biztosítása érdekében kössön újabb ellátási szerződést az I.
kerületi gyermekek napközbeni ellátására vonatkozóan, mivel az előző szerződés hatálya lejárt.

Az elmúlt évek során több, mint 100 kerületi család gyermekeinek magas színvonalú ellátását oldotta
meg a családi bölcsőde. A Csiribiri Családi Bölcsődét a Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú
Egyesülete felkérte, hogy az oktatást segítő gyakorlati helyként fogadja a hallgatókat. Az önkormányzati
támogatásnak köszönhetően az átlagos fővárosi térítési díjnál 15 %-kal kevesebbet kell fizetni a kerületi

szülőknek. Ez a szerényebb körülmények között élő kerületi családok számára is lehetővé teszi, hogy a
gyermekeik kislétszámú csoportban, egyéni foglalkozásmódot igénylő esetekben is bölcsődei
ellátásban részesüljenek. Az Önkormányzat által eddig nyújtott támogatás 20 000 Ft/gyermek/hó volt
és maximum 7 fő I. kerületi gyermek esetében került megfizetésre a hozzájárulás. A Malvin -Ház Családi
Bölcsődéhez hasonlóan javaslom a Csiribiri Családi Bölcsőde esetében is a gyermekenként 25 000 Ft
összegű támogatás (maximum 7 fő gyermek esetében 175 000 Ft) megállapítását.

A Csiribiri Családi Bölcsőde feladatainak ellátásához, az általa nyújtott gyermekek napközbeni
ellátásának

megfelelő

biztosításához,

valamint

a

szülők

anyagi

terheinek

csökkentéséhez

nagymértékben hozzájárul az Önkormányzatunk által nyújtott támogatás. A családi bölcsőde által
bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás I. kerületi gyermekek részére történő további biztosítása és a
szülők költségeinek, kiadásainak csökkentése érdekében szükségessé vált a döntés nagyon rövid Időn
belül, sürgősséggel történő meghozatala.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek van költségvetési vonzata, a támogatás
biztosítása forrásigénnyel jár. A forrás Budapest í. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének a Budapest I Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.
(II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet K512 családi bölcsőde támogatása soron 5 100 000 Ft
összeggel szerepel, betervezésre került.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozati javaslat, valamint
annak mellékletét képező ellátási szerződés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
...12022. (....) önkormányzati határozata
a Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft.-vel az általa fenntartott Csiribiri Családi Bölcsődében nyújtott
családi bölcsődei ellátás biztosítására vonatkozó ellátási szerződés megkötéséről.

1.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az I. kerületben bejelentett
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen az I. kerületben élő,
bölcsődei ellátás keretében nevelhető és gondozható gyermekek részére a gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekek
napközbeni ellátásaként családi bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatást biztosító Csiribiri Családi
Bölcsőde fenntartójával, a Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft.-vel ellátási szerződést köt 2
éves időtartamra.

2.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat a családi bölcsőde támogatásához szükséges
forrást a Budapest I Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.
(II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet K512 családi bölcsőde támogatása soron szereplő,
betervezett 5 100 000 Ft összegből biztosítja.

3.) Budapest. I. Kerület. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen határozat
mellékletét képező ellátási szerződést és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2022. július 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szociális és Intézménytámogatási Iroda

Budapest, 2022. június

3. Melléklet(ek)

melléklet: ellátási szerződés tervezete

Melléklet
Nyilvántartási szám: BDW

-

12022.

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

(a továbbiakban: Szerződés), amely létrejött egyrészről a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Képviselő: Váradiné Naszály! Márta polgármester
Adószám: 15735643-2-41
Bankszámlaszám: 12010154 - 00379543 - 00100000
a továbbiakban: Önkormányzat
valamint a
Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:
1031 Budapest, Saroglya utca 22772/8
Képviseli:
Takács Andrea Mária ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-922953
Adószám:
14851311-1-41
a továbbiakban:
Szolgáltató

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekbe

LA szerződés tárgya

1./ A Szerződést a Felek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban Mötv.) 23. § (5) bekezdésének 11. pontjára való tekintettel kötik meg. A Felek kijelentik,
hogy részletesen ismerik a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényt (a továbbiakban:

Gyvt.), valamint a személyes gondoskodást

nyújtó gyermekjóléti,

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletet (a továbbiakban: NM rendelet) és az egyéb idevonatkozó
jogszabályokat. A Felek a Szerződést a Gyvt. szerinti gyermekek napközbeni ellátásaként családi
bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatást biztosítására kötik.

2./ A Szolgáltató vállalja, hogy a Gyvt. 44/A. §-a és az NM rendelet, valamint az idevonatkozó egyéb
hatályos jogszabályok alapján gyermekek napközbeni ellátásaként családi bölcsődei ellátást nyújtó
szolgáltatást

biztosít

az

I.

kerületben

lakóhellyel,

vagy tartózkodási

hellyel

rendelkező és

életvitelszerűen az I. kerületben élő, bölcsődei ellátás keretében nevelhető és gondozható gyermekek
részére a jogerős működési engedélyében foglaltak szerint.

3./ A Szolgáltató az e szerződés 2./ pontjában meghatározott feladatát az általa fenntartott,
működtetett

Csiribiri

Családi

Bölcsődében

a

működési

engedélyben

meghatározott címen,

természetben a 1015 Budapest, Donáti u. 51.1. em. 2. ajtó szám alatt látja el.

II. A szerződés szakmai tartalma

1. / A Szolgáltató a Csiribiri Családi Bölcsőde működtetése, fenntartása során az I./1. pontban foglalt
jogszabályi rendelkezések szerint, valamint a feladat ellátásával kapcsolatos szakmai elvárásoknak
megfelelően látja el feladatát.
2. / A Szolgáltató vállalja maximum 7 fő I. kerületi állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkező és életvitelszerűen az I. kerületben élő bölcsődés korú, bölcsődei ellátás keretében
nevelhető és gondozható gyermek napközbeni ellátását az általa fenntartott Csiribiri Családi
Bölcsődében.

III. A támogatás összege és az elszámolás

1./ A felek megállapodnak abban, hogy az Ilii. pontban meghatározott gyermekek napközbeni
ellátására Magyarország mindenkori éves költségvetésében meghatározott állami normatív
támogatást a Szolgáltató igényli és használja fel.

2./ Az Önkormányzat a Szolgáltató által fenntartott Csiribiri Családi Bölcsődében a gyermekek nappali
ellátásaként bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatást igénybe vett I. kerületi állandó lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen az I. kerületben élő bölcsődei ellátás keretében
nevelhető és gondozható gyermek után havonta 25 000 Ft összegű támogatást biztosít. A
Támogatás összegének átutalása havonta utólagosan, elszámolás alapján történik a Szolgáltató által
vezetett III./3. pont szerinti gyermekek ellátásáról szóló kimutatás alapján. Az Önkormányzat a
szerződés hatályát követő hónaptól a III./3. pontban meghatározottak szerint teljesíti fizetési
kötelezettségét.

3./A Szolgáltató havonta utólagosan minden tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kimutatást készít
az Önkormányzat részére a gyermekek nappali ellátásaként bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatást
igénybe vett I. kerületi állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen
az L kerületben élő bölcsődei ellátás keretében nevelhető és gondozható gyermekek számáról és a
gondozási napokról. A kimutatás Önkormányzat részére történő megküldését követően 15
munkanapon belül az Önkormányzat átutalja a támogatást a Szolgáltató CIB Banknál vezetett
11703006-20480356 számú számlájára.

4./ A Szolgáltató az Önkormányzat döntése alapján a 111/2. pontban megjelölt támogatást kizárólag a
II./2. pontban meghatározott feladatainak ellátására, az e Szerződés szerinti feladatok teljesítésére
a Szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.

5. / A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen Szerződés alapján biztosított céljellegű
támogatást nem a meghatározott feladat megvalósítására használja fel, úgy az Önkormányzat jelen
Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben az Önkormányzat kötelezheti a
Szolgáltatót a felmondás időpontjáig történt kifizetés összegének - a mindenkori jegybanki
alapkamat kétszeresével növelten történő - visszafizetésére, és a következő 5 évig kizárhatja a
támogatásból.
6. / A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolására csak a Szerződés aláírása után és
az elszámolás határideje közötti időszakban keletkezett, a Szolgáltató nevére kiállított számlák és
egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel.

7./ A Szolgáltató a tárgyévben rendelkezésére bocsátott támogatással a jelen Szerződésben foglaltak
szerint - a szerződés időtartama alatt a tárgyévet követő minden év március 31 -lg - köteles tételes
és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok másolatának egyidejű megküldésével),
valamint szöveges beszámolót készíteni és azt az Önkormányzat részére megküldeni.

8./ Ha a Szolgáltató a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja,
és ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a biztosított támogatást a
rendeltetésszerűen használta-e fel, az Önkormányzat a Szerződés III./5. pontjában foglaltak
szerinti, kamattal emelt mértékben kötelezheti a Szolgáltatót a támogatás visszafizetésére.

IV. A szolgáltatással kapcsolatos egyéb kérdések

1. / A Szolgáltató a Budapest Főváros Kormányhivatala által kiadott működési engedély alapján jogosult a
szerződés tárgyát képező családi bölcsődei feladat ellátására.
2. /A Szolgáltató jelen megállapodás aláírásával egyben nyilatkozik arról, hogy a szolgáltatás nyújtásához,
a feladatellátáshoz szükséges minden engedéllyel rendelkezik, a vonatkozó jogszabályokban foglalt
követelményeket, valamint a szakmai illetve nyilvántartási követelményeket, továbbá az adatkezelés és
adatvédelem szabályait betartja, azokat maradéktalanul ismeri, egyben vállalja, hogy adatszolgáltatási
kötelezettségét a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesíti. Az előírt adatokat a valóságnak
megfelelő tartalommal, a megszabott határidőben, és a meghatározott módon térítésmentesen
köteles szolgáltatni.
3. / A Szolgáltató vállalja, hogy folyamatosan kapcsolatot tart a Budapest Főváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatallal. A Szolgáltató feladatainak ellátásáról, tevékenységéről és a szolgáltatást
igénybevevőkkel kapcsolatos szakmai kérdésekről az Önkormányzat részére évente egyszer, minden
év április 30-ig szakmai beszámolót készít.

4. / A felek jelen megállapodásukban rögzítik, hogy a szolgáltatás Igénybevétele önkéntes, az ellátást
igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik a mindenkor hatályos Gyvt. és az
idevonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint.
5. / A Szolgáltató köteles az Önkormányzatot tájékoztatni a szolgáltatásért fizetendő térítési díjakról.
6. / A Szolgáltató köteles a Központi Statisztikai Hivatal részére küldött éves jelentéseit - a megküldéssel
egyidejűleg - az Önkormányzat részére is eljuttatni.

7./ A Szolgáltató köteles tájékoztatni az Önkormányzatot, amennyiben a Szolgáltató tulajdonosi
szerkezete - bármilyen mértékben is - megváltozik.

8./. Az Önkormányzat a Szolgáltató tevékenységét ellenőrizheti. A Szolgáltató ellenőrzés esetén köteles
az Önkormányzatnak, vagy a megbízottjának átadni az ellenőrzéshez szükséges valamennyi iratot,
illetve köteles biztosítani az iratokba való betekintést, ez alól kivételt képeznek az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben
meghatározott egészségügyi adatok.
97 Szolgáltató vállalja, hogy az esetleges szerződésszegés esetén - így például a szolgáltatás időszakos
hiánya - kártérítést fizet az Önkormányzat részére a felek megegyezése alapján.
107 A Felek a személyes adatokat csak a rájuk bízott feladatok ellátása céljából és a feladatok
végrehajtásához szükséges időtartamban kezelhetik. Az ellátási szerződés feladatainak ellátása
során figyelemmel kell lenni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII törvényre ( a továbbiakban: Info tv.) és a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendieket hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének ( a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseire.
117 A Felek kifejezetten nyilatkoznak és felelősséget vállalnak azért, hogy a személyes adatok
kezelésére, tárolására, őrzésére, felhasználására, törlésére, az érintett! jogok gyakorlására az Info
tv., valamint a GDPR és az irányadó NAIH állásfoglalások, határozatok, vélemények szerint kerül sor.
127 A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az Info tv. 1. számú mellékletében foglaltak alapján, valamint
a Budapest I kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári
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önkormányzati rendeletében foglaltak alapján az Önkormányzat a www.kozadat.budavar hu linken
közzéteszi az Önkormányzat által kötött polgári jogi szerződéseket.

V. A szolgáltatással kapcsolatos panaszok kivizsgálása

17 A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos panasz esetén a Szolgáltató köteles azt kivizsgálni, valamint
írásban 30 napon belül tájékoztatni az Önkormányzatot a panasz kivizsgálásának eredményéről, az
esetlegesen megtett szükséges intézkedésekről.

2./ Amennyiben egy hónapon belül több panasz érkezik a szolgáltatásra vonatkozóan, az
Önkormányzat maga intézkedik a panaszok kivizsgálásáról. Ennek érdekében a Szolgáltató
kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges információkat, valamint tájékoztatást az Önkormányzat
részére megadja.
VI. A szerződés hatálya, megszűnése

1. / A Felek a Szerződést határozott időtartamra, annak hatályba lépését követő 2 éves időtartamra
kötik.
2. /Jelen Szerződés a Felek általi aláírását követő napon lép hatályba. Amennyiben a Felek aláírására
nem azonos napon kerül sor, a szerződés az utolsó aláírás napját követő napon lép hatályba.
3. / A Felek a Szerződést annak hatálya alatt kölcsönös megegyezéssel bármikor módosíthatják.
4. / Bármelyik Fél jogosult a Szerződést rendes felmondással megszüntetni 30 napos felmondási idővel,
indokolás nélkül írásban a másik fél jelen szerződésben rögzített székhelyére címzett levélben
felmondani. A felmondási idő alatt a Felek kötelesek maradéktalanul eleget tenni szerződéses
kötelezettségeiknek.
5. / Az Önkormányzat az ellátási szerződést azonnali hatállyal felmondja, ha
a) a Szolgáltató az ellátási szerződésben vállalt kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti,
vagy a szerződésből adódó ellátási kötelezettségét folyamatosan, súlyosan megszegi, nem tartja be a
jogszabályokban foglalt működésére vonatkozó előírásokat,
b) a Szolgáltató a gyermekek napközbeni ellátásaként családi bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás
végzésére, ellátására való jogosultságát bármely okból elveszti, a Szolgáltató működési engedélyét
visszavonják,
c) ha ellenőrzés során bizonyítottá válik, hogy a Szolgáltató bármely szerződést érintő tárgyban
szándékosan valótlan adatot közölt.
5.1/ Felmondási indok lehet:
a)

ha a Szolgáltatót, vagy a Szolgáltató családi bölcsődei ellátásban közreműködő tagját a jelen
szerződés szerinti tevékenységével összefüggésében vagy abból eredően büntetőeljárásban
jogerős bírósági ítélet elmarasztalja,

b)

ha a Szolgáltató, vagy a Szolgáltató jelen szerződés szerinti családi bölcsődei ellátásban
közreműködő tagja, dolgozója szakmailag alkalmatlanná válik,

c)

ha a Szolgáltató súlyos, erkölcsileg vagy etikailag kifogásolható magatartását tanúsít,

d)

ha az Illetékes törvényszék jogerősen elrendeli a Szolgáltató csőd- vagy felszámolási eljárását, vagy
a Szolgáltató jogutód nélkül megszűnik,

e)

ha a Szolgáltató működése bármely okból lehetetlenné válik,

f)

ha a Szolgáltató feladatellátására írásos panasz érkezik, mely alapján megállapítható, hogy
súlyosan kirívó magatartást tanúsít, illetve a feladat ellátását veszélyezteti, az a bizalom és tekintély
csorbítására alkalmas.

g)

a Szolgáltató az állami normatíva igénylésére jogosulatlanná válik.

6. / A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést az Önkormányzat súlyos
szerződésszegése esetén, így különösen, ha saját hibájából a támogatás átutalásában több mint 2 havi
késedelemben van.
7. / A Szolgáltató jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén köteles a jelen szerződés
szerinti tevékenységét a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően a felmondási idő utolsó napjáig
végezni, kivéve, ha attól az Önkormányzat írásban eltekint. Amennyiben a Szolgáltató ezen
kötelezettségének bármely okból nem tesz eleget, úgy az ebből eredő valamennyi kárt köteles az
Önkormányzatnak megtéríteni.
8. /A Feleka Szerződés megszűnését követően is kötelesek eleget tenni mindazon kötelezettségüknek,
amely a Szerződés fennállása alatt keletkezett. A Feleka Szerződés megszűnése esetén a már teljesített
szolgáltatásokkal egymással szemben elszámolni kötelesek.

VII. Egyéb rendelkezések:

1. / A szerződés a meghatározott időtartam elteltével megszűnik, kivéve, ha a Felek a szerződés lejártát
megelőzően a szerződést közös megegyezéssel meghosszabbítják.
2. /Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (Ávr), valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
3. /A Felek a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő
jogvitáikat megkísérlik békés, tárgyalásos úton

rendezni. A Szerződésből eredő, vagy azzal

kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetén a Felek alávetik magukat a polgári perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint meghatározott bíróság illetékességének.
4. / A jelen Szerződés 6 egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből aláírás
után 2 példány a Szolgáltatót, 4 példány az Önkormányzatot illeti.

Jelen Szerződést a szerződő Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírtak.

Budapest, 2022.
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