
BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
ALPOLGÁRMESTERE 

Tisztelt Népjóléti Bizottság! 

Tárgy: A BEGOHOME 
Nonprofit Kft.-vel és a 
Kiscimborák Nonprofit Kft.-vel 
kötött családi napközik 
működtetésére vonatkozó ellátási 
szerződések módosítása 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. május 22-i 
ülésén döntött arról, hogy a bölcsődei és óvodai férőhelyek kiváltására 2009. szeptember l
jétől családi napközik működését támogatja, illetve akialakításhoz l millió Ft hozzájárulást 
biztosít. 
A Képviselő-testület 1110/2009. (VI. 18.) határozata alapján a Népjóléti Bizottság dönt a 
Családi napközi működtetésére vonatkozó ellátási szerződések megkötésében. 

Kerületünkben már 6 családi napközi működik az önkormányzat támogatásával, a 
szerződések 4. pontjában az szerepel, hogy az önkormányzat a támogatást az 1-3,5 éves korú 
gyermekek ellátására biztosítja. 
A családi napközik működésében gondot okoz a nyári születésű gyermekek elhelyezése, 
mivel a szerződés a gyermek 3,5 éves koráig szól, ezáltal az óvoda megkezdéséig, 
szeptemberig a gyermekek elhelyezése nem biztosított, mert a szülők a legtöbb esetben a 
munkájuk miatt nem tudják megoldani a gyermekek nyári elhelyezését. 
A Borsika Gyermekközpont Nonprofit Kft.-vel kötött két ellátási szerződés május elején a 
bizottság döntése alapján már módosításra került, de a további 4 családi napközi ellátási 
szerződésének a módosítás is szükséges. 

A családi napközi - a bölcsődei ellátáshoz hasonlóan - a családban nevelkedő gyermekek 
számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és 
foglalkoztatást. A bölcsődei ellátás esetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 42. § (l) bekezdése alapján, ha a gyermek a 3. 
évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai 
nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a 
bölcsődében. 

Javasoljuk a BEGOHOME Családi Napköziket Üzemeltető Nonprofit Kft-vel és a 
Kiscimborák Nonprofit kft-vel kötött ellátási szerződések 4. pontjának módosítását az 
alábbiak szerint: 

" 4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatást végző a családi napköziben 
max .... fő X. kerületi gyermek ellátását biztosítja. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de 
testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. 
évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a családi napköziben. 
A szolgáltatást végző, bármely ellátott gyermek kettő hetet meghaladó hiányzása esetén 
haladéktalanul beszámol ezen tényről az Önkormányzat képviselőjének." 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntsön a határozati javaslatról. 
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Határozati javaslatok: 

l. A Népjóléti Bizottság támogatja a BEGOHOME Családi Napköziket Üzemeltető Nonprofit 
Kft.-vel (1103 Budapest, Kisgergely u. 3.) kötött, Apróvár l Családi Napközi, és Apróvár 2 
Családi Napközik működtetésére vonatkozó ellátási szerződések l. és 2. melléklet szerinti 
módosítását. 
Felkéri a Polgármestert az ellátási szerződések módosítására. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

20 ll. június 30. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a jegyző 
a Humán Iroda vezetője 

2. A Népjóléti Bizottság támogatja a Kiscimborák Nonprofit Kft.-vel (ll 08 Budapest, 
Szegély u 3./300.) kötött, Kiscimborák Családi Napközi, és Cím-Cimbora Családi Napközik 
működtetésére vonatkozó ellátási szerződések l. és 2. számú melléklet szerinti módosítását. 
Felkéri a Polgármestert az ellátási szerződések módosítására. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 20 ll. május " " 

Törvé~nességi sz pontból látta: 

~~ 
. ' isztián 
jegyző 

20 ll. június 30. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a jegyző 
a Humán Iroda vezetője 

Weeber Tibor 



l. melléklet 

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

amely létrejött egyrészről: 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 
29., törzsszám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámla száma: OTP Bank Nyrt. 
11784009-1551 0000) képviseletében Kovács Róbert polgármester megbízásából Weeber 
Tibor alpolgármester, mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) 

másrészről: 

a Kis Cimborák Nonprofit Kft. (1108 Budapest, Szegély u. 3./300., adószáma: 12448308-2-
42, bankszámla száma: Axa Bank 17000019-119961 07-00000000, bírósági bejegyzés száma: 
Cg.Ol-09-934850,) képviseletében: Melegh Szabolcs, mint szolgáltató (továbbiakban: 
Szolgáltató) együttesen, mint Szerződő Felek között a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 121. §-a alapján, az alulírott napon, helyen és 
feltételekkel: 

l. Szerződő Felek 2010. október 7-én Ellátási szerződést (továbbiakban: alapszerződés) 
kötöttek gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett családi napközi 
szolgáltatás biztosítása tárgyában. 

2. Az alapszerződés 4. pont helyébe az alábbi lép: 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatást végző a családi napköziben max. 7 
fő X. kerületi gyermek ellátását biztosítja. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy 
szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését 
követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a családi napköziben. A szolgáltatást végző, 
bármely ellátott gyermek kettő hetet meghaladó hiányzása esetén haladéktalanul beszámol 
ezen tényről az Önkormányzat képviselőjének. 

3. Jelen szerződés-módosítás az alapszerződés része és azzal együtt érvényes. Az 
alapszerződés itt nem érintett részei változatlanul érvényesek. 

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt jóváhagyólag aláírják 

Budapest, 20 ll. június " " 

Megbízó 
Kovács Róbert polgármester megbízásából 

Weeber Tibor alpolgármester 

Szolgáltató 
Kis Cimborák Nonprofit Kft. 
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Ellenjegyezte dr. Szabó Krisztiánjegyző 
megbízásából 

Végh Erzsébet 
csoportvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Ehrenberger Krisztina 
irodavezető 

dr. Boldog Krisztina 
jogtanácsos 



2. melléklet 

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍT ÁSA 

amely létrejött egyrészről: 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 
29., törzsszám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámla száma: OTP Bank Nyrt. 
11784009-1551 0000) képviseletében Kovács Róbert polgármester megbízásából Weeber 
Tibor alpolgármester, mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) 

másrészről: 

a Kis Cimborák Nonprofit Kft. (1108 Budapest, Szegély u. 3./300., adószáma: 12448308-2-
42, bankszámla száma: Axa Bank 17000019-11996107-00000000, bírósági bejegyzés száma: 
Cg.O 1-09-934850,) képviseletében: Melegh Szabolcs, mint szolgáltató (továbbiakban: 
Szolgáltató) együttesen, mint Szerződő Felek között a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 121. §-a alapján, az alulírott napon, helyen és 
feltételekkel: 

l. Szerződő Felek 2011. májusában Ellátási szerződést (továbbiakban: alapszerződés) 
kötöttek gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett családi napközi 
szolgáltatás biztosítása tárgyában. 

2. Az alapszerződés 4. pont helyébe az alábbi lép: 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatást végző a családi napköziben max. 7 
fő X. kerületi gyermek ellátását biztosítja. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy 
szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését 
követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a családi napköziben. A szolgáltatást végző, 
bármely ellátott gyermek kettő hetet meghaladó hiányzása esetén haladéktalanul beszámol 
ezen tényről az Önkormányzat képviselőjének. 

3. Jelen szerződés-módosítás az alapszerződés része és azzal együtt érvényes. Az 
alapszerződés itt nem érintett részei változatlanul érvényesek. 

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt jóváhagyólag aláírják 

Budapest, 20 ll. június " " 

Megbízó 
Kovács Róbert polgármester megbízásából 

Weeber Tibor alpolgármester 

Szolgáltató 
Kis Cimborák Nonprofit Kft. 
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Ellenjegyezte dr. Szabó Krisztiánjegyző 
megbízásából 

Végh Erzsébet 
csoportvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Ehrenberger Krisztina 
irodavezető 

dr. Boldog Krisztina 
jogtanácsos 



l. melléklet 

ELLÁTÁSI SZERZÖDÉS MÓDOSÍT ÁSA 

amely létrejött egyrészről: 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 
29., törzsszám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámla száma: OTP Bank Nyrt. 
11784009-15510000) képviseletében Kovács Róbert polgármester megbízásából Weeber 
Tibor alpolgármester, mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) 

másrészről: 

a BEGOHOME Családi Napköziket Üzemeltető Kft. (1103 Budapest, Kisgergely u. 3, 
adószáma: 12425998-2-42, bankszámla száma: Erste Bank 11600006-00000000-40240231, 
bírósági bejegyzés száma: Cg.Ol-09-933828/4,) képviseletében: Jakabné Begovics Orsolya, 
mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) együttesen, mint Szerződő Felek között a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 121. §-a alapján, az 
alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

l. Szerződő Felek 2010. májusában Ellátási szerződést (továbbiakban: alapszerződés) 
kötöttek gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett családi napközi 
szolgáltatás biztosítása tárgyában. 

2. Az alapszerződés 4. pont helyébe az alábbi lép: 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatást végző a családi napköziben max. 7 
fő X. kerületi gyermek ellátását biztosítja. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy 
szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését 
követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a családi napköziben. Bármely ellátott 
gyermek kettő hetet meghaladó hiányzása esetén haladéktalanul beszámol ezen tényről az 
Önkormányzat képviselőjének. 

3. Jelen szerződés-módosítás az alapszerződés része és azzal együtt érvényes. Az 
alapszerződés itt nem érintett részei változatlanul érvényesek. 

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyező t jóváhagyólag aláírják 

Budapest, 20 ll. június " " 

Megbízó 
Kovács Róbert polgármester megbízásából 

Weeber Tibor alpolgármester 

Szolgáltató 
BEGOHOME Családi Napköziket 

Ü zemehető Kft. 
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Ellenjegyezte dr. Szabó Krisztiánjegyző 
megbízásából 

Végh Erzsébet 
csoportvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Ehrenberger Krisztina 
irodavezető 

dr. Boldog Krisztina 
jogtanácsos 



2. melléklet 

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

amely létrejött egyrészről: 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 
29., törzsszám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámla száma: OTP Bank Nyrt. 
11784009-1551 0000) képviseletében Kovács Róbert polgármester megbízásából Weeber 
Tibor alpolgármester, mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) 

másrészről: 

a BEGOHOME Családi Napköziket Üzemeltető Kft. (1103 Budapest, Kisgergely u. 3, 
adószáma: 12425998-2-42, bankszámla száma: Erste Bank 11600006-00000000-40240231, 
bírósági bejegyzés száma: Cg.Ol-09-933828/4,) képviseletében: Jakabné Begovics Orsolya, 
mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) együttesen, mint Szerződő Felek között a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 121. §-a alapján, az 
alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

l. Szerződő Felek 2010. június ll-én Ellátási szerződést (továbbiakban: alapszerződés) 
kötöttek gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett családi napközi 
szolgáltatás biztosítása tárgyában. 

2. Az alapszerződés 4. pont helyébe az alábbi lép: 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatást végző a családi napköziben max. 4 
fő X. kerületi gyermek ellátását biztosítja. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy 
szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését 
követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a családi napköziben. A szolgáltatást végző, 
bármely ellátott gyermek kettő hetet meghaladó hiányzása esetén haladéktalanul beszámol 
ezen tényről az Önkormányzat képviselőjének. 

3. Jelen szerződés-módosítás az alapszerződés része és azzal együtt érvényes. Az 
alapszerződés itt nem érintett részei változatlanul érvényesek. 

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt jóváhagyólag aláírják 

Budapest, 20 ll. június " " 

Megbízó 
Kovács Róbert polgármester megbízásából 

Weeber Tibor alpolgármester 

Szolgáltató 
BEGOHOME Családi Napköziket 

Üzemeltető Kft. 
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Ellenjegyezte dr. Szabó Krisztiánjegyző 
megbízásából 

Végh Erzsébet 
csoportvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Ehrenberger Krisztina 
irodavezető 

dr. Boldog Krisztina 
jogtanácsos 


