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1. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képv i se l ő-testlilete a Kis Cimborák 
Nonprofit Kft.-vel és a Fehér Kereszt Baráti Kö r Kiemelten Közhasznú Egyes ülettel ellátási 
szerződés kötéséről szóló 23 6/2017. (VI. 22.) KÖKT határozatta l elöntött arról, hogy a bölcsődés 
korú gye rmekek napközbeni el látására ellátási szerződéseket köt csa ládi bölcsődék 

müköcltetésére. Az ellátási szerződés 201 7. szeptember l -jétő l 20 18. augusztus 31-éig szól , 
mindkét családi bölcsőde max imum 7-7 fő gyermek gondozásá t, ellátását válla lta. 

A családi bölcsődék müköclését a gyermekek védelmérő l és a gyám ügyi igazgatásról szó ló 1997. 
év i XXXI. törvény 44/A. §-a és a személyes gondoskodás t nyújtó gyermekjóléti , 
gyermekvédelmi intézmények, va lamint személyek szakmai fe ladatai ról és müködésük 
fe liétel eiröl szó ló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 51 /F-.J. §-a i szabá lyozzák. 

Az 1102 Budapest, Szent László tér 15- 17. szám alatt ta lálható Csepereclők Dö l csőcle bezá rása 
miatt a Kőbánya i Önkormányzatnál (a tovább iakba n: Önkormányzat) 20 16. szeptember l -jétő l 
csökkent a bölcsődei férőhe l yek száma, ezért átmenetil eg szükségessé vá lt az e ll átás más 
formában történő megszervezése. 

A Kis Cimborák Nonprofit Kft. ( 1108 Budapest, Szegé ly u. 3. , a továbbiakban: Kis Cimborák) az 
1 102 Budapest, Halom u. 13/B szám alatt működtet i a Kis Cimborák Csa ládi Bölcsődét. Az 
Önkormányzatta l kötött e ll átási sze rződés keretében rendelkezésre álló hét férő hel y fo lyamatosan 
be volt tö ltve. 

A Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület ( 1029 Budapest, Hímes u. 3., a 
továbbiakban: Fehér Kereszt) az 1103 Budapest, Diósgyőri u. 18/8 szám alatt müködteti a Nagyi 
kertje Családi Bölcsődét. Az ell átási szerződ ésben meghatározott férőhelyek ebben a csa ládi 
bölcsődében is feltö ltésre kerültek. 

A bö l csődei beiratkozús 20 18. május 2-4. közölt megtörtént, a jelentkezések fe ldolgozása 
folyamatban van. Az e l sődleges adatokból kitűnik , hogy a bölcsődei elh elyezés iránti igény 
magasabb, mint a rendelkezésre á ll ó fé rő he l yek száma, a megnö vekedett igény főként a kerület 
központjában jelentkezik. 

A Kőbánya városközpontjában l évő intézményekben mindi g is többszörös vo lt a túljelentkezés. 
Az Önkormányzat a bölcsődei igények megemelkedése miatt a férő h elyek kiváltására 2009-201 l 
között hét családi napközivel kötött eilátési szerződést gyermekek m1pközbeni ell átása 



szo lgáltatás biztosítására, valamint I millió Ft összeggel a családi napközi kialakításához 1s 
hozzájárult. 

20 13-ban a gyermeklétszám csökkenése után a jelentkezők részére a férőhelyeket intézményi 
keretek között biztosítani tudtuk, így a Képviselő-testü l et felülvizsgálta , és - a Borsika 
Gyermekközpont Nonprofit Kft. által fenntartott két családi napközi kivételével - 20 13. június 
15-ével fe lmondta az ell átási sze rződéseket. 

.J elenleg négy csa lád i bölcsőde müködik a kerületben maximális férő h e l yk ih aszná l tsággal, de a 
Borsika Gyermekközpont Nonprofit Kft. az általa fenntartott két családi bölcsőde 

vo natkozásában az ell átási szerződéseket 2018. június 30-ával felmondta, így a férőhelyhiány 
tovább fokozódhat. A megszCmő csa ládi bölcsődék hel yére a Fehér Kereszt Családi Bölcsőde 
Há lózat Csodacs ibe Csa ládi Bö lcsőde néven új családi bölcsődét szeretne nyitni , az 
engedélyezés i elj árás folyamatban va n. Az új csa ládi bölcsőde ugyanazon a környéken kerül 
majd kialakításra pótolva ezzel a kerület kcrtvúrosi részén nappali ell átást biztosító intézmény 
hiányát. 

.Javaso lom, hogy az Önkormányzat kössön el látási szerződést 20 18. szeptember l-j étő l 5 év 
határozott időtartamra 7 fő ell átására a Csoclacs ibe Csa lád i Bölcsőde müködtetésére a j oge rős 

müködési engedély megszerzésének fe ltéte léve l. Tekintettel arra , hogy az Önkormányzat minden 
új csa lád i bölcsőde kialakítását támogatta I mill ió fo rin tta l, javaso lom, hogy a Csodacs ibe 
Csa ládi Bölcsőde is kapja meg ezt az összegü támogatást. 

A csa ládi bölcsődékbe a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője irányítja azokat a gyermekeket, 
ak ik a bölcsődébe nem nyertek fe lvételt, és a szülő vállalja ezt az ell átási formát. Amennyiben 
huzamosabb ideig nem jelenik meg a gyermek a családi bö l csődében, és ennek okáról a szü lők 
nem tájékoztatják a szo lgá ltatást nyújtót, a Kőbányai Egyesített Bölcsődék jogosult javaslatot 
tenni más gye rmek fe lvételére. 

A csa ládi bölcsődében az általunk javaso lt gyermekek csak az étkezésért fizetnek térítés i díjat. 
Az intézményi ellátássa l szemben a családi bölcsődék nagy e l ő n ye a családias légkör. 

Mind a Kis Cimborák, mind a Fehér Kereszt képviselői jelezték, hogy készek a további 
együttmüködésre, és 20 18 . szeptember l -jétől t'.1jabb egy év időtartamra ellátás i szerződést 
kötnének a korábbi fe ltéte lekkel 7-7 gye rmek ellátására. A Csodacs ibe Csa ládi Bö l csőde a másik 
két családi bölcsődéve l azonos összegü ell átási díjat jelölt meg a kérelmében. 

Javaso lom , hogy az Önkormányzat újabb egy évre, 20 18. szeptember l-j étő l 20 19. augusztus 31-
éig tartó id őszakra kössön ell átási sze rződést csa lád i bö l csőde szo lg1cíltatás biztos ítására a Kis 
Cimborákka l és a Fehér Kereszttel. 

.J elenleg a fent nevezett családi bölcsődék ben egy gyermek után havonta 53 OOO Ft az 
önkormányzati hozzájárulás. Javasolom, hogy az újonnan kötendő ellátási szerződésekben is ezt 
az összeget biztosítsa az Önkormányzat. 
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II. Hatásvizsgálat 

Az ellátási szerződések megkötésével részben pótolható a bölcsődei férőhelyhiány, és továbbra is 
biztos ítható ez a család ias ell átási forrna azoknak a gyermekeknek, akik ebben a go ndozási évben 
is ezt vették igénybe figyelemmel arra, hogy a szü leik elégedettek vo ltak az ellátással. 

Ill. A végrehajtás feltételei 

A 2018 . év szeptember-december között i id őszakra a két csa lád i bölcsőde működésének és az új 
csa ládi bölcsőde kia lakításához biztosított támogatásnak 4 339 OOO Ft forrásigénye van, 
amelynek a fedezete a Budapest Főváros X. kerü let Kőbán yai Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szó ló 5/20 18. (11. 23.) önkormányzati rende let 5. mell ék let 3. pont 4. során 
rendelkezésre áll. A gondozási év további részére az Önkormányzat 2019. év i kö ltségvetésében 
ke ll fedezete t biztosítani . 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbá nya i Önkormányzat Képvise l ő-testü l ete meghozza az 
e l őte1j esztés 1. mellékletében fogla lt határozatot. 

Budapest.20 18. j únius ,,/3 '.' 

Mu~ ó.) 
Weeber Tibor 

jegyző 
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1. melléklet az előte,jesztéshez 

Budapest Főváros X. kerü let Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2018. (VI. 21.) hat{1rozata 
a Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel és a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú 

Egyesülettel ellútási szerződés kötéséről 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbá n yai Önko rmányzat Képvise l ő-testi.i l ete a Kis Cimborák 
Nonprofit Kft. -vel (11 08 Budapest, Szegély u. 3.) csa ládi bö l csőde szo lgá ltatás biztosítására -
2018. szeptember l-j étő l 201 9. augusztus 31-é ig ta rtó időta rtam ra - köten dő ell átás i szerződést az 
1. mell ékl et szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. A Képvi se l ő-testület a Fehér Kereszt Baráti Kö r Kiemelten Közhasznú Egyesül ettel (1029 
Budapest, Hímes u. 3.) a Nagy i kertj e Családi Bö l csőd é ben (1103 Budapest, Di ósgyőri u. 18/B) 
tö rténő csa ládi bölcsőd e szo lgá ltatás biztos ítására - 2018. szeptember l-jétő l 20 19. augusztus 31-
éig tartó i d őta rtamra - kötendő ell átás i szerződ ést a 2. melléklet szeri nti tarta lommal jóváhagyja. 

3. A Képv i se l ő-testül et a Fehér Kereszt Baráti Kö r Kiemelten Közhasznú Egyesi.il ettel (1029 
Budapest Hímes u. 3.) a Csodacs ibe Csa lád i Bö l csődében (1 1 OG Budapest, Bojtocska u. 16.) 
történ ő csa ládi bölcsőde szol gá ltatás bi ztosításá ra -- 20 18. szeptember l-jétő l 2023. augusztus 31-
éig ta rtó id ő ta rt am ra - kö ten dő ell átás i szerződést a 3. mell ék let szeri nti tarta lommal jóváhagyja 
azza l n fe ltéte ll e l. hogy a szolgá ltató a mi'1ködési engedé lyt beszerzi. 

4. A Képv i se l ő-testül e t a Csodacs ibe Csa ládi Bö l csőde kialak ításához 1 mi lli ó fo rin t tá mogatást 
bi ztosít a Budapest Főváros X. kerület Kő bá nya i Önkormányzat 20 18. évi kö l tségvetésérő l szó ló 
5/20 18. (I 1. 23 .) önkormányza ti rendelet 5. mell ékl et 3. pont 4. sora te rh ére. 

5. A Képv i se l ő-testüle t fe lkéri a po lgármestert az el látási szerződések és a támogatás i szerződés 

megkötésére. 

Határidő : azonnal 
Fe ladatkörében érin tett: a Hurnánszo lgá ltatás i Főosztá l y vezetője 
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1. melléklet o .. ./2018. (VJ 21.) J(ÖJ(T határozathoz 

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészrő l a Budapest Főváros X. kerület Kőbá nyai Ön kormányzat (11 02 
Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-2-42, 
bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. l 1784009-155 lOOOO képviseli D. Kovács Róbert 
polgármester megbízásából Weeber Tibor alpolgá rmester, a továbbiakban: Önkormányzat), 

más részről a Kis Cimborák Nonprofit Kft. (1108 Bud apest, Szegé ly u. 3. fsz. 300/a, adószám: 
12448308-2-42 bankszá mlaszám: Axa Bank 17000019-11 996 107-00000000, képviseli Melegh 
Szabo lcs ü gyvezető , a továbbiakban: Szo lgá ltató, együtt: Szerződő Felek) között a mai napon az 
alább i fe ltételekkel. 

1. A Szerződő Felek 20 18. szeptember l. napjától 20 19. augusztus 31 . napjáig ell átás i 
szerződést kötnek a gyermekek véd elmérő l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
tö rvény (a tovább iakban: Gyvt.) 44/A. §-a szerinti családi bö l csőde szol gá ltatás biztosítására 7 fő 
létszámig. A Szo lgá ltató vá ll alj a az ell átásra szorul ók elhelyezését, gondozását, va la111int életkori 
sajátossága iknak és egyéni igénye iknek megfe l e l ő étkeztetését. 

2. A Szolgáltatás nyújtásának helye: Kis Cimborák Csa ládi Bö l csőde 1 102 Budapest, Halom u. 
13/8 (a tová bbiakban : Családi Bölcsőde). 

3. A Szo lgá ltató a Csa ládi Bö lcsődében a Kőbányai Egyesített Böl csődék (] 102 Budapest, 
Kőrös i Csoma sétány 8.) vezetője (a továbbiakban: Önkormányzat képvi se l ője) által javasolt 1-3 
éves gyermek ell átását biztosítja. 

4. Az Önkormányzat az 1. pontban meghatározott ell átási feladatho z 53 OOO Ft/h ó/fő , azaz 
ötvenháromezer fori n t/hó/fő hozzájá rulást fizet a Szol gáltató utólagos havi elszámo lása és az 
általa szabá lyszerüen kiá llított szám la alapj án, a szá111 la kézhezvételét követő 15 napon belül a 
Szol gáltató bankszá111lájúrn történ ő átut alással. 

5. A 2018 . évi hozzájáru lás fedezete a Budapest Főváros X. kerü let Kőbánya i Önkorm ányzat 
2018. év i kö ltségvetéséről szó ló 5/20 18. (II. 23.) önkormányzat i rendelet 5. mell éklet 3. pont 4. 
során bi ztosított. 

6. Az 1. pontban meghatározott fe ladathoz rendelt ál la111i normatív hozzájá rulást a Szo lgá ltató 
igényli és használja fel. 

7. Az Önkormányzat által fizetendő 4. pont szer inti hozzájárulásra tekintettel az ell átásra szorul ó 
gyermek után a szülő csak az étkezés térítési díját fi zeti , a gondozásért a Szo lgáltató térítési díjat 
nem áll apíthat meg. 

8. A Család i Bölcsőde folyamatos üzeme lte tésébő l eredő va lamennyi Uzemeltetési, fenntartási, 
ka rbantartási és munkabérköltséget a Szo lgá ltató vise li . 

9. A Szo lgáltató bármely ellátott gyermek két hetet meghaladó hiányzását haladékta lan ul jelzi az 
Önkormányzat képviselőjének . 

10. A Szo lgá ltató nyi lvántartás i köte lezettsége alá tartozó e se111ényekrő l havonta tájékoztatja az 
Önkormányzatot, továbbá az ellátottak sd1m6ról, vala111int az ese tl egesen év közben 
111egüresedett h e l yekrő l minden hónapban írásban jelentést készít az Önkormányzat számára. 
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11 . A Szo lgá ltató vezetőj e kivizsgá lj a az el látás nyúj tásáva l kapcsolatos panaszt, am iről 

egy idejüleg tájékoztatja az Önko rmányzatot. Az olyan jogos panasz esetén, amelyet a Szo lgá ltató 
nem tud orvosolni , az Önkormányzat haladéktalanul intézkedik a gyermek megfe l e l ő ellátása 
érdekében. 

12. A Szolgá ltató az 1. pontban meghatározott ell átást fo lyamatosan biztosítja a 2. pontban 
meghatározott telephelyen. A szolgá ltatás id őszakos hi ánya esetén a Szo lgá ltató köteles 
megtéríteni az Önkormányzatnak okozott kárt, amely nem haladhatj a meg az ell átásra szoruló 
gyermek ell átási kö ltségét. 

13. A Szolgáltató az Önko rmányzat számára a Családi B ö l csőde müködésé rő l 201 9. szeptember 
15-ig szakmai és pénzü gyi beszámolót készít (e lszámolás). Az Önko rmá nyzat jogosult a 
Szolgáltatótó l bármikor tájékoztatást kérni , és a fe ladatellátást a helyszínen e l l en ő ri z ni . 

14. A Szolgáltató köteles egy összegben visszafizetni a hozzájárul ás fe l nem használt, illetve nem 
szabályszerüen fe lhasznált vagy elszámolt összegét, va lamint ne111 a napközbeni ell átási célra 
fe lhaszná lt részét az elszámolásra rendelkezés re álló h atár id ő elte ltét követő 15 napon belül , az 
ellátási díj átuta lásának napj ától a visszafi zetés na pjáig járó évi 20 %-os ka 111 atáva l együtt. 

15. Budapest Főváros Ko rmányhivata la Szociális és Gyámhi vatala a Kis Cimborák Családi 
Bö l csődét (telephely: 11 02 Budapest, Ha lom u. 13/8 ) a Budapest, 201 6. október 27-én ke lt 
határozatáva l BP/0502/2569- 15/20 16 ügy iratszá111on a szo lgáltatói nyí lvántrn-iásba bejegyezte. 

16. A Szolgá ltató kijelenti , hogy az 1. pontban 111 eghatározott szo lgá ltatásra vo natkozó kü lön 
jogszabályokat és szakmai követe lményeket, va lamint nyil vá ntartás i kötelezettségeket betartj a, 
továbbá teljesíti a kü lön jogszabályban meghatározo tt adatszo lgá lta tás i és stati sztikai adatgyűjtés i 
kötelezettségeket. 

17. A Szo lgá ltató teljesíti az ellátás igénybevételéhez kapcso lódó tájékoztatási kötelezettséget. 

18. Az ell átás igénybevétele esetén az Önkormányzat tájékoztatja az ell átásra szoruló törvényes 
képvi se l őj ét a jelen szerződésben fo glalt rá vonatkozó kikö tésekrő l , egy id ej ű l eg közli a 
Szolgá ltatóva l az ell átandó személynek a szociáli s igazga tásról és szociáli s ell átáso król szóló 
l 993. évi 111 . törvény 18. §-a szerinti adatait. 

19. Az egyik fé l súl yos szerződésszegése esetén a más ik fé l jogosul t a sze rződés t azonnali 
hatállyal felmondani (rendk ívü li fe lmondás). 

20. Az Önkormányzat részérő l súl yos sze rződ ésszegésnek minős ül a hozzájá rul ás megfi zetésének 
30 napot meghaladó késedelme. 

2 1. A Szo lgá ltató részérő l sú lyos szerződésszegésnek minős ül az 1. pontban meghatározott 
szociáli s szo lgáltatásokra vonatkozó kü lön jogszabályban fog laltak, ill etve a szakmai 
követelmények megsértése, a szolgá ltatás nyújtásának két hét id őta rtamot meghaladó hiánya, 
valamint a 10. pontban fog lalt táj ékoztatás i kötelezettség elmu lasztása. 

22. A fe lmondást a más ik fé l székhelyére címzett ajánlott külde111 ényként kell postára adni . 

23. A szerződés megszűnésekor a fe lek elszámolnak egymással. 

24. Amennyiben a Szolgá ltató szerződésszegése miatt szűnik meg a sze rződ és , a Szo lgáltató az 
Önkormányzat erre vonatkozó igénye esetén köteles a megszünést követő 60 napi g változatlan 
fo rmában biztosítani az 1. pontban meghatározo tt szo lgá ltatást, amire tekin tettel az ell átás i díj 
időarán yos része megil leti. 
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25. A Szo lgáltató kijelenti, hogy a nemzet i vagyonró l szóló 2011. évi CXCVl. törvény 3. § (1) 
bekezdése alapján átlátható szervezetnek m i nősü l , ame l y rő l kü lön nyi latkozatot is csatol. 

26. Jelen szerződést az Önkormányzat Képviselő-testülete a ... /2018 . (VI. 21 .) KÖKT 
határozatáva l hagyta jóvá. 

27. Jelen szerződés ben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt. és a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 20 13. év i V. tö rvény rendelkezéseit ke ll alka lmazni. 

28. A szerződés három oldalon öt pé ldányban készül t. 

Fe lek a jelen szerződ ést elolvasás után mint akaratuk ka l mindenben megegyezőt írták alá. 

Budapest, 201 8. június „ 

Weeber Tibor alpolgármester 
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbánya i Önkormányzat 

Pénzügyi ellenj egyzés: 

Rappi Ga bri ell a 
főosztá l yvezető 

Szakmai és jogi ell enjegyzés: 

Ehrenberger Kri szt ina 
főosztá l yvezető 

Dr. Egervári Éva 
jogtanácsos 

Bud apest, 20 18. június „ " 

Melegh Szabo lcs ügyvezető 
Kis Cimbo rák Nonprofit Kft. 

Szo lgá ltató 
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2. melléklet a .. ./2018. (VI 21.) KÖKT határozathoz 

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészrő l a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1 102 
Budapest, Szent László tér 29. , PfR száma: 735737, adószáma: 15735739-2-42, 
bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11 784009-1 55 10000 képv ise li D. Kovács Ró bert 
pol gármester megbízásából Weeber Tibor alpolgá rmester, a tová bbiak ban: Önko rmányzat), 

más részrő l a Fehér Ke reszt Ba rát i Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület ( 1029 Budapest, 
Hímes u. 3., adószám: 18105090-1 -4 1 bankszámlaszám: OTP Bank 1 l 707024-20432779, 
képvise li Gyertyán Katalin elnök, a további akban: Szo lgá ltató, együtt : Sze rződő Felek) között a 
mai napon az alábbi fe ltételekkel. 

1. A Szerződő Felek 2018. szeptember 1. napj ától 201 9. augusztus 3 1. napjá ig ell átás i szerződ ést 

kötnek a gyermekek véd elm é rő l és a gyámügy i igazgatásról szóló 1997 . év i XXXI. törvény (a 
to vábbiakban: Gyvt.) 44/A. §-a szerinti családi bö l csőd e szo lgá ltatás biztosítására 7 fő létszámi g. 
A Szolgá ltató vállalja az e ll átásra szorulók elhelyezését, gondozásá t, va lamint életkori 
sajátossága iknak és egyéni igénye iknek megfe l e l ő étkeztetését. 

2. A Szolgáltatás nyújtásának helye: Nagy i kertje Csa ládi Bö lcsőde 11 03 Budapest, D i ósgyő ri u. 
18/B (a továbbiakban: Csa ládi Bölcsőde). 

3. A Szo lgá ltató a Családi Böl csődében a Kőbánya i Egyes ített Bölcsődék (1 102 Budapest, Kőrös i 

Csoma sétány 8.) vezetőj e (a továbbiakban : Önkormányzat képvise l ője) által javasolt 1-3 éves 
gyermek ell átását biztosítj a. 

4. Az Önkormányzat az 1. pontban meghatározott ell átási fe ladathoz 53 OOO Ft/hó/fő, azaz 
ötvenháromezer fo rint/h ó/fő hozzájárulást fizet a Szolgá ltató utólagos hav i e lszámolása és az 
álta la szabályszert'.'ien kiállí tott számla alapján, a szám la kézhezvéte lét követő 15 napon belül a 
Szo lgá ltató bankszámlájára tö rténő átutalássa l. 

5. A201 8. év i kö ltségek fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbánya i Önkormányzat 2018 . 
évi kö ltségvetésérő l szó ló 5/2018 . (fi. 23.) önko rmányzati rendelet 5. mellék let 3. pont 4. során 
biztos ított. 

6. Az 1. pontban meghatározott fe ladathoz rendelt áll ami normatív hozzájárul ást a Szo lgáltató 
igényli és használj a fe l. 

7. Az Ön kormányzat által fi zetend ő 4. pont szer in ti hozzájá rul ásra tekintettel az ell átásra szoruló 
gye rmek után a szülő csak az étkezés térítési díj át fi zeti , a gondozásért a Szolgáltató térítési díjat 
nem áll apíthat meg. 

8. A Családi Bö l csőde fol yamatos üzeme ltetésébő l eredő va lamenn yi üzemeltetés i, fenntartás i, 
karbantartási és munkabérkö ltséget a Szo lgá ltató vise li . 

9. A Szolgá ltató bármely ell átott gyermek két hetet meghaladó hiányzását ha ladékta lanul jelzi az 
Önkormányzat képv i se l őj ének . 

10. A Szo lgá ltató nyi lvántartás i köte lezettsége alá ta rtozó esemén yek rő l havon ta tájékoztatja az 
Önko rmányzatot, továbbá az ell átottak számáról, va lamin t az esetl egesen év közben 
megüresedett h e l yekrő l mi nden hónapban írás ban jelentést készít az Önkormán yzat számára. 
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11. A Szolgáltató vezetője kivizsgálja az ellátás nyújtásával kapcsolatos panaszt, amiről 
egyidejüleg tájékoztatja az Önkormányzatot. Az olyan jogos panasz esetén, amelyet a Szo lgáltató 
nem tud orvoso lni , az Önkormányzat haladéktalanul intézkedik a gyermek megfelelő ellátása 
érd ekében . 

12. A Szolgá ltató az 1. pontban meghatározott ell átást folyamatosan biztos ítja a 2. pontban 
meghatározott telephelyen. A szo lgá ltatás időszakos hi ánya esetén a Szo lgá ltató köteles 
megtéríteni az Önkormányzatnak okozott kárt, amely nem halad hatja meg az ell átásra szoruló 
gyermek ell átás i költségét. 

13. A Szolgáltató az Önkormányzat számára a Család i Bö l csőde működéséről 2019. szeptember 
15- ig szakmai és pénzügyi beszámolót készít (elszámolás). Az Önkormányzat jogosult a 
Szo lgáltatótól bármikor tájékoztatást kérni, és a fe ladatell átást a helyszínen e ll enőrizni. 

14. A Szolgáltató köteles egy összegben visszafizetni a hozzájá rul ás fe l nem használt, illetve nem 
szabá l yszerűen felhaszná lt vagy elszámolt összegét, valam in t nem a napközbeni ell átás i célra 
fe lhasznált részét az elszámo lásra rendelkezés re áll ó határidő elteltét követő 15 napon belül , az 
e ll átási díj átutalásának napjától a visszafizetés napjái gjá ró évi 20 %-os kamatáva l együtt. 

15 . Budapest Főváros Kormányhivatala Szociá li s és Gyámhivatala a Nagyi kertje Családi 
Bölcsődét (telephely: 1103 Budapest, Diósgyőri u. 18/B) a Budapest, 20 16. október 28-án ke lt 
határozatáva l BP/0502/2704-7/2016 ügy iratszámon a szo lgá ltatói nyi I vántmtásba bejegyezte. 

16. A Szolgáltató kijelenti , hogy az 1. pontban meghatározot t szo lgá ltatásra vonatkozó külön 
jogszabá lyo kat és szakmai követelményeket, va lamint nyilvántartás i köte lezettségeket betartj a, 
továbbá te ljesí ti a kü lön jogszabályban meghatározott adatszo lgá ltatás i és sta ti sztikai adatgyüjtés i 
kötelezettségeket. 

17 . A Szo lgáltató teljesíti az ellútás igénybevéte léhez kapcso lódó tájékoztatási kötelezettséget. 

18 . Az ell átás igénybevétele esetén az Önkormányzat tájékoztatja az ell átásra szoruló törvényes 
képviselőjét a jelen szerződés ben foglalt rá vonatkozó kikötésekrő l , egyiclcjü leg közli a 
Szo lgá ltatóval az ellátandó személynek a szociá li s igazgatásról és szociális el látásokról szó ló 
1993. év i Ill. törvény 18. §-a szerinti adata it. 

19. Az egy ik fél súl yos szerződésszegése esetén a másik fél jogosult a szerződést azonna li 
hatállya l felmondani (rendkí vü I i fe l mondás). 

20. Az Önkormányzat részéről sú lyos szerződésszegés nek minős ül a hozzájá rulás megfizetésének 
30 napot meghaladó késedelme. 

2 1. A Szo lgá ltató részéről súlyos szerződésszegésnek minősül az 1. pontban meghatározott 
szociáli s szo lgá ltatásokra vonatkozó külön jogszabályban fog laltak, illetve a szakmai 
követelmények megsértése, a szo lgá ltatás nyújtásának két hét időtartamot meghaladó hiánya, 
va lam int a 11. pontban foglalt tájékoztatási kötelezettség elmulasztása. 

22. A fe lmondást a mási k fé l székhelyére címzett ajá nlott küldeményként kell postára adn i. 

23. A szerződés megszünésekor a fe lek elszámo lnak egymással. 

24. Amennyiben a Szolgá ltató szerződésszegése miatt szünik meg a szerződés, a Szo lgáltató az 
Önkormányzat erre vonatkozó igénye esetén köteles a megszünést követő 60 nap ig vá ltozatlan 
formában biztosítani az 1. pontban meghatározott szo lgáltatást, amire teki ntettel az ell átás i díj 
időarányos része megilleti. 
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25. Jelen szerződést az Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2018. (Vl. 21.) KÖKT 
határozatáva l hagyta jóvá. 

26. Jelen szerződés ben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt. és a Po lgári Törvénykönyvrő l 

szó ló 20 13. év i V. törvény rendelkezéseit kel l alka lmazni. 

27. A sze rződ és háro m olda lon öt pé ldányban készül t. 

Fe lek a jelen szerződést elolvasás után mint akaratu kka l mindenben megegyezőt írták alá. 

Budapest, 201 8. június „ " 

Weeber Tibor alpolgá rmester 
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbánya i Önkormányzat 

Pénzügy i ell enj egyzés: 

Rappi Gc1 briell a 
főoszt á l yvezető 

Szakmai és jog i ellenj egyzés: 

Ehrenberger Kri sztina 
főosztá l yvezető 

Dr. Egervári Éva 
j ogtanácsos 

Budapest, 20 18. jún ius „ " 

Gyertyá n Katc1 lin elnök 
Fehér Kereszt BarMi Kör Kiemelten 

Közhasznú Egyesület 
Szolgáltató 
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3. melléklet a .. ./2018. (Vl. 21.) KÖKT határozathoz 

ELLÁTÁSISZERZÖDÉS 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-2-42, 
bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. l 1784009-15510000 képv ise li D. Kovács Róbert 
polgármester megbízásából Weeber Tibor alpolgármester, a továbbiakban : Önkormányzat), 

másrészről a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület ( 1029 Budapest, 
Hímes u. 3., adószám: 18105090-1-41 bankszámlaszám: OTP Bank 11707024-20432779, 
képviseli Gyertyán Katalin elnök, a továbbiakban : Szo lgá ltató, együtt: Szerződ ő Felek) között a 
mai napon az alábbi feltételekke l. 

1. A Szerződő Felek 2018. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig ellátás i 
szerződést kötnek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás ról szó ló 1997. év i XXXL 
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 44/A. §-a szerinti családi bölcsőde szo lgá ltatás biztos ítására 7 fő 
létszámig. A Szolgáltató vállalja az ellátásra szorulók elhelyezését, gondozását, val amint életkori 
sajátosságaiknak és egyéni igényeiknek megfelelő étkeztetését. 

2. A Szo lgáltatás nyújtásának helye: Csodacsibe Csa lád i Bölcsőd e 1 106 Budapest, Bojtocska u. 
16. (a továbbiakban : Családi Bölcsőde) . 

3. A Szo lgáltató a Családi Bölcsődében a Kőbányai Egyesített Bölcsődék (1 102 Budapest, 
Kőrösi Csoma sétány 8.) vezetője (a továbbiakban: Önkormányzat képviselője) által javasolt 1-3 
éves gye rmek ellátását biztosítja. 

4. Az Önkormányzat az 1. pontban meghatározo tt ell átás i !e lada thoz 53 OOO Ft/hó/fő, azaz 
ötvenháromczcr forint/hó/ fő hozzájá rulást fizet a Szo lgá ltató utól agos hav i elszámo lása és az 
általa szabályszerüen kiá llított számla alapján , a számla kézhezvételét követő 15 napon belül a 
Szo lgá ltató bankszámlájára történő átutalással. 

5. A 2018 . évi költségek fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (I 1. 23.) önkormányzati rendelet 5. mell ék let 3. pont 4. 
során biztosított. 

6. Az 1. pontban meghatározott feladatho z rendelt állami normatív hozzájárulást a Szo lgá ltató 
igényli és használja fel. 

7. Az Önkormányzat által fizetendő 4. pont szerinti hozzájárul ásra tekintettel az ellátásra 
szoruló gyermek után a szülő csak az étkezés térítés i díját fi zeti , a gondozásért a Szolgáltató 
térítési díjat nem állapíthat meg. 

8. A Családi Bölcsőde folyamatos üzeme ltetéséből eredő valamennyi üzemeltetés i, fenntartás i, 
karbantartási és munkabérköltséget a Szolgáltató viseli. 

9. A Szolgáltató bármely el látott gyermek két hetet meghaladó hiányzását haladéktalanul jelzi 
az Önkormányzat képviselőjének. 

l 0. A Szolgáltató nyil vántartási kötelezettsége alá tartozó eseményekrő l havonta tájékoztatja az 
Önkormányzatot, továbbá az ellátottak számáról , valamint az eset legesen év közben 
megüresedett helyekről minden hónapban írásban jelentést készít az Önkormányzat számára. 
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11. A Szolgáltató vezetője kivizsgálja az ellátás nyújtásával kapcso latos panaszt, amirő l 
egyidejü leg tájékoztatja az Önkormányzatot. Az olyan jogos panasz esetén, amelyet a Szo lgáltató 
nem tud orvoso ln i, az Önkormányzat haladéktalanul intézked ik a gyermek megfele lő ellátása 
érdekében. 

12. A Szo lgá ltató az 1. pontban meghatározott ell átást fo lyamatosan bi ztos ítj a a 2. pontban 
meghatározott telephel yen. A szo lgá ltatás időszakos hiánya esetén a Szo lgá ltató köte les 
megtéríteni az Önkormányzatnak okozott kárt , amely nem haladhatja meg az ell átásra szoruló 
gyermek ell átási költségét. 

13. A Szolgáltató az Önkormányzat számára a Családi Bö l csőde müködéséről minden év 
szeptember 15-ig szakmai és pénzügyi beszámolót készít (e lszámo lás). Az Önkormányzat 
jogosult a Szolgáltatótó l bármikor tájékoztatást kérni, és a feladatellátást a helyszínen e llenő ri zni . 

14. A Szo lgá ltató köteles egy összegben visszafi zetni a hozzájárul ás fe l nem haszná lt, illetve 
nem szabályszerüen felhasznált vagy elszámolt összegét, va lamint nem a napközbeni ell átás i 
cé lra fe lhaszná lt részét az elszámolásra rendelkezés re áll ó h atár id ő elteltét követő 15 napo n belí.i 1, 
az ell átási díj átutalásának napjától a visszafizetés napjái g járó év i 20 %-os kamatáva l együtt . 

15. Budapest Főváros Kormányhi vata la Szociá li s és Gyámhivatala a Csodacs ibe Családi 
Bö lcsődét (telephely : 1106 Budapest, Bojtocska u. 16.) a Budapest, ............. kelt határozatával 
................ .. . ügyiratszámon a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezte. 

16. A Szolgáltató kijelenti , hogy az 1. pontban meghatározott szo lgá ltatásra vonatkozó kü lön 
jogszabá lyokat és szakmai követelményeket , valamint nyilvántartás i köte lezettségeket beta rtja, 
továbbá teljesíti a külön jogszabályban meghatározott adatszo lgá ltatás i és sta ti sztika i adatgyüjtés i 
kötelezettségeket. 

17. A Szo lgáltató teljesíti az ell átás igénybevételéhez kapcsolódó tájékoztatási köte lezettséget. 

18 . Az ellátás igénybevétele esetén az Önkormányzat tájékoztatja az ell átásra szoru ló törvényes 
képviselőjét a jelen szerződésben fo glalt rá vonatkozó kikötésekről, egy idej ül eg közli a 
Szolgáltatóval az ellátandó személynek a szociá li s igazgatásról és szociá li s ell átásokról szóló 
1993. év i III. törvény 18. §-a szerinti adatait. 

19. Az egy ik fél súl yos sze rződésszegése esetén a másik fél jogosult a szerződ ést azo nnali 
hatá ll ya l fe lmondani (rendkívül i fe lmondás) . 

20. Az Önkormányzat részéről sú lyos szerződ ésszegésnek minősü l a hozzájárulás 
megfi zetésének 30 napot meghaladó késedelme. 

2 1. A Szolgá ltató részéről sú lyos szerződésszegésnek minősül az 1. pontban meghatározott 
szociális szo lgá ltatásokra vonatkozó külön jogszabályban foglaltak, ill etve a szakmai 
követe lmények megsértése, a szo lgáltatás nyújtásának két hét id őta rtamot meghaladó hiánya, 
va lamint a 11. pontban fog lalt tájékoztatási kötelezettség elmulasztása . 

22. A felmondást a másik fél székhelyére címzett aján lott küldeményként ke ll postára adni. 

23. A szerződés megszünésekor a felek elszámolnak egymássa l. 

24. Amennyiben a Szolgáltató szerződésszegése mi att szünik meg a szerződ és, a Szo lgá ltató az 
Önkormányzat erre vonatkozó igénye esetén köteles a megszünést követő 60 napi g vá ltozatlan 
fo rmában biztosítani az 1. pontban meghatározott szo lgá ltatást, amire tekintettel az ell átási díj 
időarán yos része megi ll et i. 
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25. Jelen szerződést az Önkormányzat Képv i se l ő-testü l ete a .. ./2018 . (Y1. 2 1.) KÖKT 
határozatáva l hagyta jóvá. 

26. Jelen szerződés ben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt. és a Po lgári Törvénykönyvrő l 
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni . 

27. A szerződ és három oldalon öt példányban készül t. 

Felek a jelen szerződést elolvasás után mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

Budapest, 2018. június „ " 

Weeber Tibor alpo lgármester 
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Pénzügyi e llenj egyzés: 

Ra ppi Gab ri ella 
föosztál yvezető 

Szakmai és jogi ellenjegyzés: 

Ehrenberger Kri sztina 
föosztályvczctő 

Dr. Egervári Éva 
jogtanácsos 

Budapest, 20 18. június „ 
,, 

Gyertyá n Kata lin elnök 
Fehér Kereszt Barát i Kör Kiemelten 

Közhasznú Egyesület 
Szolg,í ltató 
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Tis ztelt Kőbányai ÖnkorméÍnyzat! 

Szándékny ilatkozat ! 

A csa léÍdi bölcsődét üzemeltető !<is Cimborák Nonprofit l<ft szándéka, hogy meghosszabítsa az 

Önkormányzatta l fenná lló ellátás i szerződésé t, gye rmekek napközbeni el látása ügyében. 

2018.06 .04 . 

Ti szte lettel: 

Melegh Szabolcs 

ügyvezető 



Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület 
1029 Budapest, Hímes utca 3. 
Tel: 343-6680, 70-3175354, 20-9619359 
Iroda, levelezési cím: 1102 Budapest, Liget u. 6-10. 

Elu·enberger Krisztina részére 
Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat 
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Tisztelt Főosztályvezető Asszony! 

2018 . szeptember l-től a működését befejező Borsika Családi Bölcsőde két 
gondozójával, egyikük, Németlmé Kolozs Viktória otthonában, a 1106 Budapest, Bojtocska u. 
16. szám alatt egyesületünk fe1mtartásában és működtetésével új családi bölcsőde telephelyet 
nyitunk, 7 gyermek számára, a jogszabályban előírt feltételek megfelelően. A Fehér Kereszt 
Családi Bölcsőde Hálózat Csodacsibe Családi Bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásba való 
bejegyzési folyamata megkezdődött. 

Ké1jük segítő közreműködését, hogy Kőbányai Önkormányzat által a Nagyi Kertje 
Családi Bölcsőde kialakításához és működtetéséhez biztosított egyszeri 1.000.000 Ft-os 
eszközbeszerzési támogatás és a gyermekellátáshoz havi 53.000 Ft-os hozzájárulás a 
Csodacsibe Családi Bölcsőde számára is elérhető legyen, hasonló feltételek mellett. 

Az elkövetkező 5 évben 7 fö bö lcsődés korú gyermek ellátását vállalnánk Kőbánya 
Önkormányzata és a Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület között megkötött ell átási szerződés 
keretében, a 7 férőhelyes Csodacsibe Családi Bölcsőde telephelyen, a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék szakembereivel való együttműködés alapján. A szo lgá ltatást nyújtó személyek -
Németlmé Kolozs Viktória és Lieber Margit- a hiánypótló szolgáltatást tudnának nyújtani a 
kerület kertvárosi lakosainak. 

Szíves támogatásukat előre is köszönjük. 

Budapest, 2018. június 11. 
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Ehrenberger Krisztina részére 
Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat 
Humánszolgáltatási Főosztály 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Tel: 433-8100 

Tisztelt Főosztályvezető Asszony! 

A 2017/2018-as nevelési évben Kőbánya Önkormányzata és a Fehér Kereszt 
Közhasznú Egyesület ellátási szerződése keretében 7 férőhelyen biztosítunk családi bölcsőde 
szolgáltatást az egyesület által fenntartott Nagyi Kertje Családi Bölcsődében a kerület 
gyerekeí részére, akiket a Kőbányai Egyesített Bölcsődék szakemberei hozzánk irányítottak. 
A szolgáltatást nyújtó személyek - Vas Lászlóné és házastársa Vas László - nagy szeretettel 
gondozzák a gyermekeket. A feladatot saját otthonukban kialakított családi bölcsőde 
telephelyen látják el, a jogszabályban előírt feltételek megfelelően. 

Kérjük, hogy a 2018/2019-es nevelési évben is folytathassuk ezt a tevékenységet. 
Kezdeményezzük ellátási szerződés megkötését az önkormányzat és egyesületünk között a 
jelenlegi feltételek szerint. 

Szíves támogatásukat előre is köszönjük. 

Budapest, 2018. május 22. 
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