
BUDAKALÁSZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám:  8/2011
K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.
március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat ellátási szerződés megkötésére a Csodabogár Közoktatási
Alapítvánnyal 12 bölcsődei férőhely biztosítására a 2011. évben

A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

104/2011.(III.31.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település
bölcsődei férőhelyeinek bővítése érdekében ellátási szerződést köt
a Csodabogár Közoktatási Alapítvánnyal 12 bölcsődei férőhely
biztosítására, az általa fenntartott Csodabogár Bölcsődében, 2011.
évre vonatkozóan. A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert a határozat mellékletét képező ellátási szerződés
aláírására.

Határidő: 2011. április 15.
Felelős:  polgármester

k. m. f.

 Rogán László s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
     polgármester                        jegyző

A kivonat hiteléül:

Soós Ferencné



Melléklet csatolva.



Ikt.szám:  331/    /2011
ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről BUDAKALÁSZ  VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (2011
Budakalász Petőfi tér 1.) képviseletében ROGÁN LÁSZLÓ  polgármester  mint megbízó,

másrészről   a CSODABOGÁR KÖZOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY (székhely:  2011.
Budakalász, Szentendrei út 7.) képviseletében GALAMBOS KÁROLY ZOLTÁN képviselő
és RUMMEL ERIKA intézményvezető  (továbbiakban megbízottak) között  alulírott helyen
és időben az alábbi feltételekkel:

1. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szerződés mellékletét
(1.sz.mell.) képező 22/2011. (I.25.) Kt. határozata alapján a Csodabogár Közoktatási
Alapítvány által fenntartott, Csodabogár Óvoda és Bölcsőde (2011 Budakalász,
Szentendrei út 7., nyilvántartási száma 2855-5/2006) nappali munkarend szerint működő 
többcélú intézményben a jelen szerződésben foglaltak szerint  maximum 12 bölcsődei
férőhelyet biztosít az önkormányzat által jóváhagyott felvételi határozat alapján.

2. A szerződés kötelező mellékletét képezi az intézmény alapító okirata (2.sz.mell.) és
hatályos működési engedélye (3.sz.mell.), amely szerint alaptevékenysége:

 85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül, gyermekek nappali foglalkoztatása, bölcsődei
ellátás

 korai fejlesztés és gondozás (2-6 éves korig): eltérő fejlődési igényű gyermekek
gondozása/fejlesztése egyéni és csoportos terápiával.

 a fenntartó Csodabogár Közoktatási Alapítvány által meghatározott maximális létszám
bölcsőde esetében 24 fő, ebből korai fejlesztés és gondozásban részesülő 4 fő.

3. Jelen szerződés aláírásával a bölcsődei feladat ellátást biztosító intézmény vezetője
vállalja és biztosítja, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló
11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 6. sz. mellékletében meghatározott intézményi
alapdokumentumokkal rendelkezik. 

a) A dokumentumokban foglaltak szerint a működéshez szükséges személyi, tárgyi
munkavédelmi, közegészségügyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, a nevelő-oktató
munka folyamatos, hosszútávon biztonságos. 

b) A bölcsődei nevelés és gondozás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt), a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet szabályozásai szerint
biztosított.

4. A felvételi eljárás menete

a) Budakalász Város Önkormányzat  Képviselő-testület által alakilag, formailag és
tartalmilag jóváhagyott  jelentkezési lap a szerződés mellékletét (4.sz.mell.) képezi. 



b) A jelentkezési lapot a Csodabogár Bölcsőde intézményvezetője – Rummel Erika -
fogadja be, a bölcsődés korú gyermek felvétele ügyében ezt követően egyeztetni
köteles:

 Villám Zsuzsanna  - Budakalász Város Polgármesteri Hivatal – OKS osztályvezetővel,
 Kiss Kálmánné – Budakalász Bölcsőde – bölcsődevezetővel.

c) A Csodabogár Bölcsőde az önkormányzat által pénzügyileg támogatott bölcsődei
férőhelyekre a jelen szerződés aláírását követő  …… naptól fogadhat és vehet fel  –
kizárólag budakalászi állandó lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen Budakalászon
élő, vagy Budakalászon munkaviszonyt folytató szülő esetében  - gyermekeket az
igénylő által kitöltött  jelentkezési lap és a felvétel ügyében eljáró – a 4.b) pontban
megnevezett - vezetőkkel történt  egyeztetés alapján.

d) A Közoktatási Alapítvány által fenntartott bölcsődében a felvételi kérelmek elbírálása
során is mérlegelni kell a gyermek szociális helyzetét, a szülők munkaviszonyának
tényleges meglétét (munkáltatói igazolással). 

e) Az önkormányzat olyan gyermek esetében vállalja a bölcsődei ellátás
finanszírozásának támogatását, ahol a gyermek intézményi szintű napközbeni ellátása
valóban indokolt. 

f) A felvételi határozatokról az egyeztetést követően Rummel Erika értesíti a szülőket. A
felvételi határozaton Budakalász Város Polgármesterének/Alpolgármesterének
jóváhagyása (aláírása) szükséges.

5. A bölcsődei ellátás finanszírozásának feltételei

Budakalász Város Önkormányzat 25.000 Ft/fő/hó ellátási díjat fizet a Csodabogár Közoktatási
Alapítvány részére, az általa fenntartott Csodabogár Bölcsődében ellátott gyermekek
gondozásához. Az ellátási díj a bölcsődei neveléshez, gondozáshoz, a működési kiadásokhoz,
a programok szervezéséhez szükséges hozzájárulást tartalmazza.
A felvételt nyert gyermekek szülei további 25.000 Ft/fő/hó összeget (5x-i közétkeztetés és
ellátási díj) térítenek meg a Csodabogár Bölcsődét fenntartó Közoktatási Alapítvány számára.

6. Az ellátási díj fizetése

a) Budakalász Város Önkormányzat – a Csodabogár Bölcsődében az önkormányzat által
támogatott bölcsődei férőhelyekre – minden gyermekek ellátáshoz 25.000 Ft/fő/hó
ellátási díjat fizet a Csodabogár Közoktatási Alapítvány részére, az Alapítvány által a
…………………….. pénzintézetnél nyilvántartott és vezetett ……………………….
számlaszámra.

b) A szerződés aláírását és a jelentkezések, felvételi kérelmek elbírálását követően, a
Csodabogár Bölcsőde intézményvezetője által leadott létszám alapján 3 hónapra előre
utalja az ellátási díjat (fizetési határidő: 2011. április 15.). 



c) A havonta leadott létszámváltozások -  az igénylések és lemondások – alapján 3
havonta történik a tényleges ellátottak után a finanszírozás teljesítése, esetleges
kompenzálása. (július 15, október 15, január 15.)

7. A finanszírozás időtartama

Budakalász Város Önkormányzat a bölcsődei ellátás finanszírozását jelen szerződés aláírását
követően 2011. április 15. (?) napjától  határozatlan időre a ténylegesen ellátott gyermekek
után biztosítja. 

8. A finanszírozás alapja

 A Csodabogár Bölcsőde vezetője köteles minden hónap 5. napjáig létszámjelentést küldeni
Budakalász Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport osztályvezetőjének. 

9. Garanciális rendelkezések

a) A szerződő felek folyamatos együttműködése  alapvető követelmény mind két részről.
b) Budakalász Város Önkormányzat képviselőjének joga van a bölcsődei ellátás

működését ellenőrizni.
c) A Csodabogár Közoktatási Alapítvány és a Csodabogár Bölcsőde vezetője félévente és

évente (június, november) köteles írásbeli beszámolót készíteni az ellátás
folyamatosságáról, a működés biztonságáról, a pénzügyi finanszírozás helyzetéről. 

d) A beszámolók leadásának időpontjai: a Képviselő-testület júniusi és novemberi ülése
előtt két héttel. Az intézmény vezetője köteles a beszámolót tárgyaló
képviselő-testületi üléseken, valamint bizottsági üléseken meghívottként személyesen
részt venni.
A beszámolót írásban 1 példányban köteles elkészíteni és Budakalász Város
Polgármesteri Hivatalba benyújtani (papír alapon aláírással, bélyegzővel hitelesítve és
e-mailen a villam.zsuzsanna@budakalasz.hu címre).

e) A bölcsődei ellátás során előforduló, a szerződés tartalmát érintő esetleges
módosításokat mindkét fél legalább 3 hónappal előzetesen jelezni köteles.

f) Az ellátási szerződés bármelyik fél részéről felmondható, a felmondási időt a felek 6
hónapban határozzák meg. A felmondási idő idejére a bölcsődei ellátás biztosítása a
gyermek érdekében mindkét fél részére kötelező.

10. A Felek esetleges jogvitájára illetve a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a
Ptk. vonatkozó előírásai az irányadók.

11. Jelen megállapodást  Felek mint akaratukkal  mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.

Budakalász, 2011. ………hó ..….  nap

………………………….                                                     …………………………
Rogán László      Galambos Károly Zoltán

Budakalász polgármestere       kuratóriumi elnök

mailto:villam.zsuzsanna@budakalasz.hu


……………………………………..
Rummel Erika

intézményvezető

A szerződés szükségességét igazolom:   Rogán László polgármester

A szerződést készítette és szerkesztette:     Villám Zsuzsanna osztályvezető

A szerződés jogi szempontból megfelelő:   dr. Papp Judit irodavezető

       dr. Udvarhelyi István kabinetvezető

A költségvetési keret a mellékelt keretnyilvántartás alapján rendelkezésre áll, a

szerződést ellenjegyzem:       Balsai Judit pénzügyi

osztályvezető

A szerződés a közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozik:   Nagy Zsolt

aljegyző

A szerződés készült 5 példányban.



BUDAKALÁSZ VÁROS      1.sz.mell.
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám:  2/2011
K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.
január 25-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat bölcsődei férőhelyek bővítésére

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot fogadta el:

22/2011. (I.25.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település
bölcsődei férőhelyeinek bővítése érdekében 2011. évben ellátási
szerződést köt a - bölcsődei ellátásra működési engedéllyel
rendelkező - Csodabogár Közoktatási Alapítvánnyal (elnök:
Galambos Károly Zoltán, székhely: Budakalász, Szentendrei út 7.)
12 bölcsődei férőhely biztosítására.  Csodabogár Óvoda és
Bölcsődében igénybe vehető bölcsődei ellátáshoz  gyermekenként
25 000 Ft/fő/hó, várhatóan 3 600 000 Ft önkormányzati támogatást
nyújt, amelyet a 2011. évi költségvetési rendeletében biztosít.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ellátási
szerződést készíttesse el.

Határidő: a 2011. évi önkormányzati  költségvetési rendelet
elfogadását soron követő képviselő-testületi ülés.

Felelős: Rogán László polgármester



4.sz.mell.
JELENTKEZÉSI LAP

A Csodabogár Közoktatási  Alapítvány által működtetett és a Budakalász Önkormányzat által támogatott,   CSODABOGÁR
BÖLCSŐDÉBEN rendelkezésre álló 12 bölcsődei férőhelyre

Alulírott, ……………………………………………………………………………(szülő neve),
………………………………………………………………………………….. sz. alatti lakos
kérem, hogy gyermekem 
(név) ………………………………………………………………………………………………..
(szül.hely, idő) …………………………………………………………………………………….
(lakcím) …………………………………………………………………………………………….
bölcsődei ellátását az alapítványi fenntartású bölcsődében.

A bölcsődei ellátását munkaviszonyom folytatása miatt  ………………………. év
……………………… hó …………………. napjától  kérem.
A bölcsődei ellátás igénybevételével járó költségeket - 10.000 Ft/hó ellátási díj és 720
Ft/nap  étkezési térítési díj – kb. 25 000 Ft/hó  vállalom.
Tudomásul veszem, hogy a költségek finanszírozásában állami illetve szociális
kedvezmények igénybevételére nincs lehetőség.
Tudomásul veszem, hogy az önkormányzat által támogatott bölcsődei férőhelyek
igénylése során az elbírálás  feltétele a GYED-et ill. a GYES-t igénybevevő szülő (aktív)
munkaviszonyának igazolása, amelyet a felvételi kérelem/jelentkezési lap mellékleteként
csatolni szükséges.
*A jelentkezési lap leadásának határideje: folyamatos, minden hónap 5. napjáig (?)
Budakalász, 2011. ……

……………………………………………………………………..
szülő aláírása

*A jelentkezési lapot a Csodabogár Óvoda és Bölcsődében  Rummel Erika intézményvezető részére (Budakalász, Szentendrei út 7.) leadni
szíveskedjen!


