BUDAPEST 1. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
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a Malvin-Ház Szolgáltató Nonprofit Kft-vel történő családi bölcsődei feladatellátásra
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Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2009. októberében
kötött ellátási szerződést a Malvin-Ház Szolgáltató Nonprofit Kft-vel családi napközi ellátás
biztosítására, majd a későbbiekben jogszabályváltozás következtében családi bölcsődei ellátás
biztosítására.
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 44/A. §-a
értelmében 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, bünteden előéletű személy biztosíthat, aki a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 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.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
51/F. § (1) bekezdése 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 húszhetes kortól hároméves korig biztosítható a gyermekek ellátása. A
családi bölcsőde a családban nevelkedő gyermek számára nyújt életkorának megfelelő nappali
felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A családi bölcsőde — az
alapellátáson túli szolgáltatásként — speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy
más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segítheti a családokat.
A jelenlegi intézményhálózat — bölcsőde - mellett lehetőséget teremt a gyermekvédelmi törvény
arra, hogy a szülők választhassanak egyéb más típusú napközbeni ellátások közül. A családi
bölcsőde — az alapellátáson túli szolgáltatásként - speciális tanácsadással, időszakos
gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segítheti a családokat. A
jelenlegi intézményhálózat — bölcsőde, óvoda, iskola - mellett lehetőséget teremt a gyermekvédelmi
törvény arra, hogy a szülők választhassanak egyéb más típusú napközbeni ellátások közül.
A Malvin-Ház Szolgáltató Nonprofit Kft. fenntartásában működő Malvin Ház Családi Bölcsőde az
I. kerületben lakóhellyel rendelkező bölcsődés korú gyermekek részére biztosít ellátást - amely
maximum 7 fő lehet - 1016 Budapest, Szirtes út 15/B. fszt. 1. szám alatt.
A Malvin-Ház Szolgáltató Nonprofit Kft. kérelemmel, megkereséssel fordult az Önkormányzathoz
az általa működtetett Malvin-Ház Családi Bölcsőde üzemeltetésére korábban kötött ellátási
szerződés meghosszabbítása, egy új ellátási szerződés megkötése céljából., mivel a korábbi ellátási
szerződés határozott 3 év időtartamra, 2020. febrár 29. napjáig jött létre. A bölcsődével,
működésével kapcsolatosan panasz, megkeresés nem érkezett az önkormányzathoz.
Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását, a Malvin-Ház
Szolgáltató Nonprofit Kft-vel történő újabb, változatlan feltételekkel történő Malvin-Ház Családi
Bölcsődében biztosítandó bölcsődei feladatra vonatkozó ellátási szerződés megkötését

Határozati javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
... /2020. (...) Kt határozata
Malvin-Ház Szolgáltató Nonprofit Kft-vel történő gyermekjóléti napközbeni ellátás kérésiében
családi bölcsődei feladatellátásra vonatkozó ellátási szerződés megkötéséről

1.) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Malvin-Ház Szolgáltató Nonprofit Kft-vel (Cg.01-09-921680, székhely: 1077 Budapest,
Rottenbiller u. 44. fszt. 8. adószám: 14823505-2-42, képviseli: Baróczi Melinda ügyvezető)
az általa fenntartott Malvin-Ház Családi Bölcsőde által az I. kerületben lakóhellyel
rendelkező családok, gyermekek részére biztosított családi bölcsődei feladat ellátására
vonatkozóan ellátási szerződést köt határozott időre 2020. március 1. napjától kezdődően
2022 február 28. napjáig.

2.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat
mellékletét képező Malvin-Ház Szolgáltató Nonprofit Kft. és Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat között létrejövő ellátási szerződést és felhatalmazza a Polgármestert az e
határozattal elfogadott ellátási szerződés aláírására
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszály! Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

Melléklet
ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrészről a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.)
— a továbbiakban: Önkormányzat—, képviseletében: Váradiné Naszályi Márta polgármester,
másrészről a Malvin-Ház Szolgáltató Nonprofit Kft. (Cg.01-09-921680, székhely: 1077
Budapest, Rottenbiller u. 44. fszt. 8. adószám: 14823505-2-42, telephely: 1016 Budapest, Szirtes
út 15/B. fszt. 1., képviseli: Baróci Melinda ügyvezető) a továbbiakban: Szolgáltató , mint a
Malvin-Ház Családi Bölcsőde (1016 Budapest, Szirtes út 15/B. fszt. 1. ) fenntartója — a
továbbiakban együttesen: a Felek —
között a mai napon, az alábbi feltételek mellett.
A szerződést a felek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 8. pontjára való tekintettel kötik meg.
I. A szerződés tárgya
1. / A szerződő felek kijelentik, hogy részletesen ismerik a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt (a továbbiakban Gyvt.), a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban Sztv.), valamint a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletet, továbbá a szociális
és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletet.
2. / A Szolgáltató vállalja, hogy a Gyvt. 44/A. § alapján gyermekek napközbeni ellátásának
minősülő családi bölcsődei ellátását biztosítja az I. kerületben lakóhellyel rendelkező lakosok
részére a jogerős működési engedélyében foglaltak szerint.
3. / A Szolgáltató a 2./ pontban meghatározott feladatát az általa fenntartott Malvin-Ház Családi
Bölcsődében, a működési engedélyben meghatározott címen, természetben a 1016 Budapest,
Szirtes út 15/B. fszt. 1. szám alatt látja el.

II. A szerződés szakmai tartalma

1. / A Szolgáltató a családi bölcsőde működtetése során az I. fejezet 1./ pontjában 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 rendelkező bölcsődés korú
gyermek napközbeni ellátását az általa fenntartott Malvin-Ház Családi Bölcsődében. A
Szolgáltató a feladatot az általa fenntartott családi bölcsődében, a jogerős működési engedélyben
meghatározott címen (1016 Budapest, Szirtes út 15/B. fszt. 1.) köteles ellátni.

III. A szolgáltatás, ellátás biztosításával érintett személyek köre, valamint pénzügyi
fedezet

1. / A szolgáltatás, bölcsődei ellátás biztosításával érintett személyek köre a Budapest I. kerület
közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező személyek.
2. / Felek a szolgáltatás, bölcsődei ellátás ellenértékét az alábbi módon határozzák meg.
2.1. A felek megállapodnak abban, hogy az I. fejezet 2. pontban meghatározott gyermekek
napközbeni ellátására Magyarország mindenkori éves költségvetésében meghatározott állami
normatív támogatást a Szolgáltató igényli és használja fel.
2.2 Az Önkormányzat az ellátott I. kerületi bölcsődés korú gyermek után 20 000 Ft-ot biztosít
havonta. A Támogatás összegének átutalása havonta történik, a Szolgáltató által vezetett
kimutatás alapján. Az Önkormányzat a szerződés hatályát követő hónaptól a 2.3. pontban
meghatározottak szerint teljesíti fizetési kötelezettségét.
2.3. A Szolgáltató havonta, minden tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig jelentést készít az
Önkormányzat részére a szolgáltatást, bölcsődei ellátás igénybevevő I. kerületi gyermekek
számáról és a gondozási napokról. A jelentés leadását követően 15 munkanapon belül az
Önkormányzat átutalja a támogatást a Szolgáltató 10100716-02661400-01003001 számú
bankszámlájára.
2.4. A Szolgáltató az Önkormányzat döntése alapján a 2.2. pontban megjelölt támogatást kizárólag
a II. fejezet 2./ pontban meghatározott feladat ellátásának fedezésére, a Szerződésben rögzített
feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.
2.5.

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.

2.6. 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.
3. / A támogatás elszámolása:
3.1. A Szolgáltató a tárgyévben rendelkezésére bocsátott támogatással a jelen Szerződésben
foglaltak szerint - a szerződés időtartama alatt a tárgyévet követő minden év március 31 -ig köteles tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok másolatának egyidejű
megküldésével), valamint szöveges beszámolót készíteni és azt a Polgármesteri Hivatal részére
megküldeni.
3.2. 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 2.2. 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 a családi bölcsőde működtetése során a jogszabályi rendelkezések szerint, valamint
a feladat ellátásával kapcsolatos szakmai elvárásoknak megfelelően látja el feladatát. A Szolgáltató
jelen megállapodás aláírásával egyben nyilatkozik arról, hogy 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 Polgármesteri Hivatallal. A
Szolgáltató tevékenységéről, az ellátott személyekkel kapcsolatos szakmai kérdésekről a Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság részére évente egyszer, minden év április 30-ig szakmai beszámolót készít.
4. / A felek jelen megállapodásukban rögzítik, hogy a szolgáltatás, ellátás igénybevétele önkéntes, az
ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik a mindenkor hatályos
Gyvt. és végrehajtási rendelet szabályai szerint.
5. / A Szolgáltató köteles az Önkormányzatot tájékoztatni a szolgáltatásért fizetendő térítési
díjakról.
6. / A Szolgáltató tájékoztatási kötelezettsége:
6.1. A Szolgáltató köteles a Központi Statisztikai Hivatal részére küldött éves jelentéseit — a
megküldéssel egyidejűleg — az Önkormányzat részére is eljuttatni.
6.2. A Szolgáltató köteles tájékoztatni az Önkormányzatot, amennyiben a fenntartó tulajdonosi
szerkezete — bármilyen mértékben is — megváltozik.
6.3. 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 adatok védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben
meghatározott egészségügyi adatok.
7. / Szolgáltató vállalja, hogy az esetleges szerződésszegés esetén — így például a szolgáltatás
időszakos hiánya, kártérítést fizet az Önkormányzat részére a felek megegyezése alapján.

V. A szolgáltatással, ellátással kapcsolatos panaszok kivizsgálása

1. / A szolgáltatás, ellátás nyújtásával kapcsolatos panasz esetén a Szolgáltató köteles azt kivizsgálni,
valamint írásban 30 napon belül tájékoztatni az Önkormányzatot a panasz megalapozottságáról.
2. / Amennyiben egy hónapon belül több panasz érkezik a szolgáltatásra vonatkozóan, a
Polgármesteri Hivatal maga intézkedik a panaszok kivizsgálásáról. Ennek elősegítése érdekében a
Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges információkat, valamint tájékoztatást a
Polgármesteri Hivatal részére megadja.

VI. A szerződés hatálya, megszűnése

A. ) A szerződés hatálya
1. / Felek a szerződést 2 év határozott időtartamra, 2020. március 1. napjától 2022. február 28.
napjáig terjedő időszakra kötik.
2. / Felek a szerződést hatálya alatt kölcsönös megegyezéssel bármikor módosíthatják.
B. ) A szerződés megszűnése
3.1. A szerződés megszűnése
- a Felek szerződés megszüntetésére irányuló közös megegyezésével,
- rendkívüli felmondással,
- ha a Szolgáltató a szerződés tárgyát képező tevékenysége bármely okból megszűnik.
Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor jogosultak megszüntetni.
3.2. Rendkívüli felmondás
Az Önkormányzat azonnali hatállyal megszünteti a szerződést, amennyiben
- a Szolgáltató a szerződésből adódó ellátási kötelezettségét folyamatosan, súlyosan megszegi,
- a Szolgáltató működési engedélyét visszavonják,
- ellenőrzés során bizonyítottá válik, hogy a Szolgáltató bármely szerződést érintő tárgyban
szándékosan valótlan adatot közölt,
- a Szolgáltató az állami normatíva igénylésére jogosulatlanná válik.
A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést az Önkormányzat súlyos
szerződésszegése esetén, így különösen, ha saját hibájából a támogatás átutalásában több mint 2
hónapi késedelemben van.
A Felek a szerződés megszűnését követően is kötelesek eleget tenni mindazon kötelezettségüknek,
amely a szerződés fennállása alatt keletkezett.

VII. Egyéb rendelkezések

A szerződés a meghatározott időtartam elteltével megszűnik, kivéve, ha a Felek a szerződés lejártát
megelőzően a szerződést közös megegyezéssel meghosszabbítják.

Jelen Szerződés érvényes létrejöttéhez Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének jóváhagyása szükséges.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásai az
irányadóak.
Jelen szerződésr a szerződő felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírtak.

Budapest, 2020.

hó _______ nap

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Baróczi Melinda
ügyvezető
Malvin-Ház Szolgáltató Npnprofit kft.

