
Melléklet a 70/2021. (VII. 7.) képviselő-testületi  határozathoz 
 

ELLÁTÁSI  SZERZ ŐDÉS 
a módosítással egységes szerkezetben, melyben a módosítást a vastag betűs szedés jelöli 

 
 
Amely létrejött egyrészről Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete -székhelye: 
2422 Mezőfalva, Kinizsi utca 44., adószáma: 15727165-2-07, KSH száma: 15727165-8411-321-07, 
képviseli: Márok Csaba polgármester –(a továbbiakban: Önkormányzat), 
 
másrészről a Remalau Nonprofit Közhasznú Kft. – székhelye: 2400 Dunaújváros, Babits Mihály 
utca 1. 2/2., adószáma: 14816884107, ágazati azonosítója: S0259645, képviseli: Juhászné Bokor 
Brigitta-  által fenntartott és működtetett Makk Marcsi Mini Bölcsőde (2422 Mezőfalva, 
Semmelweis utca 7.) és Makk Marci Mini Bölcsőde (2422 Mezőfalva, Semmelweis utca 9.) (a 
továbbiakban: Feladatellátó) 
 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 97. § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Gyvt. 43/A. §-ában 
meghatározott mini bölcsőde, mint a gyermekek napközbeni ellátását biztosító gyermekjóléti 
alapellátás feladatra az Önkormányzat és a Feladatellátó ellátási szerződést köt. 
 
2. Feladatellátó nyilatkozik arról, hogy ismeri az általa működtetett mini bölcsődére vonatkozó 
jogszabályi előírásokat és szakmai követelményeket és azoknak megfelelően végzi a gyermekek 
napközbeni ellátását, továbbá ismeri a nyilvántartási kötelezettség, az adatkezelés és az adatvédelem 
vonatkozó szabályait és azokat betartja.  
 
3. Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés időtartama alatt a Gyvt. 43/A. §-ában 
meghatározott feladatot folyamatosan ellátja, a szolgáltatás minőségét garantálja, a feladatellátáshoz 
szükséges, jogszabályi előírásokban foglalt hatósági engedélyeket beszerzi, a szükséges tárgyi és 
személyi feltételeket biztosítja.  
 
4.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a 118/2018. (V.30.) képviselő-
testületi határozatában foglaltaknak megfelelően a feladat-ellátási szerződés időtartamára–bérleti 
szerződés megkötésével- biztosítja a feladatellátáshoz a 2422 Mezőfalva, Semmelweis utca 7. és 9. 
szám alatt lévő összesen 146 m2 önkormányzati tulajdonú ingatlanokat. 
 
4.2. A 2422 Mezőfalva, Semmelweis utca 7. szám alatti Makk Marcsi Mini Bölcsőde férőhelye 7 fő, 
a 2422 Mezőfalva, Semmelweis utca 9. szám alatti Makk Marci Mini Bölcsőde férőhelye szintén 7 
fő, ez alapján az ellátásban részesülők száma összesen 14 fő. Az ellátás a Gyvt. 42/A. §-ában 
meghatározott életkorú mezőfalvai lakóhellyel rendelkező gyermekekre terjed ki azzal, hogy 
amennyiben a férőhelyekre nincs elegendő létszámú mezőfalvai lakóhelyű gyermek jelentkező, 
akkor a fennmaradó férőhelyek tekintetében a Feladatellátó szabadon rendelkezhet, bármely 
lakóhelyű gyermeket felvehet.  
 
5.1. Az Önkormányzat vállalja, hogy a feladatellátás helyéül szolgáló 2422 Mezőfalva, Semmelweis 
utca 7. és 9. sz. alatti, összesen 146 m2 nagyságú ingatlanokat 2018. szeptember 1. napjától a 
bölcsődei feladatellátásra vonatkozó szerződés hatályosságának idejére térítésmentesen, azaz bérleti 
díj megállapítása nélkül Feladatellátó rendelkezésére bocsátja a külön bérleti szerződésben foglaltak 



szerint. Az Önkormányzat ezzel olyan természetbeni hozzájárulást nyújt a szolgáltatáshoz, amelynek 
értéke – nem piaci alapokon számolva - havonta 44.530,- Ft, azaz Negyvennégyezer-ötszázharminc 
forint. Ezen felül az Önkormányzatnak további pénzbeli hozzájárulást nem áll módjában nyújtani, 
ezért a személyi térítési díj csökkentésének vagy elengedésének lehetőségeiről a Feladatellátó 
szabadon dönthet, arra vonatkozó rendelkezéseket az Önkormányzat nem ír elő számára, annak 
megtérítését nem kérheti. 
 
5.2. Felek kijelentik, hogy az Önkormányzat által 5.1 pont szerint nyújtott természetbeni 
hozzájárulásból kifolyólag Felek között pénzügyi mozgás nem történik, ezért a hozzájárulás 
megfizetésével kapcsolatos eljárási kérdésekről nem kell rendelkezni, a 4.2. pontban foglalt 
Feladatellátót terhelő kötelezettség teljesítésére és annak határidejére vonatkozó előírásokat a 6. pont 
tartalmazza.   
 
6. Feladatellátó vállalja, hogy a 4.2 pontban foglaltak teljesülését - a beiratkozott gyermekekről a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján vezetett összesítő nyilvántartás negyedévente, a 
negyedévet követő hó 15. napjáig az Önkormányzat részére történő megküldésével - igazolja. 
Feladatellátó az általa közölt adatok valódiságáért felelősséget vállal. A valóságnak nem megfelelő 
adatok szolgáltatása, illetve a jogszabályi előírásoktól eltérő működtetés a jelen szerződés alapján 
nyújtott támogatás azonnali megszüntetését vonja maga után.   
 
7. Szerződő felek rögzítik, hogy a Feladatellátó által nyújtott szolgáltatás igénybevétele az igénylők 
részére önkéntes, az kérelem alapján történik. Az ellátás igénybevételéről az intézményt fenntartó, 
vagy az általa megbízott személy és az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője megállapodást 
köt, annak tartalmára a Gyvt. rendelkezései az irányadóak.  
 
8. Feladatellátónak a kérelmezőt a kérelem benyújtásakor, illetve az ellátás megkezdésekor 
tájékoztatnia kell a Gyvt. 33. § (2-3) bekezdésében foglaltakról.  
 
9. Feladatellátó a benyújtott panaszokról, azok kivizsgálásáról és annak eredményéről, valamint a 
megtett intézkedésekről nyolc napon belül köteles az Önkormányzat polgármesterét írásban 
tájékoztatni.  Amennyiben az ellátást igénybe vevő szülő, törvényes képviselő a Feladatellátó 
panasszal kapcsolatosan tett intézkedésével nem ért egyet, nyolc napon belül írásban az 
Önkormányzat polgármesteréhez fordulhat. Ez esetben a panasz kivizsgálásáról és annak 
eredményéről, valamint megtett intézkedéséről a polgármester nyolc napon belül értesíti az 
érintetteket. 
 
10. Feladatellátó évente egy alkalommal köteles a tevékenységéről és a feladat-ellátási szerződésben 
foglaltakról az Önkormányzatnak – a képviselő-testület munkatervében meghatározottak szerint - 
írásban beszámolni. 
 
11. Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni a feladat-ellátási szerződésben foglaltakat, nem teljesítés 
esetén az Önkormányzat a támogatást megszüntetheti. Szerződésszegés esetén a Feladatellátó az 
ellátást köteles folyamatosan biztosítani, valamint a támogatásnak a polgári törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:47. §-ban meghatározott mértékű kamattal növelt 
összegével megegyező mértékű kártérítést fizetni.  
 
12. Feladatellátó köteles az ágazati jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási 
kötelezettségeknek és statisztikai jelentéseknek eleget tenni, továbbá az Önkormányzat 
megkeresésére statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat rendelkezésre bocsátani.  
 



13. Felek az ellátottakkal kapcsolatban tudomásukra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelik, az 
adatvédelmi jogszabályok és előírások betartásával. 
 
14. A 2018. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig érvényben lévő szerződés 
hatálya határozott időre, 2022. augusztus 31. napjáig meghosszabbításra kerül. Felek 
megállapodnak abban, hogy a szerződés – közös megegyezés alapján - korlátlan számban 
meghosszabbítható.  
 
15. Jelen szerződést bármelyik fél írásban három hónapos felmondási idővel – rendes felmondással –
felmondhatja oly módon, hogy a felmondás utolsó napjának augusztus 31. napjára kell esnie. Ettől 
érvényesen eltérni nem lehet. Feladatellátó köteles a felmondás esetén is szolgáltatását a felmondási 
idő utolsó napjáig változatlan tartalommal és feltételek mellett az Önkormányzat – illetve jogosult 
személyek részére – nyújtani. 
 
16.A szerződő felek jelen szerződésből eredő vitájukat elsődlegesen tárgyalás útján rendezik, 
amennyiben az nem vezet eredményre, jogvitájuk rendezésére kikötik a Dunaújvárosi Járásbíróság 
illetékességét. 
 
17. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései, valamint a Gyvt. és a 
kapcsolódó ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók.  
 
18. Feladatellátó tudomásul veszi, hogy az ellátási szerződés létrejöttét a Gyvt. 97. § (4) bekezdése 
értelmében a helyben szokásos módon közzé kell tenni.  
 
Jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt szerződő 
felek helybenhagyólag aláírják. 
 
Mezőfalva, 2021. július 9. 
 
 
 
 
                   Márok Csaba      Juhászné Bokor Brigitta  
            Önkormányzat részéről        Feladatellátó részéről 
 
 
Záradék:  
 
Az ellátási szerződés módosítását Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének 70/2021. (VII. 7.) határozata fogadta el. 
 

Borbély Anikó      
                                                                                                                                           jegyző 

 

 


