
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a              
továbbiakban: Gyvt.) 97. §-a értelmében a települési önkormányzat a Gyvt.-ben          
meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat állami fenntartóval, egyházi        
fenntartóval vagy nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja. 
 
A Boldogságban Felcseperedni Alapítvány (1025 Budapest, Kavics utca 3. 2/1.)          
gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsődei ellátás biztosítására (Gyvt. 43.§), ellátási szerződés         
megkötése érdekében kereste meg Újbuda Önkormányzatát. 
Az Alapítvány által fenntartott Manócska Alapítványi Bölcsőde (1117 Budapest, Dombóvári          
út 6-8.) 36 gyermek bölcsődei ellátásáról gondoskodik. 
 
Újbuda Önkormányzata által fenntartott Egyesített Bölcsődei Intézmények (1119 Budapest,         
Tétényi út 46-48.) jelenleg kilenc telephelyen, összesen 844 fő kisgyermek ellátásáról           
gondoskodik. A 2017/2018-as gondozási, nevelési évre összesen 773 család nyújtott be           
bölcsődei ellátásra igényt. Újbudán jelenleg folyamatosan nő az igény a bölcsődei férőhelyek            
iránt, így indokolttá vált ellátási szerződés megkötése. 
 
Újbuda Önkormányzata a magas szakmai munkát végző civil szervezetek munkáit támogatja,           
amelyen keresztül az Egyesített Bölcsődei Intézmények kapacitásának fejlesztésére is         
lehetőség nyílik. 
A Gyvt. értelmében a gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződésnek tartalmaznia          
kell a nem állami fenntartó nevét, székhelyét és adószámát; az ellátás formáját, az ellátásban              
részesítendők körét, számát; a nem állami fenntartó nyilatkozatát a szerződésben          
meghatározott szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények,        
nyilvántartási kötelezettségek betartására, illetve a szolgáltatóval, intézménnyel történő        
betartatására; a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait;           
szerződésszegés esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítására, valamint a kártérítés         
mértékére vonatkozó kikötést; a szerződés felmondásának hónapokban meghatározott idejét;         
az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódva különösen a tájékoztatási kötelezettség         
teljesítését, az értesítési kötelezettséget, különös tekintettel arra az esetre, ha a települési            
önkormányzat rendelkezik meghatározott számú férőhellyel az intézményben; a panaszok         
érvényesítésének rendjét, az önkormányzat tájékoztatásának formáját, a panaszok        
kivizsgálására vonatkozó megállapodást; az önkormányzat részére történő beszámolás,        
tájékoztatás módját, formáját, gyakoriságát azzal, hogy az ellátást biztosító szervezetet évente           
legalább egyszer beszámolási kötelezettség terheli; a külön jogszabályban meghatározott         
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módját, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges        
adatok rendelkezésre bocsátását; az ellátási szerződés alapján végzett feladat ellátásához          
kapcsolódóan a szolgáltatáshoz való hozzájárulás összegét; a hozzájárulás megfizetésével         
kapcsolatos eljárási kérdéseket, határidőket; a hozzájárulással történő elszámolással        
kapcsolatos kötelezettségeket, azt az időszakot, amelyre a szerződést kötötték, a szolgáltatást           



végző nem állami szerv nyilatkozatát a nyilvántartási kötelezettség, az adatkezelés és az            
adatvédelem szabályainak. 
Javaslom, hogy a Boldogságban Felcseperedni Alapítvánnyal az Önkormányzat kössön         
ellátási szerződést 2018. június 1-jétől 2023. december 31-ig. 
A Felek megállapodása alapján a Boldogságban Felcseperedni Alapítvány a gyermekjóléti          
alapellátás, bölcsődei szolgáltatáshoz pénzbeli hozzájárulást nem kér.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni és a           
határozati javaslatot elfogadni. 
 
Budapest, 2018. május 7. 
 
  
                                                                            dr. Molnár László 


