
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2018. november 29-én megtartott  
 üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
255/2018. Kth. 
Balotaszállás Községi Önkormányzat és Kiskunhalas Város Önkormányzata között bölcsődei 
feladat-ellátási szerződés megkötése 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Balotaszállás Községi 
Önkormányzata és Kiskunhalas Város Önkormányzata között létrejövő bölcsődei feladat-
ellátási szerződés megkötését és felhatalmazza a Polgármestert a mellékletben szereplő 
szerződés aláírására. 
 
 
 
 
Határidő: 2018.december 31. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Juhász Gábor közművelődési referens 
Balotaszállás Községi Önkormányzat, 6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 

 
K. m. f. 

 
 

 
 
Fülöp Róbert s.k.     Komlósné dr. Fekete Anikó s.k.  

 
 
 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 

 

Gyöngyi László s.k.      Vizkeleti Szabolcs s.k.  

 

 

Kivonat hiteléül: 2018. november 29. 



 

 

Melléklet 
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZ ŐDÉS 

 
mely létrejött egyrészről Balotaszállás Községi Önkormányzat, mint megbízó 
önkormányzat, 
 
képviseli: Huszta István polgármester 
címe: 6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26. 
adószáma: 15724959-2-03 
törzskönyvi azonosító: 724957 
telefonszám: 77/442-098 
email: igazgatas@balotaszallas.hu  
 
másrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint megbízott önkormányzat, 
 
képviseli: Fülöp Róbert polgármester 
címe: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
adószáma: 15724904-2-03 
törzskönyvi azonosító: 724902 
telefonszám: 77/523-103 
email: polgarmester@kiskunhalas.hu  
 
együttesen Felek között, alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 

I. Előzmények 
 
1. Balotaszállás Községi Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94. § (3a) bekezdés 
alapján, tekintettel arra, hogy a 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, köteles 
gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról önállóan, társulásban vagy ellátási 
szerződés útján. 
 

2. Balotaszállás Községi Önkormányzata a fentiekre tekintettel a bölcsődei feladatok 
ellátására feladat-ellátási szerződés megkötését kezdeményezte Kiskunhalas Város 
Önkormányzatával, mivel a szakmai feltételeknek nem felel meg és nem tud saját maga 
intézményt fenntartani. 

 
II. A szerződés tartalma 

 
3. Balotaszállás Községi Önkormányzat a bölcsődei feladat ellátásával megbízza 

Kiskunhalas Város Önkormányzatát. 
 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzata jelen feladat-ellátási szerződésben meghatározottak 
szerint bölcsődei ellátást biztosít Balotaszállás Községi Önkormányzata számára a Gyvt. 
42-43. §-a, 94. § (3a) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 121. §-a, valamint Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (6) 
bekezdése alapján. 

 



 

 

5. Felek rögzítik, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában működik a 
Kiskunhalasi Város Önkormányzatának Bölcsődéje (6400 Kiskunhalas, Május 1. tér 
3/A).  

 
6. Felek megállapodnak abban, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata a bölcsődei 

nevelést-gondozást az 5. pontban megjelölt Kiskunhalas Önkormányzatának 
Bölcsődéjében (6400 Kiskunhalas, Május 1. tér 3/A.) maximum 5 férőhelyig biztosítja.  
Amennyiben a balotaszállási 5 fős keret nem kerül adott nevelési évben kihasználásra, 
úgy az intézményvezető kiskunhalasi lakhelyű gyermekekkel tölti fel a szabad keretet. 
Amennyiben a megbízó önkormányzat részéről a meghatározott létszámkeretet 
meghaladó igény jelentkezik, a többletigény kielégítése Balotaszállás Községi 
Önkormányzatot terheli. 

 
7. Kiskunhalas Város Önkormányzata szavatolja, hogy  

- a bölcsődei feladatok ellátása során intézményei útján betartja és betartatja a 
mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályokat és szakmai követelményeket, 
nyilvántartási kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz, 

- a feladat ellátásához szükséges tárgyi, személyi és szakmai feltételekkel, hatósági 
engedélyekkel rendelkezik. 

 
8. A bölcsődei ellátás igénybevételét, a gyermekétkeztetésért, valamint a gyermek 

gondozásáért fizetendő térítési díjat a Gyvt., valamint Kiskunhalas Város Önkormányzata 
mindenkor hatályos gyermekek védelméről szóló önkormányzati rendelete szabályozza. 

 
9. Balotaszállás Községi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az illetékességi 

területén lakóhellyel rendelkező bölcsődei ellátást igénylő gyermekek törvényes 
képviselőit a beiratkozások időpontjáról, módjáról megfelelő időben tájékoztatja. 

 
10. Kiskunhalas Város Önkormányzata teljesíti valamennyi, a szerződés tárgyát képező 

szolgáltatáshoz a mindenkor hatályos jogszabályok értelmében kapcsolódó 
adatszolgáltatási kötelezettséget. Kiskunhalas Város Önkormányzata tudomásul veszi, 
hogy köteles a bölcsődei szolgáltatás számára előírt nyilvántartásokat vezetni az 
adatkezelési és az adatvédelem szabályainak és egyéb jogszabályok betartásával, és 
köteles azokat a feladatot átadó önkormányzat számára bemutatni. 

 
11. Balotaszállás Községi Önkormányzat köteles teljesíteni a jogszabályokban meghatározott 

adatszolgáltatási kötelezettséget akként, hogy a Fenntartó által írásban kért adatokat 
köteles írásban rendelkezésre bocsátani. Az adatszolgáltatás során Balotaszállás Községi 
Önkormányzat köteles a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseket 
betartani, az adatszolgáltatási kötelezettségét az ott meghatározott korlátok között 
teljesíteni. 

 
12. Panaszjog gyakorlására a Gyvt. 36. §-ban foglaltak az irányadók, melyről az 

intézményvezető jelzéssel él Kiskunhalas Város Önkormányzata felé. Balotaszállási 
gyermek érintettsége esetén Kiskunhalas Város Önkormányzata a beérkezett panaszról 
tájékoztatja Balotaszállás Községi Önkormányzatot, majd a panasz orvoslása érdekében 
nyolc napon belül egyeztetnek. 



 

 

III. Pénzügyi rendelkezések 
 
13. Balotaszállás Községi Önkormányzata tudomásul veszi, hogy azon balotaszállási 

bölcsődés gyermekek után járó központi támogatás minden eleme Kiskunhalas Város 
Önkormányzatát illeti meg, akik Kiskunhalas Város Önkormányzata által fenntartott 
bölcsődében veszik igénybe a bölcsődei ellátást. 
 

14. Balotaszállás Községi Önkormányzata tudomásul veszi, hogy Kiskunhalas Város 
Önkormányzatát a jelen szerződésben vállalt feladatok teljesítéséért a balotaszállási 
gyermekek bölcsődébe járásának napjától az általa fenntartott intézménybe járó 
valamennyi balotaszállási gyermekekre tekintettel hozzájárulás illeti meg. 

A hozzájárulást a bölcsődei szolgáltatást igénybe vevő balotaszállási gyermekek után a 
ténylegesen igénybe vett napokra vonatkozóan teljes összegben kell megfizetni. 
 

15. Felek megállapodnak abban, hogy a fizetendő hozzájárulás összegét Kiskunhalas Város 
Önkormányzata által bölcsődei ellátáshoz kapcsolódóan tárgyévre tervezett összes kiadás, 
valamint a tárgyévre tervezett, az egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatokhoz 
kapcsolódó központi támogatás és intézményi működési bevételek különbözetének 
figyelembevételével, a bölcsődei ellátást igénybe vevők létszáma alapján 1 gyermekre 
vetített összegben, minden év január 31. napjáig határozzák meg. 
 

16. Balotaszállás Községi Önkormányzat a hozzájárulást a megküldött összesítő 
létszámkimutatás alapján a zárszámadás elkészítését követő hónap végéig megtéríti 
Kiskunhalas Város Önkormányzata részére. 

 
17. Kiskunhalas Város Önkormányzata a költségvetési támogatás, a pénzügyi hozzájárulás 

felhasználásáról minden költségvetési év végével – a zárszámadás keretében – elszámol.  
 

18. Kiskunhalas Város Polgármestere évente egyszer beszámol Balotaszállás Községi 
Önkormányzatnak a bölcsőde tárgyévi működéséről. 

 
IV. A szerződés hatálya, megszüntetése 

 
19. Felek jelen szerződést 2019. január 1. napjától határozatlan időre kötik.  

 
20.  A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést bármelyik fél a másik félhez 

intézett írásbeli nyilatkozatával, három hónapos felmondási idővel, a bölcsődei 
gondozási-nevelési év végével, augusztus 31. napjával felmondhatja. 
A felmondási idő lejártáig Kiskunhalas Város Önkormányzata köteles az ellátásról 
gondoskodni, ennek elmulasztása esetén köteles az ebből eredő károkat és 
többletköltségeket Balotaszállás Községi Önkormányzatnak megfizetni. 
 

21. Súlyos szerződésszegés esetén bármelyik szerződő fél azonnali hatályú felmondással 
élhet. Azonnali hatályú felmondás előtt a sérelmet szenvedett fél köteles a másik felet 
írásban, határidő kitűzése mellet felszólítani a szerződésszegő magatartás 
megszüntetésére, vagy következményeinek elhárítására. Azonnali hatályú felmondással 
csak a határidő eredménytelen eltelte esetén lehet élni. 
 



 

 

22. Súlyos szerződésszegésnek minősül Kiskunhalas Város Önkormányzata részéről, ha 
olyan mértékben sérti meg a jelen szerződésben általa vállalt kötelezettségek teljesítését, 
hogy ez a szolgáltatás ellátását súlyosan és közvetlenül veszélyezteti. 

 

23. Súlyos szerződésszegésnek minősül Balotaszállás Községi Önkormányzat részéről, ha 
-  olyan mértékben sérti meg a jelen szerződésben általa vállalt kötelezettségek 

teljesítését, hogy ez a szolgáltatás ellátását súlyosan és közvetlenül veszélyezteti, 
-  a hozzájárulást felszólításra sem fizeti meg Kiskunhalas Város Önkormányzata 

részére. 
 
24. Kiskunhalas Város Önkormányzata azonnali hatályú felmondásra okot adó 

szerződésszegő magatartása esetén Balotaszállás Községi Önkormányzat jogosult a 
rendes felmondás felmondási idejének végéig a bölcsődei ellátást más szolgáltatóval 
elvégeztetni. A folyamatos szolgáltatás biztosításához szükséges feltételek 
megteremtésével kapcsolatos valamennyi költséget Kiskunhalas Város Önkormányzata 
köteles viselni, továbbá köteles megtéríteni a valamennyi kárt, ami az ő szerződésszerű 
magatartásával kapcsolatban keletkezett. 
 

25. Balotaszállás Községi Önkormányzat szerződésszegő magatartása esetén köteles 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának okozott valamennyi kár megtérítésére. 

 

26. Súlyos szerződésszegés esetén a Felek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 
369/2013. (X.24.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésben megjelölt 2 hónapos határidőt 
tekintik irányadónak. 

 
27. A Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés megkötése, módosítása, a szerződés 

megszüntetése képviselő-testületi hatáskör, e jogukat másra nem ruházhatják át. 
 
 

V. Vegyes rendelkezések 
 
 
28. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből származó, esetleges vitás 

kérdéseket egymás között, elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. 
Amennyiben vitás kérdéseiket egyeztetés útján rendezni nem tudják, a jogvita eldöntését 
a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságra bízzák. 
 

29. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Mötv., a Gyvt., a Szoctv., a Polgári 
Törvénykönyv, valamint a bölcsődei ellátásra irányadó egyéb jogszabályok hatályos 
előírásait kell alkalmazni. 

 
  



 

 

Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
 
 
Kiskunhalas, 2018. ……………….. hó ………. nap 
 
 
 Balotaszállás Községi Önkormányzat  Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 képviseletében: képviseletében: 

 
 
 

 /: Huszta István :/ /: Fülöp Róbert :/ 
 polgármester polgármester 
 
 
Jogi ellenjegyző: 
 
 
 /: Dr. Horváth-Fodor Judit :/   /: Komlósné dr. Fekete Anikó :/ 
  jegyző       jegyző 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
 
 Bozár Sándor  Csendes Ildikó 
 gazdasági vezető Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály vezetője 
 
 
 
 
Záradék: 
Jelen szerződést Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 255/2018. 
(11.29.) Kt. számú határozatával, Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
…../2018.(XI.28.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá. 
 
 
 

 


