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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) értelmében a családi napközi a gyermekjóléti alapellátás részét képezi, 
azon belül a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája. A gyermekek napközbeni 
ellátása a Gyvt. szerint megszervezhető bölcsődében, családi napköziben, családi-, vagy házi 
gyermekfelügyelet keretében, alternatív napközbeni ellátás formájában, továbbá óvodában és 
iskolai napköziben.  
 
A családi napközi biztosítja a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülők, illetve az iskolai 
oktatásban részesülő gyermekeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai 
napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermekek családi napköziben történő, 
nem közoktatási célú ellátását, nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, étkeztetését, 
valamint foglalkoztatását.  
 
A Belső Tűz Egyesület kérelemmel fordult Komló Város Önkormányzatához, melynek 
értelmében az egyesület 12 gyermek családi napközi ellátását kívánná megoldani, mely 
elsősorban hátrányos helyzetű általános iskolás tanulók délutáni foglalkozását, felügyeletét 
tenné lehetővé és ezen faladat-ellátás tekintetében szeretne feladat-ellátási megállapodást 
kötni az önkormányzattal. 
 
Az állam az önkormányzat kötelező feladatának ellátásához hozzájárul többek között a 
feladatra külön meghatározott normatívával, melyet a szülő térítési díj fizetése egészít ki. 
Amennyiben nem az önkormányzat a családi napközi fenntartója, akkor is részesülhet a 
fenntartó az állami támogatásban a Gyvt. 145.§-ban foglaltaknak megfelelően. 2012. évben a 
nem állami szektorban újonnan létrejött férőhelyek normatív támogatása befogadási 
kérelem elfogadásával történhet meg.  
 
A 2012. évben befogadható szociális és gyermekjóléti ellátási kapacitások nem változtak, a 
Nemzeti Erőforrás Miniszter január 10-i közleménye értelmében jelenleg nincs befogadható 
kapacitás, így új szolgáltatás, intézmény, hálózat, ellátotti szám, illetve férőhelyszám 
befogadására a jogszabályban foglalt kivételektől – a feladat-ellátási kötelezettségének eleget 
tevő önkormányzati fenntartó és megyei intézményfenntartó központ, valamint az adott 
intézményre, szolgáltatásra vagy férőhelyszámra nézve európai uniós vagy hazai fejlesztési 
támogatásban részesülő fenntartó – eltekintve nincs mód. 
  
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal feladata az engedély kiadása és a kapacitás 
szabályozása, akiktől a Belső Tűz Egyesület azt az állásfoglalást kapta, hogy amennyiben az 
egyesület az önkormányzattal a családi napközi feladat-ellátására megállapodást köt, úgy 
kérelmük befogadható lesz. 
 
A Belső Tűz Egyesület 2004. óta szervez hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
gyerekeknek, fiataloknak szabadidős, kulturális és oktatási programokat, többek között 
működteti a TANODÁT, mely feladatok ellátásához a képviselő-testület az egyesület részére 
181/2007. (XI. 29.) számú határozatával a 3525/A/7. hrsz-ú, természetben a Komló, Kossuth 
L. u. 117. szám alatti társasház emeletén található, 66 m2 alapterületű helyiséget ingyenes 
használatba adta. A feladat-ellátási megállapodás az önkormányzat számára pénzügyi terhet 
nem jelent. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék! 
 
Határozati javaslat:  
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 
valamint az egészségügyi és szociális bizottság véleményének figyelembevételével 
megtárgyalta a Belső Tűz Egyesülettel családi napközi ellátásra szóló feladat-ellátási 
megállapodás tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.  A képviselő-testület támogatja feladat-ellátási megállapodás megkötését családi 
napközi működtetésére a Belső Tűz Egyesülettel.  
 

2.  A képviselő-testület az előterjesztés 1. számú mellékletét képező a Belső Tűz 
Egyesülettel kötendő ellátási szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására.  

 
 
Határidő:  értelem szerint  
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2012. június 1. 
 
 
 
       Polics József 
       polgármester 



1. számú melléklet 

Ellátási Szerződés 
TERVEZET 

Mely létrejött  
egyrészről Komló Város Önkormányzat (7300 Komló, Városház tér 3., adószám: 15724100-
2-02, továbbiakban: Önkormányzat, képviselője: Polics József polgármester), 
 
másrészről a Belső Tűz Egyesület ( 7300 Komló, Kossuth Lajos utca 4., adószám: 18324228-
1-02, továbbiakban: Szolgáltató, képviselője: Orsós Ferenc elnök)  
 
között a mai napon a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 81. § (1) 
bekezdésében, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (továbbiakban: Gyvt.) 43. §-ában, valamint 97. §-ában foglaltak alapján családi 
napközi működtetése tárgyában.  
 

I. 
A szerződés tárgya 

1. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ……./2012 (…) számú 
határozatban foglaltak alapján feladat-ellátási szerződést köt családi napközi 
működtetésére Komló Város közigazgatási területére vonatkozóan Szolgáltatóval.  Az 
Önkormányzat célja, olyan gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása családi 
napköziben akik, más napközbeni ellátásban nem részesülnek.  
 

2.  Szolgáltató kijelenti, hogy a feladat ellátásához szükséges hatósági és egyéb 
feltételekkel rendelkezik.  
 

3. A Szolgáltató az alábbi ellátás megszervezését és működtetését biztosítja: 
• Szolgáltatás: családi napközi a Gyvt. 43 §-a alapján 
• Ellátási hely: 7300 Komló, Kossuth L. u. 117. 
• Férőhelyszám: 12 fő 
• Ellátási terület: Komló város közigazgatási területe 

 
4. Az Önkormányzat Szolgáltató részére a feladat-ellátásához szükséges 3525/A/7 hrsz-

ú, természetben a Komló, Kossuth L. u. 117. szám alatti társasház emeletén található, 
66 m2 alapterületű helyiséget 2008. január 3. napján határozatlan időre ingyenes 
használatába adta. 
 

II. 
Feladat-ellátás módjának meghatározása 

 
5. Szolgáltató nyilatkozik, hogy a családi napközire vonatkozó jogszabályi előírásokat – 

így különösen a Gyvt-ben; a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV.30.) NM rendeletben, továbbá a 
gyámhatóságok a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyerekjóléti szolgálatok, 
és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes 
adatokról szóló 235/1997. (XII.17) Korm. rendeletben foglaltakat – szakmai 
követelményeket, adat nyilvántartási és adatszolgáltatási, adatkezelési és adatvédelmi 
kötelezettségeket ismeri és azok betartását vállalja.  



 
6. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a feladat ellátása működési engedélyhez kötött, a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002 (XII.18.) 
Korm. rendelet értelmében, és ezen engedélyek beszerzése, illetve a rendeletben 
foglalt feltételek folyamatos biztosítása Szolgáltató feladata.  
 

7. Szolgáltató gondoskodik a közegészségügyi előírások, a tűzvédelmi, a munkavédelmi, 
a balesetvédelmi szabályok betartásáról.  

 
 

III. 
A szolgáltatás díjazása, a térítési díj 

 
8. A Szolgáltató a feladat ellátásának forrását egyrészt az ellátás nyújtása ellenértékeként 

az ellátott által fizetett térítési díjbevétel, másrészt Magyarország költségvetéséről 
szóló törvényben meghatározott feltételek betartása mellett közvetlenül, saját jogon 
igényelt normatív, állami hozzájárulást biztosítja. A Szolgáltató a szerződésben 
rögzített feladat ellátását fentiek figyelembe vételével a bevételek terhére vállalja, és 
tudomásul veszi, hogy a feladat ellátásáért külön díjazás az Önkormányzat részéről 
nem illeti meg. 
 

9. A szolgáltatásért fizetendő intézményi és személyi térítési díj mértékét a Gyvt. és más 
szakmai jogszabályok keretei között Szolgáltató, mint fenntartó állapítja meg, annak 
elengedéséről, illetve csökkentéséről a fenntartóhoz benyújtott kérelem alapján 
fenntartó dönt az intézmény szakmai programjában meghatározottak alapján. 

 
 

IV. 
Beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettség 

 
10. Szolgáltató a vállalt önkormányzati feladat ellátásról évente közvetetten számol be az 

Önkormányzatnak, a Gyvt. 96 § (6) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti, és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés részeként. 
 

11. A Szolgáltató köteles teljesíteni a jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási 
kötelezettséget akként, hogy az Önkormányzat által írásban kért adatokat köteles 
írásban rendelkezésre bocsátani. Az adatszolgáltatás során Szolgáltató köteles a 
mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseket betartani, és az 
adatszolgáltatási kötelezettségét az ott meghatározott korlátok között teljesíteni. 
 

V. 
Panaszok ügyintézése, tájékoztatási kötelezettség 

 
12.  Ha a Szolgáltató képviselője kérelmezőnek jelen szerződés hatálya alá tartozó esetben 

családi napközi ellátás igénybevételére irányuló kérelmét elutasítja, a kérelmező, 
illetve a törvényes képviselő a döntés ellen a közléstől számított nyolc napon belül az 
Önkormányzathoz fordulhat. 
 



13. Szolgáltató az ellátásban részesülő érdekvédelmét szolgáló érdek-képviseleti fórumot 
működtet a Gyvt. 35. §-a szerint.  
 

14.  Jelen szerződés hatálya alatt Szolgáltató köteles a Gyvt.-ben maghatározott 
tájékoztatási és értesítési kötelezettség betartására. 
 

 
VI. 

Szerződés időtartama, szerződésszegés 
 
1.) Az ellátási szerződés határozatlan időtartamra jön létre. A szerződést bármelyik fél – 3 
hónapnál későbbi időpontra – indoklás nélkül felmondhatja (rendes felmondás). 
 
2.) Amennyiben a vállalt ellátás biztosításával Szolgáltató fel kíván hagyni, ezt legalább 3 
hónappal korábban az Önkormányzat felé jeleznie kell. Ha a működési engedély 
visszavonásra kerül Szolgáltató haladéktalanul értesíti az Önkormányzatot. Ugyanez az 
irányadó, ha a családi napközi működését az arra hatáskörrel rendelkező hatóság felfüggeszti 
és a felfüggesztés tényleges időtartalma, eléri a 6 hónapot.  
 
3.) Az ellátási szerződés rendkívüli felmondására, abba az esetben van lehetőség, ha súlyosan 
szerződésszegő vagy jogszabálysértő magatartás megszüntetésére és a következményeinek 
írásban történő felhívás ellenére azt a szerződő fél 30 napon belül nem szünteti meg.  
 
 

VII. 
Egyebek 

 
1.) Jelen szerződés a Szolgáltató működési engedélyének jogerőre emelkedése napján lép 
hatályba.  
 
2.) Jelen szerződés kizárólag írásban módosítható. 
 
3.) Jelen szerződésből eredő vitákat a felek kötelesek tárgyalásos úton megkísérelni, rendezni, 
ennek eredménytelensége esetére a felek alávetik magukat a hatáskörrel rendelkező Komlói 
Városi Bíróság illetve a Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.  
 
4.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Gyvt, valamint 
a kapcsolódó jogszabályok az irányadóak.  
 
A felek a jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag írják alá. 
 
 
Komló,  2012. ……………….. 
 
 
Komló Város Önkormányzat      Belső Tűz Egyesület  
        képviseletében         képviseletében 
Polics József polgármester      Orsós Ferenc elnök 
 



 
Ellenjegyző: 
 
 
 
Dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 
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