
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 29-ei 
ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
94/2020.(X.29.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
Nagykörű Község Önkormányzatával bölcsődei feladat-ellátási szerződés megkötéséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
feladat-ellátási szerződést elfogadja, azzal a kitétellel, hogy a szerződés hatálya 2020. 
szeptember 7-én kezdődik.   

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László 

polgármester urat a szerződés aláírására.  
 

Erről értesül: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Nagykörű Község Önkormányzata 

 
Kmft. 

 
Tatár László sk.        dr. Pető Zoltán sk. 
polgármester         jegyző 
 
               Ambrus Dénes sk. 
       jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2020. október 30. 
 
Schultz Ferencné titkársági előadó 
 



 
ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről 
Nagykörű Községi Önkormányzat (székhely: 5065 Nagykörű, Május 1 út 1., adószáma: 
15412067-2-16, képviseli: Túri Tibor polgármester) a továbbiakban: ellátást biztosító,  
 
másrészről 
Fegyvernek Város Önkormányzata (székhely: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171., 
adószáma: 15736534-2-16, képviseli: Tatár László polgármester) a továbbiakban: ellátást 
igénybe vevő, együtt szerződő felek 
 
között az alábbi feltételekkel:  
 
1.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az ellátást biztosító intézménye, a 

Nagykörűi Bölcsőde (székhely: 5065 Nagykörű, Május 1 út 2., adószám: 15794804-1-16, 
képviseli: Kohajda Szilvia intézményvezető) (továbbiakban: intézmény) felvételt biztosít 
Fegyvernek Város területéről jelentkező és a szerződésben szereplő két bölcsődés korú 
gyermek számára, valamint a működési engedélyében engedélyezett férőhelyek számának 
betartásával Fegyvernek Városában lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező kk. 
Hercegh Mihály Géza (Kecskemét, 2017.12.11., an.: Kiss Martina) és kk. Herczegh 
Maja Martina (Kecskemét, 2019.04.06., an.: Kiss Martina) 5231 Fegyvernek, Dózsa 
György út 109. sz. alatti tartózkodási helyű gyermekek bölcsődei ellátását biztosítja.  

2.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az ellátást biztosító által működtetett 
intézmény a feladat-ellátásának forrását egyrészt az ellátás nyújtása ellenértékeként az 
ellátott képviselője által fizetett díjbevételből, másrészt Magyarország központi 
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott feltételek betartása mellett közvetlenül a 
helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásából 
biztosítja. Nagykörű Községi Önkormányzat a bölcsődei ellátásért jogosult a normatív 
állami hozzájárulás közvetlen igénylésére és igénybevételére.  

3.) Fegyvernek Város Önkormányzatát az intézmény által nyújtott szolgáltatásért anyagi 
kötelezettség nem terheli.  

4.) Jelen szerződés hatálya alatt az intézmény intézményvezetője köteles a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott 
tájékoztatási és értesítési kötelezettségének teljesítésére. 

5.) A szerződő felek jelen szerződést a megállapodásban szereplő gyermekek bölcsődei 
ellátásnak idejére kötik. A szerződést bármelyik fél a másik félhez intézett írásos 
nyilatkozattal 3 hónapi határidővel felmondhatja.  

6.) Az intézmény köteles teljesíteni a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási 
kötelezettségét. 

7.) Az ellátási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény és a hatályos ágazati jogszabályok az irányadók.  

8.) Az ellátási szerződés 2020. szeptember hó 7. napjától hatályos és alkalmazandó.  
9.) Az ellátási szerződés mellékletét képezi a szerződő felek képviselő-testületeinek jelen 

szerződést jóváhagyó határozata. 
10.) A szerződést aláíró felek elolvasást és közös értelmezést követően, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.  
 
Nagykörű, 2020. ……………………  Fegyvernek, 2020. október 30. 
 
 
Nagykörű Község Önkormányzata       Fegyvernek Város Önkormányzata 
         Túri Tibor polgármester             Tatár László polgármester 




