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Feladat-ellátási szerződés
2. számú módosítása
amely létrejött egyrészről Mezőtúr Város Önkormányzata (székhely: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér
1., képviseli: Herczeg Zsolt polgármester) (továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről Szivárvány Gyermekkert Szociális, Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Kft. (5500
Gyomaendrőd, Vásártéri Ltp. 27/B/1., cégjegyzékszám:04-14-000054, képviseli: Varjú Judit
ügyvezető) (továbbiakban: Szolgáltató)
között az 5400 Mezőtúr, Zrínyi út 3. szám alatti Bölcsőde bölcsődei szolgáltatás feladatainak
működtetésére az alábbiak szerint:
Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2018. május 31-én létrejött feladat-ellátási szerződést
Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2019.(VI.27.) határozata alapján az
alábbiak szerint módosítják:
1. A Feladat-ellátási szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a 60 férőhelyes bölcsődét működteti.”
2. A Feladat-ellátási szerződés 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Az Önkormányzat és Szolgáltató megállapodnak abban, hogy a bölcsődei férőhely
biztosításánál Szolgáltató előnyben részesíti azokat a gyermekeket,
-

akit munkaviszonyban álló szülő egyedülállóként nevel,
akinek mindkét szülője munkaviszonyban áll,
akit a gyámhatóság szociális rászorultság miatt felvételre javasol.

A bölcsődei szolgáltatás időtartama alatt az ellátással kapcsolatban felmerülő panaszok
kivizsgálása elsősorban a Szolgáltató feladata. A Szolgáltató köteles a felmerülő panaszokról
és annak kivizsgálásáról, a panaszosnak adott válaszról az Önkormányzatot 8 napon belül
tájékoztatni.„
3. A Feladat-ellátási szerződés 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A működtetés átadása a feladatellátást szolgáló, Mezőtúr Város Önkormányzata tulajdonát
képező Mezőtúr, Zrínyi út 3. sz. alatt található, a mezőtúri 3930. helyrajzi számon
nyilvántartott ingatlan 40.000 Ft/hó bérleti díj ellenében történő használatba adásával történik.
A bölcsődei szolgáltatás működtetését szolgáló ingatlan és ingóvagyon továbbra is az
Önkormányzat tulajdonában marad.
A működtetést szolgáló ingó vagyont az Önkormányzat térítés nélkül átadja Szolgáltató
részére. A Szolgáltató gondoskodik a működtetést szolgáló átvett ingó vagyon
használhatóságának fenntartásáról, hasonló minőségben történő pótlásáról, azt üzleti célból
nem értékesíti.
A Szolgáltató biztosítja a működtetésre átadott vagyon rendeltetésszerű használatát, biztosítja
az évenkénti leltározás lehetőségét.
Az ingatlan használat joga mindaddig megilleti a Szolgáltatót, ameddig az átadott ingatlanban
bölcsődei szolgáltatást végez.
Az Önkormányzat és Szolgáltató megállapodnak abban, hogy a használatba adott ingatlan és
ingóvagyon használatával kapcsolatos részletes szabályokat külön megállapodásban rögzítik.
A Szolgáltató a bérleti díj ellenében történő használat jogának gyakorlásakor a rendes
gazdálkodás szabályai szerint köteles eljárni. Viseli a használatba adott ingatlanok
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fenntartásával, karbantartásával járó terheket. Szolgáltatót terhelik a használattal kapcsolatos
kötelezettségek, köteles a közterheket viselni.”
4. A Feladat-ellátási szerződés 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A Szolgáltató a feladat ellátásának finanszírozását a gyermeklétszám után járó költségvetési
normatívából biztosítja, mely finanszírozás igénylésére jogosult.
A feladatellátáshoz Önkormányzat a Szolgáltató részére 2018. június 1-től 964.464 Ft összegű
– ÁFA-t is tartalmazó - Önkormányzati támogatást biztosít, amennyiben a Szolgáltató az
ellátott után jogosult az állami normatívát igénybe venni, és a szolgáltatást egész napra
igénybe veszi a gyermek.
A támogatási összeget a Szolgáltató minden tárgyhót követő 10. napig számlázhatja az
Önkormányzat felé. Az Önkormányzat a támogatás mértékét 2019. január 1-től kezdődően az
előző évi támogatás mértékét minden tárgyév első negyedév végéig korrigálja a statisztikai
hivatal által közzétett hivatalos infláció mértékével.”
5. A Feladat-ellátási szerződés 13. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Jelen szerződést a felek írásban mondhatják fel, szüntethetik meg a megállapodás által
érintett a bölcsődei szolgáltatás folyamatos biztosítása és a megállapodással érintett jogok és
kötelezettségek körültekintő érvényesítése mellett. A szerződést felmondani, megszüntetni
kizárólag tárgyév augusztus 31. napjával lehet, figyelemmel az intézmények átszervezésére
irányadó szabályok miatt.”
6. A Feladat-ellátási szerződés további pontjai változatlan formában maradnak hatályban.
7. Jelen szerződésmódosítás egymással mindenben megegyező hat eredeti példányban készült,
melyből három-három példány illeti meg a szerződő feleket.
A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítás teljes körűen, hiánytalanul és
egybehangzóan, valamint helyesen tartalmazza előzetes tárgyalásaik és egyeztetéseik során
kölcsönösen kialakított szerződéses akaratukat, amely a jelen Szerződésben foglalt nyilatkozataikkal
mindenben megegyezik.
Mezőtúr, 2019. június …
………………………………

………………………………….

Herczeg Zsolt
Mezőtúr Város Önkormányzata

Pénzügyileg ellenjegyzem: ………………………………….
Boross Boglárka
gazdálkodási és adóügyi osztályvezető

Varjú Judit
Szivárvány Gyermekkert Szociális,
Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Kft.

