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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2017. március 29-i ülésére 

 
 

Tárgy: Gyermekek napközbeni ellátására a Kölyök Kópé Kft-vel szerződéskötés 
 
 
Érintett bizottság: Humánpolitikai Bizottság 

  
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
 
A Képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátása, mint kötelező önkormányzati feladat 
ellátására 2016. április 1-től 2017. március 31-ig ellátási szerződést kötött – többek között – a  
Julcsi Csoda Manodája Családi Napközi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (székhelye: 2143 Kistarcsa, Bellus József u. 32/A.) 10 férőhelyre, 1.400,- 
Ft/nap/fő, de legfeljebb 30.000,- Ft/hó/fő támogatás ellenében.  
 
Kőkutiné Bischoff Julianna, a Julcsi Csoda Manodája Családi Napközi Közhasznú Nonprofit 
Kft. képviselője bejelentette, hogy kezdeményezi az ellátási szerződés módosítását, mivel a 
Ringató Családi Bölcsőde fenntartási jogát átadta a Kópé Kölyök Nonprofit Kft.-nek. 
Csatolásra került a Pest Megyei Kormányhivatal PE/SZOC/00104-4/2017. számú határozata, 
amely 2017. február 21. napján jogerőre emelkedett. A határozat szerint a Julcsi Csoda 
Manodája Családi Napközi Közhasznú Nonprofit Kft., mint fenntartó kérelmére a Ringató 
Családi Bölcsőde engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatait a határozat 
jogerőre emelkedésének napjától az alábbiak szerint módosítja: 
Fenntartó neve: Kópé-Kölyök Nonprofit Kft. 
Fenntartó adószáma: 25760763-1-41 
Fenntartó címe: 1032 Budapest, Kiscelli u. 16. 10. em. 56. 
 
A Ringató Családi Bölcsőde befogadott férőhelyszáma: 7 fő. 
 
A Julcsi Csoda Manodája Családi Napközi Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. január 1-től – 
jogszabályváltozás miatt – két családi bölcsődére kapott engedélyt. Az egyik a Ringató 
Családi Bölcsőde, amelynek férőhelye 7 fő. A másik a Julcsi Csoda Manodája I. Családi 
Bölcsőde, amelynek szintén 7 fő a férőhelye. 
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A Julcsi Csoda Manodája Családi Napközi Közhasznú Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint 
mindkét családi bölcsőde fenntartói jogát átadja a Kölyök Kópé Nonprofit Kft.-nek. Viszont a 
Julcsi Csoda Manoda I. Családi Bölcsőde jogerős szolgáltatói nyilvántartási rendszerben 
történő adatmódosításáról még nem hozott döntést a Pest Megyei Kormányhivatal. 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 94.§ (3) bekezdésének a) pontja alapján az a települési önkormányzat, 
amelynek területén tízezernél több lakos él, bölcsődét köteles működtetni.  
 
2017. január 1. napjától a Gyvt. az alábbiak szerint módosult: 
A Gyvt. 41.§ (3) bekezdése szerint „A gyermekek napközbeni ellátásának formái – a 
gyermekek életkorának megfelelően – 

a) a bölcsődei ellátás, 
b) a napközbeni gyermekfelügyelet, és 

  c) az alternatív napközbeni ellátás.” 
 
Bölcsődei ellátás az alábbi formákban működhet: 

- Bölcsőde, 
- Mini bölcsőde, 
- Munkahelyi bölcsőde, 
- Családi bölcsőde. 

 
Az ellátási szerződés tekintetében bekövetkezett részleges fenntartóváltást háromoldalú 
szerződés módosítással lehet rendezni. A szerződés-tervezet az előterjesztés mellékletét 
képezi. 
 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek napközbeni ellátása, 
mint kötelező önkormányzati feladat ellátására a Julcsi Csoda Manodája Családi 
Napközi Közhasznú Nonprofit Kft.-vel 2016. március 31. napján kötött ellátási 
szerződést a melléklet szerint módosítja 2017. február 21. napjától. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt tartalmú ellátási 
szerződés aláírására. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2017. március 16. 
 
 
         Solymosi Sándor 
             polgármester 
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Ellátási szerződés módosítás-tervezet 
 
 
 
amely létrejött egyrészről Kistarcsa Város Önkormányzata, mint megbízó (székhelye: 2143 
Kistarcsa, Szabadság út 48.; képviseli: Solymosi Sándor polgármester; adószáma: 15736125-
2-13) (a továbbiakban: „Megbízó”) 
másrészről a Cégbíróság Cg. 13-09-147891. számú végzésével bejegyzett Julcsi Csoda 
Manodája Családi Napközi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 2143 Kistarcsa, Bellus József u. 32/A.; képviseli: Kőkutiné Bischoff Julianna), 
mint megbízott (Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által kiadott 
működési engedély száma: XIV-C01/2838-7/2012., XIV-C-001/143-5/2012.; adószáma: 
23393707-1-13), (a továbbiakban: „Julcsi Csoda Manodája Kft.”) valamint 
a Cégbíróság Cg. 01-09-287677. számú végzésével bejegyzett Kópé Kölyök Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1032 Budapest, Kiscelli u. 16. X/56.; képviseli: 
Balázs Nóra), mint megbízott (Pest Megyei Kormányhivatal által kiadott működési engedély 
száma: PE/SZOC/00104-4/2017.; adószáma: 25760763-1-41) (a továbbiakban: „Kópé 
Kölyök Kft .”)  
(a továbbiakban: a Julcsi Csoda Manodája Kft. és a Kópé Kölyök Kft. együttesen, és külön-
külön is egy-egy „Megbízott”) között gyermekjóléti alapellátások körében Családi bölcsőde 
szolgáltatásra 
az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 
 
Előzmények: 
 
A Felek rögzítik, hogy 2017. február 21. napjától hatályosan a korábban a Julcsi Csoda 
Manodája Kft. fenntartásában lévő, a 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 1. szám alatt lévő családi 
bölcsőde Ringató Családi Bölcsőde megnevezésű csoportjának fenntartási joga átadásra került 
a Kópé Kölyök Kft. számára. A családi bölcsőde másik, Julcsi Csoda Manoda I. Családi 
Bölcsőde megnevezésű csoportját továbbra is a Julcsi Csoda Manodája Kft. tartja fenn. A 
fentiekre tekintettel a felek a korábban az Önkormányzat és a Julcsi Csoda Manodája Kft. 
között megkötött, 2016. március 31. napján kelt ellátási szerződést módosítani kívánják annak 
érdekében, hogy abban szerződő félként szerepelhessen a Kópé Kölyök Kft. is, és 2017. 
február 21. napjától 2017. március 31. napjáig, mint szerződő fél vállalhassa a Ringató 
Családi Bölcsőde megnevezésű csoporttal kapcsolatos ellátási feladatok teljesítését. Megbízó 
a Kópé Kölyök Kft. részére a 2017. február 21.-2017. március 31. közötti időtartamra 
vonatkozóan támogatást a szerződés aláírását követően kiállított számla ellenében nyújt. A 
fentiekre tekintettel a felek az alábbi szerződés-módosítást kötik.  
 
 

1. Felek megállapodnak, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata és a Julcsi Csoda 
Manodája Kft. között 2016. március 31. napján megkötött ellátási szerződés (a 
továbbiakban: „Ellátási Szerződés”) bevezető részében szereplő, a szerződő felek 
megjelölésével kapcsolatos rendelkezéseket módosítják, melynek következtében ezen 
rendelkezések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
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„amely létrejött egyrészről Kistarcsa Város Önkormányzata, mint megbízó 
(székhelye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.; képviseli: Solymosi Sándor 
polgármester; adószáma: 15736125-2-13) (a továbbiakban: „Megbízó”) 
másrészről a Cégbíróság Cg. 13-09-147891. számú végzésével bejegyzett 
Julcsi Csoda Manodája Családi Napközi Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhelye: 2143 Kistarcsa, Bellus József u. 32/A.; 
képviseli: Kőkutiné Bischoff Julianna), mint megbízott (Pest Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által kiadott működési engedély 
száma: XIV-C01/2838-7/2012., XIV-C-001/143-5/2012.; adószáma: 23393707-
1-13) (a továbbiakban: „Julcsi Csoda Manodája Kft.”), valamint 
a Cégbíróság Cg. 01-09-287677. számú végzésével bejegyzett Kópé Kölyök 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1032 Budapest, Kiscelli 
u. 16. X/56.; képviseli: Balázs Nóra), mint megbízott (Pest Megyei 
Kormányhivatal által kiadott működési engedély száma: PE/SZOC/00104-
4/2017.; adószáma: 25760763-1-41) (a továbbiakban: „ Kópé Kölyök Kft.”) (a 
továbbiakban: a Julcsi Csoda Manodája Kft. és a Kópé Kölyök Kft. együttesen, 
és külön-külön is egy-egy „Megbízott”) között gyermekjóléti alapellátások 
körében Családi bölcsőde szolgáltatásra az alulírott helyen és időben az alábbi 
feltételekkel:” 

 
2. Az Ellátási Szerződés 1. pontját a felek az alábbiak szerint módosítják. 

 
Jelen szerződést a Megbízó és a Julcsi Csoda Manodája Kft. a 2143 Kistarcsa, Ifjúság 
tér 1. szám alatti családi bölcsőde Julcsi Csoda Manoda I. Családi Bölcsőde 
megnevezésű csoportja tekintetében 2016. április 1. napjától 2017. március 31. napjáig 
terjedő időtartamra, míg a Megbízó és a Kópé Kölyök Kft. a családi bölcsőde  Ringató 
Családi Bölcsőde megnevezésű csoportja tekintetében 2017. február 21. napjától 2017. 
március 31. napjáig terjedő időtartamra köti. 

 
3. Az Ellátási Szerződés 2. pont 4. alpontjának első mondata az alábbiakra módosul: 

 
„a felvett gyermekek esetében a Julcsi Csoda Manodája Kft. a felvételkor, a 
Kópé Kölyök Kft. pedig 2017. március 31. napjáig  munkáltatói igazolást kér a 
szülőktől, a Julcsi Csoda Manodája Kft. emellett újabb igazolást is kér a 
negyedévet követő hónap 5. napjáig, amely munkáltatói igazolás másolatát a 
Julcsi Csoda Manodája Kft. első ízben 2016. április 30-ig, azt követően pedig a 
negyedévet követő hónap 15-ig, míg a Kópé Kölyök Kft. 2017. április 5. 
napjáig fénymásolatban benyújt a Megbízó Polgármesteri Hivatala számára. 

 
4. Az Ellátási Szerződés 2. pont 6. alpontja az alábbiakra módosul: 

 
„Ellátja a szolgáltatás szakmai támogatását és ellenőrzését. A további 
fejlesztéssel kapcsolatos képzési, szervezési feladatokat a működés forrásainak 
bővítésének kutatását állandó feladatának tartja, ez ezzel kapcsolatos 
tevékenységéről folyamatosan beszámol Megbízó számára, a Julcsi Csoda 
Manodája Kft. 2017. január 31. napjára pedig írásos szakmai beszámolót is 
készít.” 
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5. A felek megállapodnak, hogy az Ellátási Szerződés 3. pontját az alábbiak szerint 
módosítják: 
 

„Jelen szerződés keretében az ellátásban részesülő gyermekek után a Megbízott 
által kiadott számla mellékleteként megküldött, valamennyi a szolgáltatást 
igénybe vevő gyermek szülője által leigazolt nyilvántartás, és az 5. pont 
szerinti, Polgármesteri Hivatal által vezetett nyilvántartás szerint 1.400,- 
Ft/fő/nap, maximum 30.000,- Ft/hónap/gyermek támogatást a kiállított számla 
szerinti határidőben, tárgyhót követően átutal a Julcsi Csoda Manodája Kft. és 
a Kópé Kölyök Kft., mint Megbízott számlaszámára. A Felek rögzítik, hogy a 
Julcsi Csoda Manodája Kft. a számláját a Pátria Takarékszövetkezettnél vezeti, 
amelynek száma: 65100235-11071211, a Kópé Kölyök Kft. pedig a számláját a 
Magnet Banknál vezeti, amelynek száma: 16200223-10053449.”  

 
6. Az Ellátási Szerződés 6. pontjának első mondatát a felek az alábbiakra módosítják: 

 
„A jelen szerződés szerinti együttműködés a Julcsi Csoda Manodája Kft. 
esetében 12 hónap, míg a Kópé Kölyök Kft. esetében 2017. február 21. napjától 
2017. március 31. napjáig tartó időtartamra szól, azzal, hogy a szerződés 
hatályba lépése után a szerződés módosítására a felek közös megegyezése 
esetén sor kerülhet.” 

 
7. Az Ellátási Szerződés 6. pontját a felek az alábbi második bekezdéssel egészítik ki: 
 

„A Felek megállapítják, hogy valamely Megbízott által, vagy a Megbízó által 
valamely Megbízott felé közölt jogszerű felmondás, nem szünteti meg az összes 
szerződő fél között a jelen szerződést, hanem a szerződés csak a felmondást 
közlő és a címzett fél között szűnik meg.” 

 
8. Az Ellátási Szerződés 10. pontjának első mondata az alábbiakra módosul: 

 
„A Julcsi Csoda Manodája Kft. évente egy alkalommal köteles a jelen 
szerződés szerinti tevékenységéről a Megbízó Képviselő-testületének írásban is 
beszámolni.” 
 

9. Felek megállapodnak, hogy a támogatási időszakban a gondozási és az étkezési térítési 
díjat a Megbízott nem emeli meg. 

 
10. Az Ellátási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett egyéb rendelkezései 

változatlan tartalommal érvényben és hatályban maradnak. 
 

11. A jelen szerződés-módosítás visszamenőlegesen, 2017. február 21. napján lép 
hatályba. A szerződés-módosítás bárminemű módosítása, vagy kiegészítése csak a 
Felek erre irányuló közös megegyezése esetén, írásban lehetséges.  

12. A jelen szerződés-módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadóak.  
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13. Jelen szerződés-módosítást a felek kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá. 

 

 

 

Kistarcsa, 2017. ……………………. 

 

 

 

…………………………………….       ………………………………….. 

 Megbízó képviselője       Megbízott képviselője 
      Solymosi Sándor                        Kőkutiné Bischoff Julianna 
       Polgármester    Julcsi Csoda Manodjája Családi Napközi                      
Kistarcsa Város Önkormányzata                         Közhasznú Nonprofit Kft.      
  

 
 

  

  ………………………………….. 

Megbízott képviselője 
Balázs Nóra 

Kópé Kölyök Nonprofit Kft. 
 
 
 
 
 
 


