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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Ciróka Családi Bölcsőde Nonprofit Kft. képviseletében Bajzáth Zsuzsanna, a családi 
bölcsőde működtetője levélben kereste meg az önkormányzatot az először 2015. évben 
megkötött támogatási szerződés újra kötése ügyében.  
 
Pásztón több, mint 20 éve nem működik bölcsőde, ezért az ebbe a korcsoportba tartozó 
gyermekek felügyelete a városban nem biztosított. A családi bölcsődében 1-3 éves gyermekek 
számára biztosítanak egész napos gondozást, nevelést.  
 
A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) 42.§ (2) bekezdése szerint „Bölcsődei ellátást biztosíthat a bölcsőde, a 
mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde”.  
 
2017. évben 10 kisgyermek gondozására kötöttünk szereződést.  
Az egy főre számított költség havi 83.233 Ft/fő volt.  
2017. évben 3 000 000 Ft támogatást nyújtunk a családi bölcsőde működéséhez.  
 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 41. § (1) 
bekezdés a) pontja szerint a támogatás a nem állami szociális fenntartót, a települési 
önkormányzatok 2. melléklet III. pont 3. alpont c)-m) pontjában, III. pont 5. alpont a) 
pontjában és III. pont 7. alpont a) pontjában meghatározott támogatásaival azonos 
jogcímeken, összegben és feltételek mellett illeti meg,  
Ennek alapján 2018. évben, ellátottanként 360 000 Ft (30 000 Ft/fő /hó) normatív 
támogatás illeti meg a szolgáltatót.  
A fennmaradó költség, térítési díjként azonban a családokat terheli. Ennek az összegnek 
a csökkentéséhez kérik az önkormányzat támogatását. 
 
A Gyvt. módosulásával 2017. január 1-től kötelező feladat a bölcsődés korúak napközbeni 
ellátása. Ezt a kötelezettséget 2018. december 31-ig kell teljesíteni. 
 
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be bölcsődei férőhelyek kialakítására, melynek alapján 
100 000 eft. támogatást nyert 12 bölcsődei férőhely kialakítáára. Így 2018. évben, előre 
láthatólag 2018. július-augusztus hónapban átadhatjuk az új intézményegységet.  
A megvalósítás időpontjáig ugyanakkor javaslom támogatni a Ciróka Családi Bölcsőde által 
ellátott feladatot. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ciróka Családi Bölcsőde igénybevételét a 
mellékelt szerződés keretében támogathatja. Jelenleg 10 fő a napköziben ellátott pásztói 
gyermekek száma.  
 
Javaslom, hogy a támogatott családok terhének enyhítésére az önkormányzat 2018. 01. 01-től 
2018. 08 31-ig, 10 gyermek napközbeni ellátásához való hozzájárulásként – a ténylegesen 
igénybevett ellátási napokra számított 1 300 Ft/fő/nap, mindösszesen 160 nyitvatartási napra 
vetítve 2 080 000 Ft támogatást nyújtson.  
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Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Ciróka 
Családi Bölcsőde Nonprofit Kft-vel kötendő szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A Ciróka Családi Bölcsőde működését 2018. évben a mellékelt támogatási 
szerződésnek megfelelően támogatja.  
 

2. Felhatalmazza polgármesterét a támogatási szerződés megkötésére.  
 

3. A döntésnek megfelelően a 2018. évi költségvetési rendelet tervezésénél ezt a 
támogatási összeget szerepelteti, és forrásának megteremtéséről rendelkezik.  
 

Határidő: 2018. január 1.  
Felelős: polgármester 

 
 

Pásztó, 2017. november 16. 
 
 
 
        Dömsödi Gábor 
          polgármester 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 

Dr. Gajdics Gábor  
         jegyző 
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T Á M O G A T Á S I  S Z E R Z Ő D É S  

 

 

amely létrejött, 
egyrészről: 

Pásztó Városi Önkormányzat, (székhely: 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. adószám 15735313-2-
12, képviseli: Dömsödi Gábor polgármester) mint Támogató (a továbbiakban: Támogató), 

másrészről: 

Ciróka Családi Bölcsőde Nonprofit Kft. székhely: 3060 Pásztó, Gábor Áron u. 33. 
nyilvántartási szám: ………………., működési engedély száma: ……………………….., 
adószám: ………………………….., bankszámla száma: ……………………………, 
képviseli: ……….., mint Támogatott  (a továbbiakban: Támogatott) 
 

1. Támogató a támogatást jelen szerződésben foglalt feltételekkel Pásztó Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2017. (….) számú határozata alapján a 
támogatásra jogosult legfeljebb 10 fő gyermek napközbeni ellátásának biztosítása 
céljából nyújtja. 

2. Támogató a támogatást a Támogatott fenntartásában működő Ciróka Családi 
Bölcsőde Nonprofit Kft. (3060 Pásztó, Gábor Áron út 33.) részére 2018. január 1. 
napjától 2018. augusztus 31-ig nyújtja. 

3. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatott férőhelyet a Pásztón állandó 
bejelentett lakóhellyel rendelkező, vagy pásztói munkahelyen dolgozó szülő gyermeke 
számára biztosítja. 

4. Támogató jelen szerződésben foglalt feltételekkel Támogatott részére a gyermek 
napközbeni ellátásához való hozzájárulásként – a ténylegesen igénybevett ellátási 
napokra számított – 1.300 Ft/fő/nap összeget fizet. 

5. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás összegét a szolgáltatást 
igénybevevő részére megállapított térítési díj összegében érvényesíti.  

6. Támogatott a támogatásról havonta utólag jogosult számlát kiállítani. A számlához 
köteles az állami normatíva elszámolás alapját képező havi jelentőlap hiteles másolatát 
csatolni. 

7. Támogató a támogatást havonta utólag a tárgyhót követő hónap 10. napjáig 6. pont  
szerint benyújtott számla ellenében átutalja Támogatott jelen szerződésben rögzített 
bankszámlájára. 

8. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a jelen szerződés 1. pontjában 
meghatározott célra használja fel a támogatás összegét, vagy amennyiben elszámolási 
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatást köteles az elszámolási határidő 
lejárta után 8 napon belül visszafizetni, Támogató OTP Bank Nyrt-nél vezetett 
11741024-15450827-00000000 számú költségvetési elszámolási számlájára, valamint 
tudomásul veszi, hogy a későbbiekben nem részesülhet önkormányzati támogatásban.  

9. Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató ellenőrizheti a felhasználást és a 
számadást. Az ellenőrzés keretében a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja az 
ellenőrzéshez szükséges adatokat, információkat, biztosítja az iratokba való 
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betekintést. Az Önkormányzat az ellenőrzés során az adatvédelmi szabályokat betartja. 
Az ellenőrzésről írásos feljegyzést készít és megküldi a Szolgáltatónak. 

10. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a gyermekek nappali ellátásának 
jogszabályokban meghatározott szakmai követelményeit és az ellátáshoz kapcsolódó 
nyilvántartási, adatkezelési és adatvédelmi kötelezettségeket ismeri, és a feladat 
ellátása során betartja. 

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződés aláírása napján hatályos 
Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint az államháztartás működéséről szóló 
jogszabályok az irányadók.  

12. Jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és 
jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt saját kezűleg jóváhagyólag aláírják.  

 

Pásztó, 2017 ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 ------------------------------------------   ---------------------------------------------  

 Pásztó Városi Önkormányzat  Ciróka Családi Bölcsőde Nonprofit Kft. 

 képviseletében      képviseletében 

 Dömsödi Gábor                             Bajzáth Zsuzsanna 

 polgármester                           ………………………                          

 Támogató                            Támogatott               

  

 

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyzem. 

Pásztó, 20___. _______________________ ____ 

________________________________________ 

   aláírás 

 

 

5 

 


	PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
	   3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

