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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Premontrei Női Kanonok Renddel kötött ellátási szerződés 

módosításáról 
 
 

A Premontrei Női Kanonok Rend 2015. március 2. napján érkezett kérelme szerint a 
2011. április 7-én kötött ellátási szerződés módosítását kezdeményezte.  
 
Az ellátási szerződés 2. számú melléklete többek között az ellátás nyújtásának, 
igénybevételének szabályait tartalmazza.  
A szerződés szerint a Manó és Manócska családi napköziben 2 éves kortól 
fogadták a gyermekeket.  
A kérelemben foglaltak alapján a premontrei Női Kanonok Rend ezt a korhatárt 1 
évre szeretné módosítani, lehetőséget adva a két év alatti gyermekek 
gondozásának.  
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
43. §. (6) bekezdése alapján a családi napköziben húszhetestől tizennégy éves 
korig gondozható gyermek.  
Ennek megfelelően a Premontrei Női Kanonok Renddel 2011. április 7. napján 
kötött ellátási szerződés módosítása a kérelemnek megfelelően lehetséges.  
 
Ezen kívül kérték a szerződés 1. számú mellékletének hatályon kívül helyezését, 
ami miatt módosítani kell a szerződés 2.2 pontjában foglaltakat. Az 1. számú 
melléklet tartalmazta a foglalkoztatandó személyeket, ami változhat, változik.  
 
Az ellátási szerződés módosításával egyidejűleg szükséges a családi napközik 
működési engedélyének módosítása is.  
 
Kérem a Bizottságot és a Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. 
 
Biatorbágy, 2015. március 10. 

Tisztelettel:              
                                Tarjáni István s.k. 
                                 polgármester 

 
 
 
Melléklet:  

- Premontrei Női Kanonok Rend kérelme  
Előkészítésben résztvevők: 
Összeállította: Lengyel Anita Felelős: dr. Szabó Ferenc, Szervezési Osztály vezetője 

 
 



Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
…../2015 .(III.26.)határozata 

 
A Premontrei Női Kanonok Renddel kötött ellátási szerződés 

módosításáról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. megtárgyalta a Premontrei Női Kanonok Renddel kötött ellátási szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést, 

2. a kérelemnek megfelelően hatályon kívül helyezi az ellátási szerződés 1. 
számú mellékletét, 

3. az ellátási szerződés 2. számú mellékletét a következők szerint módosítja:  
 
„A szolgáltatás iránti jelentkezést a gyermek 1. életkorának betöltése előtt 30     
nappal kell benyújtani az intézmény vezetőjéhez az erre rendszeresített 
űrlapon.  
A szolgáltatásba azok az 1. életévüket betöltött gyermekek vehetők fel, akik 
az 1. életévük betöltésének időpontjában 1 éve igazoltan biatorbágyi 
lakhellyel rendelkeznek.” 

 
4. az ellátási szerződés 2.2 pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
„A Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződés 2. pontjában másodikként, 

illetve harmadikként felsorolt feladatok ellátásában, képesítési előírásokra 

figyelemmel kiválasztott személyeket, a Kipi-Kopi Játszóház esetében 4 órás 

munkarendben a jelen szerződésben foglalt feladatok ellátására alkalmazza. 

Felek megállapodnak, hogy az alkalmazott személyek alapbérét a 

közalkalmazotti bértábla szerint határozzák meg. Az Önkormányzat 

nyilatkozik, hogy amennyiben az illető személyeknek közalkalmazotti 

jogviszonya áll fenn, akkor annak megszüntetésére intézkedik.” 

5. a szerződésmódosításokkal az ellátási szerződés melléklete:  

1. számú melléklet: Az ellátási szerződés 2.4. pontja szerinti, a 

szolgáltatásba kerülés feltételrendszere. 

6. felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező ellátási 
szerződés 1. számú módosításának aláírására. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2015. március 31. 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 
 
 
 
 



ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
1. számú módosítása 

 
 
mely létrejött – egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, 
Baross G. u. 2/A.), mint az ellátás igénylője- (képviseli: Tarján István- polgármester, 
dr. Kovács András jegyző ellenjegyzése mellett ) (a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
másrészről: a Premontrei Női Kanonokrend (2072 Zsámbék, Petőfi Sándor u. 13.) 
mint szociális ellátást biztosító- képviseli: dr. Juhász Katalin Ágnes általános 
főnöknő (a továbbiakban Szolgáltató, rend adószáma: 19184441-1-13, 
nyilvántartási szám: 11/1995, Cégbír. bejegyz.: 1.adószám: 18690125-1-
13)PK.60.193/1995/2 
 
- a továbbiakban együtt: Szerződő felek – között az alábbi tartalommal, 
feltételekkel, helyen és időben: 
 
A 2011. április 7. napján aláírt ellátási szerződés 2.2 pontja az alábbiak szerint 
módosul: 
 
A Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződés 2. pontjában másodikként, illetve 

harmadikként felsorolt feladatok ellátásában, képesítési előírásokra figyelemmel 

kiválasztott személyeket, a Kipi-Kopi Játszóház esetében 4 órás munkarendben a 

jelen szerződésben foglalt feladatok ellátására alkalmazza. Felek megállapodnak, 

hogy az alkalmazott személyek alapbérét a közalkalmazotti bértábla szerint 

határozzák meg. Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy amennyiben az illető 

személyeknek közalkalmazotti jogviszonya áll fenn, akkor annak megszüntetésére 

intézkedik. 

A 2011. április 7. napján aláírt ellátási szerződés I. számú melléklete törlésre 
kerül.  
 
 A 2011. április 7. napján aláírt ellátási szerződés II. számú melléklete az 
alábbiak szerint módosul: 

 
Családi Napközi: 
 
A családi napközibe szociális rászorultsági alapon lehet bekerülni.  
A szolgáltatás iránti jelentkezést a gyermek 1. életkorának betöltése előtt 30 nappal 
kell benyújtani az intézmény vezetőjéhez az erre rendszeresített űrlapon.  
A szolgáltatásba azok az 1. életévüket betöltött gyermekek vehetők fel, akik az 1. 
életévük betöltésének időpontjában 1 éve igazoltan biatorbágyi lakhellyel 
rendelkeznek. 
 
Jelen szerződésmódosítás a 2011. április 7. napján kötött ellátási szerződés 

elidegeníthetetlen részét képezi. 

A 2011. április 7. napján megkötött ellátási szerződés jelen módosítással nem 

érintett pontjai változatlanul érvényesek. 



Jelen ellátási szerződés módosítás az aláírás napjától érvényes és 2016. december 

31. napjáig szól. 

 
Szerződő felek jelen megbízási szerződést elolvasás és megértés után, mint a 
szerződéskötési akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult képviselőik 
útján írták alá.  
 
Biatorbágy, 2015. ……………….. „       „. 
 
 
 
 
………………………………………   ………………………………….. 
  Megbízó           Megbízott 
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