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T;irgy: Manocska Csal*d,i Napkozi
adatmodositdsa szolgdltatoi
nyilv6ntartiisban

Hf tii rozat
A seornbathely Megyei Jogri vdras onkorm*nyzata f,ennta*6siiban
l6v6 $zombathelyi Egyesitett
Briles6dei lnt6znrr6ny 6s csatridi Napkdai (6gazati azonosit6:
s 0230433) irt**J.v' ker*{ei koaott
mfikodd Man6cska Csalidi Napksei (9700 Szombathely, sziircsap6
u. 43/A., dgazati azonosit6: g
308972) enged6lyes adatait a fenntarto k6relmere 2017. januar
t-;etril a szotgdltaioi nyilvdntart6sban

az aldbbiak szerint m6dos,ftom:

Az engedrilyes (seolg*ltat6:) nev+:

M*n6cska Mini Blilcs<ide
minibiilcs6de
$som,batlrelyi Egyes itett 86 lcs6dei Int6zmr*ny

S:olgdltatds rneg nevee*se:
Az int6zrn6ny el nevezGse:

Az enged€lyes

adatmadositdrsa iriinti eli;ir;isd,tran a Manocska csalddi
ti,lapkozi szolgSltatSs 7
f6r6helyenek - szolgiiltat;isi forma vdttiissal
mini bolcsdde szolgdltat6a finanszlr'zds,i rendszerbe
tort6ncj befogaddsa tekinteteben a Nemzeti Rehabititacit-
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Ae enged€lyes hat*lyas adatai a s:olg6ltatd,i nyilv*ntartiisban
foglaliissal az aliibbi ad:attartalamrnaf rendelkezik:

an egys6ges szerkezetbe

A fenntart6 neye.:

$zom,bathely Meg yei J cg* V6ros On knrr*dnyeata

A fenntarto sz6khelye:

9700 $zombathety, Kossuth L. u. 1-3.

A fenntart6 ad6sziima:

1

5733658-2-1 B

Az int€zminy *f nevee€s.e:

5z orn bathel

Agazati azonosit6ja;

s0230433

,4e int6zrn6ny

ad,6slima

Az int6zmr6ny sr€khelye:

:

yi E gyes itett

E*i lcs

15573234-2-18

9700 Szonrbafi"rely, Bem J. u. 33.
Gyrimiigyi is lgaz-s6giigyi FdoszrAly
9700 Setrmbathel_r'. SzdU K;ifuwinu,,ll-33, 9701 Szoinbathely. pfl: l0g.
't-eteftrn: (O6
94) 795 272

6d*i Intdlm 6 ny

A szo196ltat6 neve:
A szo196ltato telephelye:
A szolgiiltatd 69azati azonositoja:
A seolg*ltatiis helye;

Man6cska Mini Brllcs6de
3700 Szornbalhely, Szrircsapo u. 431,4.

s0308972
9700 Szombathely Szrir:csapo u. 4314,

szolgfltaio tevekenysAg tipusa:
A s:olg iiltat6 tevrlke.nys 6 g f,o,rnriija :
A

gyermekek napkczbeni eil6tasa
mini bolcsode

Engeddlyezett f6r,6helyek sziirna:

7fa

El*itds.i teriilet;

Szombathely l{JV, valanrint Balogunyom, Bucsu,
Csem pesako.pdrcs, Dozm a t, Felsrjcsatar, Gencsapilt i,
G yar.l6geregye, H:orviitlovd, Jai k, Kisu nyom, Na rda,
Narai, Nemeskolta, Perenye, Pornoapdti, Rdbatottos,
Rum. Salkdveskut, 56, Sorkifalud, Sorttikdpolna,
Sorokpoliiny, Sopte, Szen{p6terfa, Tanakajd, Torony,
Vasasszony{a, Vas keresztes, Vassurdny, Vasszilv6gy €s

?sennye
A rnfikcid6s ketdd ideip*ntja:
A mftk<idesi engedr*ly Grv6ny.es*6gi

?013. oktdber

ideje:

1.

hatdrozatlan id6re szol6

Az adatm6dosikis 2017. janudr 1-jei, a.logszabdly alapjdn hatdlyba lepeset kovetoen a jelenlegi

tanusitvdny't bevonom, egyben kotetezem a fenntartdt, hogy a Vas h4egyei kormanynivatal
$zociiilis €r;
Gydmhivatala dltal kiadott VAC/SZGY/1gg-312o14.2014. miircius 14. napjdn kett tan0sitvdnyt
a fenti
hatiilyba l6pest koveto nyolc napon belul kLildje meg r6szemre.

Ezzel egyidejtileg a hatdrozat adatmodositdsdnak hatalyba lepeset kovetrj nyolc napon
belul u.i
tantsitviinyt Atlitok ki a fenntart6 r6szrire. A ian*sitv6nyt az engedelyes cimdn j6l l6that6 m6dcn
ki kel:

fiiggeszteni.

A

szoigaltatds

a

kozponti kclts6gvet€si torv6nyben biztositott t6mogatdssal tort6ncj finansziroz*rsi

rendszerbe befogadiisra kertl lt.

Felhivonr

a

fenntart6

figyelme| hogy koteles k6relmezni az adatmcdositds{, ha a szolgAltatoi
nyilvdntartdsba bejegyzett adatok m egv6ltoznak. Amennyiben ezen kciielezetts6gdnek
nem tes: eleget,
kettrdsziizezer forintig terjedd igazgatdsi bksdg szabhat6 ki.
,{z ugyben eli*riisi kaltseg nem keletkezett.
E hat6rozat a k*zl€ssel ioger6s.

IndokolSs
Szombathely Megyei Jag0 vdros Onkormiinyzata, nlint fenntartd

a Man6cska Csaliidi Napkozi
enged6lyes szolgdltat6i nyilvAntariAsba tort6nd adatm6dositdsa irdnfi k€r:elmet nyijtott
be, mety szerint

2017.

janu*r 1-ttiJ rnini biilcs6dekr*nt kiviinja nyfjtani a szotgdltatiist.

A

szociiilis, gyermekjol6ti es gyermekv6delmi szol96ltat6k, int6zmenyek 6s h6l6zatok hatosiigi
nyilv*ntartdsiirol 6s eliendrzes6rdl sz6l6 36S/2013. {lX. ?4.} Kormiinyrendelet
{tovaiblbiakban: $znyn.;

27.$ (3) be_kezddse szerint, az ada,,tmodositiis iriinti k6relemhez csak a vdrltozdssal osszefuggo, uatamini
ar adatmddosltds sor:in, jcgseabSly alapj,6n vizsg6landd egy6b korulmenyekkel kapcsolaios * s. sz.
melleklet szer..inti - iratokat kell csatoln i.

A

fenntarto

a

nyilatkozailal egyutt megkuldie

az sznyr.

27

osszefugoci dokumenturnokat:
szofgel,tatoi nyilvAn{artds adatrnodositisa iranti
kerernret.
a modositott alapito okiratot.
a modositott szervezetr es nrrjkodesi szabdlvzalot,

$ {3) bekezd6se

szerint1 valtoz;isserl

'/
r'
\/'
'r' rnodositott szakmai progra,mot,

A fenntarl6 becsatolta az inleemeny 2016. okt6ber.
25-en kelt, 61161-g12016. szdmri Atapit6 okjraidt.
Alapito
nevet.

okirat megfelelSen tartalmazza a m6d:osito{t szolgattatiist,
iltetve

A

"

*"guai;.;;il;il;

Az

Magyar Allankincst6r Vas Megyei lga:gatosiiga
al{al ki6llitotl Torzskonyvi kivonat tartati.nazza a::
enged6lyes rnegvdliozott adatait.

A

nrSdositott szakmai prograrn

tartalrnazea a szem6lyes gondoskod6st nyirjto gyermekj6leti,
gyermekvddelnri int6zm6nyek, valarninl szenr6lye'k
szakmaiieladatair.ol 6s nrrjkod6stik felteteleir6l szol6
15/]?98'

{lv' 30'} NM rendelet {tav;*bhiakban: NM runuut*i1 41A,. g-a szerinti tartajmi etemsket
€s

rnelf6kleteket, megfelel az NM rendelet 10.

szdmt melt6klet6ben taliilhat6, A bittcsSdei nevel,6sgondozds arsedgos alapprograrnja szerintiszakmai
kovetelm6nyeknek, elv6rdsoknak.

Az Oktatasi 6s szocidlis Eizottsiig a modositolt szakmai programot
6s aa szM$z-t a 315/2016. (X.25.)
OSzB. sz. hat*rozatdval j6vdhagyta.
fenntartd kdpviseldje nyilatkozott arr6l, hogy a rendelkezd
r6sz szerinti szolgdltat6st normativ dJlami
hozziijiirutdssal k iv6nja rn rj kodtetn i.
Az $znyr' 19' $ {6) bekezd6se 6rtelm€ben a Korm;lny
a befogadiis k6r.d6s6ben ae els<j fokfr eljdrdsban a
flivatalt szakhatosdgkent jeloli ki, ha a lenntart6 az
eng"ietyest k6lts6gvet6si tdmcgat6ssal kivdnja
mriikadtetni, 6s ehhez az Szt., illetve a Gyvt. a
befogaddst *f*r;".

'{

Hivaialunk a VAlGYlF02/549-412a1f. sziimi v6gzes6vel
megkereste az NR5ZH{, hogy a fjnansziroxisi
rendszerbe tortenci befogaclds kerd*seben szakhat6sdgxe,nt
.i*rion el. Aa NRseH a s,Hf-AJ14Sl71/:016'

szdm'r3' dll;isfaglaliisiiban a bef*gadott l6tszam
iekintet6ben
v*lt'iissal- mini bdlesdde szolgi*ltatis fin*ns:irEsiis,i rendszerbe
t6rt6n6
7

fd f inansziro:ds i rendszerbe tsrt6n6 bef,ogadiisriiroz
lroeefl arun.

a - szotgittatiisi forrna
nefugau;;ffiil;;

Az sznyr' 50/A' $ (1) bekezdese szerini a gyermekek napkozbeni
ell6t6sa eseten az enged6lyes
bejegyzese vagy adatmodosiids iriinti, 2017, januilr
1-j6t megeldzsen ind$lt eljdrast * a (2F(4)
bekezdrisben foglalt eltdr6sekkel * az egyes tormanyrendeleteknek
a gyerrnekek napkozbeni
elldt*sdnak iitalakftdsdval osszefuggci mddositiis*r:ot
sz6l6 1911201s. (vil. 13.) Krrim.

megdllapitott szabdlyok 316:pj6n kell lefolytatni, ha
".;.,o;-*.i
az engedelyes mrjkod6s6nek kezd6 idripontja,
illetve
az az iddpcnt, amelytdl kezdddaen az enged6{y*s az adatmodositdsnak
megfeleloeri mrjkodtethet*,
2016. december 31-et kovetden va,n.
(2)A 31'$ (2) bekezdds6ben foglallaktdl eltdrden
a mrikoddst engedelyezci slerv:nern vizsg*,lja a 19.
$ {2) bekezddse 6s a 19 $ (3) bekezdes aJ pontja szerinti szakk6rd,6s{,
i$etve nern keresi rneg a j g. g
i3)
bekezdds bJ ponga szerinti szakhalosdgol, ha

a).1..owt - 2017' januiir 1-jet m'egeldaoen hatdlyos 43.
- S {6a) bekezdris a) vagy cJ pontja szerinti
csalddi napkozit c'salSdi bolcscjddre, munkahelyi bolcs6d€re
vagy
rierrrvLvv:'' gtu*ekfelggyeletre
-er napkorouni
r'r'v
modositja, vagy
oli 9t"o - 3017' janudr 1-j*t megelozden hat*lyos - 43. $ (6a) bekezdds bJ ponrja szerjn,tj
csatadi
-/ rvr')I
napkozit napkozbenigyermekfel*gyeletre modositja.
(3) A Gvvt' - zal7 ianuar 1-j6t megeloz6en hatdlyos *
43. S (6a) bekezd6s b,i pontja szerinti csatiidi
napkozi csaligdi bolcsodere vagy munkahetyi bolcsddere
t6rten<i modositiisa soriin a mrikod6sl
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