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Budapest Józsefváľosi on ko rmányzat
Képviselő.testü lete számára

TÍszte|t Képvĺselő-testůilet!

I. Előzmények

A Képviselő-testiilet 368lf0|3. (X.02.) számú hatźlrozatában döntött anól, hogy a Budapest
Józsęfuĺírosi onkormźnyzat pá|ytnatot nyújt be a Józsefuaľosí Egyesített Bĺilcsődékben mű-
ktĺđő Biztos Kezdet Gyerekhaz 20|4.január 0| _2016. đecember 3I. napjáig töľténő mfüöd-
tetésének biztosítása érdekében az Embeľi Erőfomás Minisztere által meghiľdetett Biztos
Kezđet Gyerekhazat működtető szolgáltatők befogadasríľa és állami tĺámogatasára elnevezésű
pá|yázaton.

Apá|yazat a megadott hatĺíĺidőn belĹil a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (további-
akban: NRSZH) pá|yázatkezelő rendszerén keresztĹil benyijtásra került. Az igényelt támoga-
tás 6.202.272,-FtJév, mely fedezi a Gyerekház műkcidtetésének éves kdltségét.

II. A beteľjesztés ĺndoka

Előteľj esztő: Sántha Pétemé alpolgáľmesteľ

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a: f0 13. december l 8' ..s2. napirend

Táľgy: Javaslat fedezet biztosításáľa a Bĺztos Kezdet Gyerekház műktidtetéséhez

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a hatáľozat e|fogadásához minősített szavazattobb-
ség szükséges.
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Városgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi i
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi X
Hatźr ozati j av as|at a bizottstlg szá'ffiár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Humánszolgáltatĺási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őterjesztés megtárgyalását.



Az NRSZH, mint a pá|yázat teljes lebonyolításával, és lefolytatźsźxaI megbízott szervezet
tétjékoztatttsa alapján a benyújtott pá|yázat elbírálása folyamatban van, a dĺjntés varható idő-
pontja: f0t3. december 20.
Eredményes pěůyźľ;at esetén a miĺködési támogatás első negyedéves folyósítása legkoľábban
zUl4.januar hónap második felében tcirténhet meg.

A Biztos Kęzđet Gyerekház folyamatos működtetése éľdekében előzetes kötelezettségvállalás
sztikséges a2014.januáľ, február hónap költségeinek fedezete biztosításĺĺhoz.

ilI. Tényállási adatok

A támogatő szolgá|tatás és a közösségi ellátások ťlnanszirozásanak rendjéről sző|ő 191ĺf008.
(vII.30.) Korm. rendelet értelmében abeérkezett pźiytvatokat az NRSZH készíti elő a véle-
ményezési jogkönel ľendelkező pá|yázati bizottság részére, mely véleményezés megtöľtént'

Az NRSZH a bizottság javaslatát követően döntésľe terjeszti e|o a szociál- és nyugdíjpolitiká-
ért felelős miniszternek. A miniszter a felterjesztés beérkezését követő 8 napon belĹil dönt a
nyertes pá|yázők személyérol. A döntés várható időpontja legkésőbb 20|3. december 20. nap-
ja.

A támogatás igénybevételére a tárgyévre kotött ťlnansziroztlsi szerzódés alapján van mód. A
szerzódés megkcitése f0I4. január hónapban várható. A finanszírozási szęrződés mindkét fel
aláirásźt követően aMagyar Allamkincstáľ gondoskodik a működési támogatás első negyed-
éves folyósításáró|, mely esetlegesen 20I4. február hónapig elhúzódhat.

Iv. A dtintés taľtalmának részletes ismeľtetése

Jelen előterjesztésben ismertetett elozmények, indokok, valamint tényállási adatok a|apján
javaslom a Jőzsefvárosi Egyesített bölcsődékben működő Biztos Kezďet Gyere|úláz _ ĺinként
véi|a\t feladat - folyamatos mfüĺjdtetése érdekében a})|4.január, februaľ hónap költségeinek
feđezetér e el őzetes kötelezettség vál lalás szükséges'

Eľedménýe|en pźiyźnat esetében javaslom, hogy a Képviselőtestület 2014. februáľ első ren-

des iilésén dĺintsĺjn a Biztos Kezdet Gyeľekház további műktidtetéséľől.

v. A- döntés céIja' pénzligyi hatása

A Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődékben műkĺidő Biztos Kezdet Gyerek.ház zll4.januaľ, feb-
ruĺíľ havi mfüĺĺdtetésének biztosítása érdekében e|ozetes kötelezettség vá||a|ás szfüséges, az

igényelt tĺímogatás ľészarányosary'az eIső két hónapra vetített összege alapján 1.034.000'- Ft-
ra az orlkormźnyzat saját bevételeinek terhére.

vI. Jogszabályikłiľnyezet

A Biztos Kezđet Gyeľekház 20|3 . januat 0 1 . napj ától a gyeľmekek védelméľől és a gyámigyi
igazgatásről szóló 1997. évi )o(K. törvényben, mint gyeľmekjóléti a|ape|Iátás jelenik meg,

önként vállalt feladatként.
A tĺĺmogatő.szolgźl|tatás és a közösségi ellátások finaiszirozásanak rendjéről sző|ő I9Ilf008'
CVII.3O.) Koľm. rendelet.
A Képviselő-tęsttilet hataskĺjre a Magyarország heIyi önkormĺínyzatairő| szőIő 2011. évi
CLXxXx. törvény l3. $ (l) bekezdés 8. pontjában foglaltakon alapul.

Kéremazalábbihatźtrozati javaslatelfogadását.



Határozatijavaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. a Jőzsefvárosi Egyesített Bĺilcsődékben működő Biztos Kezdet Gyerekházat _ önként vál-
lalt feladatként - 2014.januáĺ, február hónapban továbbra is mfüödteti.

Felel ős: pol gánrresteľ
Hatĺíľidő: 2013. december 18.

2. az I. pontban megjelölt feladatra előzetes kötelezettséget vá||a| az onkormáĺyzat20|4. évi
költségvetés _ aZ önkormányzat sď1át bevételei - terhére 20|4. januáľ és februáľ hónapra
1.034,0 e Ft összegben.

Felelos: polgármester
Határidő: f0I3. december l8.

3. felkéri a polgármestert, hogy a2014. évi költségvetés készítésekor a 2. pontban foglaltakat
vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő : az önkormányzat f}I 4. évi költségvetésének elfogadása

4. eredménytelen páIyázat esetén felkéri a polgármestert, hogy készítsen előterjesztést a Kép-
viselo-testüIet a2074, február havi első rendes üléséľe a Biztos Kezdet Gyermekhaz műkĺjdte-
tésére vonatkozóan.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: Képviselő-testtilet 2014. február havi első ľendes ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti
kapcsolati lroda, Pénzügyi Ügyosáály

Budapest, 2013. december 10.

egység: Humanszólgáltatási Ügyosztály Humán-
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Srĺntha Péterné
alpolgármester
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Rimán Edina
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