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Tisztelt Képviselő.testület!

A Jőzsefváľosi Egyesített Bĺjlcsődék a Taľsadalmi Megújulás opeľatív Pľogram (továbbiakban:
TAMOP) keretében 2009. évben sikeresen pá|yázott a ľÁvop 5.2.2l08l| kódszĺímú, ,,Biztos
Kezđet Gyerek.ház Bp. VIII.'' című, a Kĺizép-magyarországi régió területére kiírt programon. A
pá|yázaton elnyert tisszeg: 40.422.|25'- Ft volt. A Pľogram a|apvető célja, hogy olyan helyi
Biztos Kezđet programok valósuljanak meg, melyek a helyi sziikségletekhez igazodőan
hatékonyan segítik a szegénységben élő 0-5 éves gyeľekek fejlődését, ezźita|hozzájaru|nak a
szegénység újrateľmelődésének megakadá|yozásźůloz. A Pľogľam megvalósulásanak VIII.
kenileti helyszíne a Jőzsefvárosi Egyesített Bĺjlcsődék 1083 Budapest, Szigetvźri u. I. szźtm
alatti székhelye.

A Képviselő-testtilet a I4l2009. (I.2I.) száműhatáĺozatában tartós kötelezettséget vá!|a|t eľľta,
hogy a támogatási időszak (2009. szeptember 15' napjátő|f012. május 3|. napjáig) befejezését
követően 1 évig folyamatosan működtetí a Biztos Kezdet Gyerekházak piógramot, melyre
6.000.000,- Ft összegben előľe vá||a|t kötelezettséget 2O|Z.június 0I. ĺapjátő| 2OI3. május 31.
napjáig.
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Előteľjesztő: Sántha Péteľné alpolgáľmesteľ

A képviselő-testületi iilés időpontj a: 2013. május 22. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a Biztos Kezdet Gyeľekház további míÍktidtetéséľe

A napirendet ryí|tlzárt iilésen kell tźrgyalru, a rcndelet[ha!írozeť! elfogadásához
e gyszertĺ/m in ő s Ített szav azatĺobb s é g sziiksé ge s.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bżottság véleményezi x
Hatáľ ozati j av as|at a bizottság szálmźr a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság / Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testĺiletnekaze|őteĄesztésmegtárgyalását.



A Biztos Kezđet Gyere|<házak háIőzata az ęImitlt években modell értékű pľogrammá vált,
melynek hosszti távri fenntarthatőságźnak biztosítása koľmányzati éľdekként fogalmaződott
meg. A Biztos Kezđet Gyerekhazak céIja a hátrányos he|yzetli településeken, településľészeken
nehéz körĹilmények közĺjtt é1ő családok gyermekęi szttmára olyan szolgtl|tatások biztosítása,
melyek hozzĄźrulnak későbbi iskolai sikerességiikhoz. A Gyerekhaz esélyt ad arua, hogy a
legnagyobb szegénységben é1ő gyeľmekek is a legkorábbi életkorban megkapjrík azt a

tiímo gatást, ami segíti képességeik kibontak oztatástú.

A Program működésének folyamatos biztosítása éľdekében kenilt elfogadásra a Biztos Kezdet
Gyeľekhazak támogatása igénylésének, dĺintési ľendszerének, folyósításának, felhasznáIźtsának,
elszámolásanak és ellenőľzésének részletes szabá|yairól szóló I3l20|2. oĄII.13.) EMMI
ľendelet (továbbiakban:2}|2-es EMMI rendelet). Az onkormányzat által benffitott támogatási
igénylés alapjźn onkormányzaink részére 2012. május 0l. napjátó| 2012. decembeľ 31.

ĺapjáig 5.412.800,- Ft összegű támogatás keľült megítélésre

A Biĺos Kezdet Gyerekház 20|3.januaĺ 01. napjától a gyermekek védelméről és a gyrámügyi

ígazgatásről szóló 1997. évi XxX. töľvényben, mint gyermekjóléti aIape|Iátás jelenik meg,

ĺjnként vállalt feladatként. A mfüĺjdtetésével kapcsolatos részletęs szabályok a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szal<rnai feladatairól éS mfüödésiik feltételeiről szóló I5lI998. (IV.30.) NM rendeletben
(továbbiakban: szakmai ľendelet) keľiiltek meghatátozźsta.

A Biztos Kezdet Gyeľekházak támogatása ígény|ésének, dĺjntési rendszerének, folyósításának,
fę|hasznáIásának, elszámolásának és elleĺótzésének részletes szabályairőI sző|ő 19l20I3.
(III.5.) EMMI rendeletben (továbbiakban:20I3.as EMMI ľendelet) keľült meghatźrozásra a
2013. évľe nyújtható támogatás igénybevételének móđja, fęltételei, mely szeľint a 2013. évi
tĺímogatás a 2013. év teljes idószakára vonatkozik. A 20I3-as EMMI rendelet 6. $-ában
foglaltak szerint onkoľmanyzatlnkat a gyerekház fo|yamatos működtetéséhez 2 millió forint
előleg illeti meg. A 2013. évi támogatás iľanti kéľelem 2013. marcius 22. napjźn benffitásra
keľült. Az igényelttámogatás összege 8.331.800,- Ft' mely ĺisszeg biztosítja Józsefuríĺosban a
Biztos Kezdet Gyereldláz 20|3. évi műktjđtetését. A támogatási igények elbírálása még nem
ttiľtént meg.

A gyeľekhźzban egy fő gyerelłláz vezető, egy fő nem vezetői munkaköľben foglalkoztatott
szeméIy, valamint egy fő segítő munkataĺs dolgozik. A támogatási időszakĺa (2013.januar 01.

napjától 2013. december 3I. ĺapjáig) tervezett tevékenységek egyrésń. szakmai szolgáltatások,
melyek zijmében a gyeľekek és szülők együttes bevonásával töľténik (napi vagy heti
rendszerességgel) vagy külon a szülők számára tervezett foglalkozások. Ezen felül közösségi
rendezvények (Palánta Játszőház, Magdolna Napok rendezvényen való részvétel), helyi
sztikségletnek megfelelően meghatározotl egyéb tevékenységek (kirándulások, gyeľmeknap,
vaľandós program) keniltek meglewezésre. Kiemelt jelentőségűek a naponta folyamatosan
biztosított fejlődést elősegítő szabađjátékos foglalkozások, mely gyermek és szülője együttes

részvétęlével és a bölcsőđe kisgyeľmeknevelőjének segítségével töľténik, az igénybe vevők
szźtmanaponta 8-10 fő'
Az egy1k specialitás és kiemelkedő jelentőségú az évente egy alkalommal (2 x 1 héĐ

Magyaľkúton megszervezett családi nyaruItatts' amely 16 család szźtmra biztosít üdülési
lehetőséget.

Fentiek alapjtnjavaslom, hogy a Józsefuĺĺľosi Egyesített Bölcsődékben mfüödő Biztos Kezdet
Gyere|<hźz műkodtetését az ehhez szükséges támogatási összeg megítélése esetében az



onkormanyzat ĺinként váIIaIt felađatként 2013.június 01. napjátó|20|3. decembeľ 31. napjáig
továbbra is biztosítsa.

A Képviselő-testtilet hatáskörę a Magyarország helyi önkormanyzatafuő| sző|ő 2011. évi
CL)ooilX. törvény 13. $ (1) bekezdés 8. pontjában foglaltakon alapul.

Kéľemazalábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő-testület úgy diint' hogy

önként vállalt feladatként 2013.június 01. napjátóI2013. december 3I. napjźig továbbľa is
mfüödteti a Jőzsefvźlrosi Egyesített Bölcsődékben a Biztos Kezďet Gyerekhazat abbaĺ az
esetben, ha onkorm źnyzatlĺtk elnyeri a 20|3 . évľe igényelt támo gatást.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013.májusZZ.

A diintés végľehajtásátvégző szeľvezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály

Budapest, 2013. május 1 1.
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