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Tisztelt Képviselő.testůilet!

I. Előzmény

A Jőzsefvźtosí Egyesített Bölcsődék a Tarsadalmi Megújulás opeľatív Program (továbbiakban:
TAMOP) keretében 2OO9. évben sikeľesen pá|yázott a rÁvĺop 5.2.2l08l| kódszámú,,,Biztos
Kezdet Gyerekhaz Bp. VIII.'' című, aKozép-magyarországi régió teľiiletére kiírt progľamon. A
pá|yézaton elnyert összeg: 40.422.125,- Ft volt. A Pľogram alapvető célja, hogy olyan helyi
Biztos Kezdet pľogľamok valósuljanak meg' melyek a helyi szfüségletekhez ígazođőan'
hatékonyan segítik a szegénységben éIő 0-5 éves gyerekek fejlődését, ezá|ta|hozzźljáĺu|nak a
szegénység újľatermelődésének megakadályozásźůloz. A Progľam megvalósulásrínak VIII.
keľületi helyszíne a Jőzsefvtrosi Egyesített Bĺilcsődék 1083 Buđapest, Szigetvĺári u. 1. szám
alatti székhelye.

A Képviselő-testület a L4l2009. (I.2I.) számiĺhatátozatźlban tartós k<jtelezęttséget vá||alt nra,
hogy a támogatási időszak (2009. szeptember 15. napjátőI}}I2' május 3|. napjáig) befejezését
kĺjvetően 1 évig folyamatosan műkcjdteti a Binos Kezdet Gyerek,házak programot, melyre
6.000.000'- Ft összegben előre vźtIIaIt kötelezettségetZ}I2'június 0I. napjátő|2013. május 31.
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Előteľjesztő: Sántha Péterné alpolgáľmesteľ

A képviselő-testiileti tilés időpontj a:2013. októbeľ 02. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Biztos Kezdet Gyeľekház további műkiidtetéséľe

A napiľendet pví|tlzart tilésen kell tárgyalru, a rcndeletilha'!flroza,! e|fogađásźůloz
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VáľosgazdáIkodási és Pénzůigyi Bĺzottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezí x

Hatfu ozati jav aslat a bizottsźĘ szźmźlr a:

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság l Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnekaze|őter jesztésmegtráľgya|ásźń.
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A Képviselő-testület |98l20I3' (v.22.) határozatában döntĺjtt a 2013. június 01. és 2013.

december 31. közötti időszakban a gyere|<ház további mfüödtetéséről, amennyiben az
onkoľmanyzat a 2013. évre igényelt támogatást elnyeri, az onként váIIaIt fęlađat biztosítása
pénzügyi fedezetet nem igényelt.

A Biztos Kezďet Gyerck,házak támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításźnak,
felhaszná|ásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályaiľól szóló 13lf0l2.
(V[I.13.), valamint |gĺ2OI3. (III.5.) EMMI rendeletek alapjtnaz onkoľmźnyzat2012. évben
5.412,800,- Ft, 2013. évben 6.896.384,- Ft összegrĺ tĺímogatásban részesült a progľam

múködésének folyamato s biĺo sítása érdekében.

II. A beterjesztés indoka

Az Embeľi Erőfoľrások Minisztere 2013. szeptembeľ 16. napján a tźlmogatő szoIgá|tatás és a
kozösségi ellátások ťlnanszírozásának rendjéről szóló |9Il|998, (VII.30.) Korm. rendelet
a\apjźn általános páIyázatot hirdętett a Biztos Kezdęt GyeľekhĺŁat műkođtető szolgá|tatők
befo gadásaľa és állami támo gatźsfua.

A páIyazat célja: Magyarorczág kozigazgatási teruletén mfüödő Biztos Kezdet Gyerekhazak
harom évľe tĺirténő befogadása az ellátóľendszerbe továbbá a befogadott szo|gáItatők
műkc}désének fenntart ásához évente pérzngyi források biztosítása.

A pá|yźnat benffitásanak hatáľidej e:20|3. októbeľ 16. (24 őráig)

III. Tényállás

A Biztos Kezdet Gyerekhazak cé|ja a hźťĺrźnyos helyzetú településeken, településrészeken
ĺehéz körülmények között élő családok gyermekęi számfua olyan szolgźitatások biztosítása,
melyek hozzájtrulnak későbbi iskolai sikerességĹikhoz. A Gyeľekhaz esélý ad arra, hogy a

legnagyobb szegénységben élő gyeľmekek is a legkorábbi életkorban megkapjak azt a

támogatást, ami segíti képességeik kibontak oztatásźń.

A Biztos Kezđet Gyerekházak hźiőzata az e|mult években mođell értélnĺ pľogrammá vált,
melynek hosszri távú fenntaľthatóságanak biztosítása az ęIműIt években korĺnányzati éľdekként
maľ megfo gaImaződoťt, melynek érdekében a szĹikséges jogszabályi köľnyezet elkészült.

A most k'lirt pt.Jyazat taľtósan biztosítja (3 évre) az e|miilt években Uniós fonásból vagy
Norvég Alapbóllétrehozott Gyerekházak múködését, központi költségvetésből.

A P á|y źzati felhiv ás l.zrta|ma:

Finanszíľozásí ídószak: 2014. január 01-től 2016. december 3I. napjáig terjedő időszak,
amennyiben a befogadott folyamatosan teljesíti a kiírás feltételeit.

A kiírás feltételei, hogy a Gyerekhrĺz:
. valós szfüségleteket elégit ki,
. elsősoľban ahátrźnyos helyzetű, vagy a halmozottanhátrźnyos helyzetű a 0-5 éves, de

ktilönösen az ővođáskoľt még el nem éľt gyeľmekek és sziileik sztlmára nyĘt
szolgáltatást,

o munkanapokon legalább napi 4 óra időtartamban nyitva tart,

. egyúttműködik a jelzo ľendszer tagaival, đe kiil<jnĺjsen a gyermekjő|étí szo|gá|atta|, a

védőnői szo|gźiattal, az ővodával és egyéb gyermekintézmémye|,
. egytittműködik aZ Embeľi Erőforrás Támogatáskezelővel a mentorálás és

dokumentációs rendszeľ tekintetében, 
Ą



o külĺjn jogszabá|yban előírt személyi és targyi feltételľendszerľel végzett szo|gźitatást
nffit (15/19998. (IV.30.) NM. rendelet),

. a gyeľekek és szĹileik esélýeľemtését szolgáló tevékenységeket nffitja.

Kĺjtelező tevékenységek:
. a gyermekek szźmláĺa rendszeres sza\łnai szo|gáItatttsként biztosított képesség-

kibontakoztató foglalk ozás, á||apotfelméľés, fej lesztés és étkeztetés,
o a szi|óknek a gyermekkel egyiittes részvételének biĺosítása a foglalkozásokon, a

sztilők száĺná'ra személyiség- és kompetenciafejlesztést cé|ző, valamint egyéb preventív
célú progľamok,

o éves źńIagbarl|egalźlbb havi egy közösségi rendezvény megszervezése a sziilők, illetve a
helyi k<ĺzös sé g szálmár a.

A páIyazatok benýjtásának módja és helye: a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
(továbbiakban: NRSZH) pá|yazatkezelő ľendszerén keresztĹil történik, melybe az adatokat
20|3. október I6-ig (24 &áig) lehet bertigzítęnl.

A pźiyźnaton igényelhető támogatás tisszege és formáj a.. a péiyázaton igényelhető támogatás
összege minden szo|gáItatő esetében azonos' 6.200.000,- Ftlév. Formája: vissza nem téľítendő
támogatás.

A pá|yázhatő támogatási összeg összetevői: a szo|gá|tatás fenntaľtási költségeihez és mfüĺidési
kiadásaihoz adott tźlmogatźs, ktilĺjnösen, közmúhasznźiathoz, pľogramokhoz, munkatáĺsa|<hoz,
étkeztetésh ez (tízőraí' uzsonna) kapcsolóđó költségek fedezetéte szolgéi.

Pá|yazati Bizottság tesz javaslatot az általanos pźtlyázat keretében támogatandő pá|yźnatokĺő|.
A bizottság javas|atát az NRSZH 8 napon belül döntésre terjesztí fel az Embeľi Eľőfoľľások
Minisztere felé. A Miniszteľ 8 napon beltil dönt apá|yazők személyéľől, valamint a mfüĺjdési
tĺámogatás ĺisszegéről. A támogatás igénybevételére a táĺgyévre kötött ťlnanszírozási szerződés
aLapjźn van mód, melyet az NRSZH köt meg.

A ťtnanszírozźs módja: a nyeľtes pálryazókkal kötött ťlnanszírozási szerződés alapján a
szerzőďésben meghatiĺľozotttźrnogatási összeget aMagyar Álhmkincstáĺ afenntartó székhelye
szerint illetékes igazgatő sága folyósítj a.

A Budapest Józsefuaľosi onkoľmźnyzat a péiyázatí felhívásban foglattaknak, a Józsefuarosi
Biztos Kezdet Gyerekház a minőségi kľitéľiumoknak megfelel. A szakmai ľęndeletben
szabá|yozott személyi és targyi feltételek biztosítottak, a gyere|dlźzban egy fĺ3 gyerek.ház
vezető, egy fo nem vezetői munkakörben foglalkoztatott személy, valamint egy fő segítő
munkataĺs dolgozik. A pá|yázhatő tźlmogatási <isszeg a dolgozókhoz kapcsolódó kciltségek
fedezetéte is szolgál, illetményfü és jĺĺrulékaik egész évre biztosított.

A Gyerekhźn tevékenységei egyľészt szal<ľnai szolgáltatások, melyek zömében a gyerekek és
szülők együttes bevonásával tc'rténik (napi vagy heti ľendszerességgel) vagy külön a szülők
számára tervezett foglalkozások. Ezen felül közĺisségi rendezvények (Palĺínta Játszôhźz,
Magdolna Napok rendezvényen való részvétel), helyi sziikségletnek megfelelően
meghatározott egyéb tevékenységek (kirandulások, gyeľmeknap, vaľandós pľogľam) keľültek
megszervezésre. Kiemelt jelentőségűek a naponta folyamatosan biztosított fejlődést elősegítő
szabadjátékos foglalkozźsok, mely gyeľmek és szülője egyĹittes Észvételével és a bölcsőde
kisgyermeknevelójének segítségével történik, azigénybe vevők számanaponta 8-10 fő.
Az egyik specialitás és kiemelkedő jelentőségrĺ programj a az évente egy alkalommal (2 x 1 héĐ
Magyarkúton megszervezeff, családi ĺyara|tatás' amely 16 család számźtra biztosít üdülési
lehetoséset.



IV. Jogszabályi ktirnyezet ismeľtetése

A Biztos Kezđet Gyerekház 2013. januźlr 01. napjától a gyermekek védelméről és a gyámugyi
ígazgatásről szóló 1997. évi )ooil. törvényben, mint gyeľmekjóléti alapellátás jelenik meg,

onként vállalt feladatként. A mfüödtętésével kapcsolatos részletes szabályok a személyes
gondoskodást nffitó gyeľmekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladataiľól és műkc}désiik feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletbęn
(továbbiakban: szakmai rendelet) kerültek meghatźrozásra.

A tĺĺmogatő szolgźůtatás és a közösségi ellátások ťlĺanszírozásátnak rendjéről sző|ő I9Il2008.
(VII.30.) Koľm. rendeletbęn 2013. augusztus 31. napjától megjelent a Biztos Kezdet
Gyerekhazak működési támogatása.

A Képviselő-testület hatásköre a Magyarorczág helyi önkormźnyzataíľól szóló 20LI, évi
CDoo(IX. törvény 13. $ (1) bekezdés 8. pontjában foglaltakon alapul.

v. Dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

Fentiek aLapj:ánjavaslom, hogy a Józsefvaľosi Egyesített Bölcsődékben működő Biztos Kezdet
GyereLůlźu műkĺjdtetésének további biztosítása éľdekében a Biztos Kezdet Gyerelďlźzat
műkĺjdtető szo|gá|tatők befogadásźlra és állami támogatásźlra kiírt pá|yázaton a Buđapest
Józsefu aľo si onkormán y zat v egy en t észt.
Javaslom továbbá, hogy nyeľtes pá|yázat esetén az onkormźnyzat önként véilalt feladatként
taľtós kötelezettséget vállaljon a GyereLrhaz működésének 2014. január 01. napjátó| 2016.

decembeľ 3I. napjáig történő biĺosításara' amennyiben a múködés feltételei a páIyźzati
összegből teljes egészében biztosíthatőakés önkormányzati oĺltészt nem igényel.

vI. A diintés pénzůigyi hatása

Nyertes páIyźnat esetébęn a tźmogatás cisszege 6.200.000,- Ftlév, folyósítása negyedévente
előľe töľténik. Foľmája: vissza nem térítendő tĺímogatás. A támogatási összeg fedezí a
Gyere|<hźz mfüödtetésének éves költségét, igy a mfüödtetése, fenntaľtása külön
<inkormanyzati pélwugyi fedezetet nem igényel. A2013. évi és a2014. évi támogatási összeg
köz<jtti külĺjnbözet 600.000,- Ft, mely a dologi kiadások cs<jkkentésével kompenzá|hatő. A
kötelező tevékenységek biĺosittsához elengedhetetlen a személyi juttatások, valarrint az
étkeztetés költségeinek kifizetése, a fennmaľađó támogatási összeg a dologi kiadásokat feďezi.

Kéremazalábbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testtilet úgy đönt, hogy

1. Budapest Józsefuiíľosi onkoľmźnyzat pźiyázatot nyújt be a Józsefuĺírosi Egyesített
Bĺilcsődékben mfü<idő Biĺos Kezdet Gyerek.ház 2014. januĺĺr 01 _ f0l6. decembeľ 31.

napjáig töľténő mfüödtetésének biaosítása érđekében az Embeľi Eľőforrás Minisztere által
meghiľđetett Biztos Kezdet Gyereldlázat mfüödtető szolgáltatók befogadásźtra és állami
támo gatásáľa elnevęzé s ll p á|y ázaton.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 16.



2. önként vźlIIaIt feladatként 201.4. januar 01. napjátó| 2016. december 31. napjáig továbbra is
mfüĺidteti aJőzsęfváĺosi Egyesítętt Bcjlcsődékben a Biztos Kezdet Gyerek'házat ahatározat I.
pontja szerinti nyeľtes pá|yázat esetében, amennyiben a GyereL<ház fenntaľtása nem igényel
önkoľmányzati költségvetési forrást.

Felelős: polgáľmester
Határidő : 2013 . október 02.

:. felkéri a polgármestert a hatźlrozat 1. pontja szerinti pá|yázati dokumentáció ĺjsszeállításéta,
a|áír ásár a, b enyúj tás áľa.

Felelős : polgiáľmesteľ
Hatáľiđő: 2013. október 16.

A dtintés végrehajtásätvégző szewezeti egység: Humánszolgáltatási Üglosztóly

Budapest, 20|3. szeptembeľ 20.
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Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző
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