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Előteľj esztő : Santha Péterné alpolgáľmester

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a: 2013 . decembeľ l 8. ..s2. napirend

Táľgy: Javaslat fedezet biztosítására a Biztos Kezdet Gyeľekház műkiidtetéséhez

A napirendet nyílt ülésen kell tĺáľgya|ni, ahatározat elfogadásźůloz minősített szavazattobb-
ség szfüséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzůigyĺ Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi X
Hatát ozati iav as|at a bizotísélg sztlmźlr a:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság/Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képvĺselő.testület!

I. Előzmények

A Képviselő-testiilet 36812013. (X.02.) száműhatáĺozatában döntött aľól, hogy a Budapest
Józsefuaľosi onkoľmźnyzat pźl|yázatot nyijt be a Jőzsefvźnosi Egyesített Bĺjlcsődékben mtĺ-
k<jdő Biztos Kezdet GyereL<hźlz20|4.januáľ 0I _2016. december 31. napjaígtĺjľténő mfü<jd-
tetésének biztosítása érdekében az Emberi Erőforľás Miniszteľe által meghiľdetett Biztos
Kezdet Gyerekhazat mfüödtetŕő szo|gćůtatók befogadásaľa és állami tźmogatásźtra elnevezésű
pá|yázatoĺ.

Apá|yázat a megadott határidőn belül a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (további-
akban: NRSZH) páIyźnatkeze|ł5 rcnđszerén keresztiil benýjtásra került. Az igényelttźtmoga-
tás 6.202.27f,- Ft/év, mely fedezi a Gyerekházmílkodtętésének éves kĺĺltségét.
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Az NRSZH, mint a pźt|yázat teljes 1ebonyo|ításáva|, és lefolytatásával megbízott szewezet
tźljékoztatása alapjan a benyújtott páIyźĺzat elbírá|ása folyamatban van' a döntés vrĺĺható idő-
pontja: 2013. december 20.
Eredményes pá|yźaat esetén a működési tárĺogatás első negyedéves folyósítása legkorábban
Z}I4.január hónap második felében történhet meg.

A Biztos Kezđet Gyerekrház folyamatos működtętése érdekében előzetes kötelezettségvállalás
szfü sé ge s a 20 I 4 . j aĺvár, február hónap kö lts é geinek f e dezete bizto sításáho z.

ilL Tényállási adatok

A tĺámogatő szolgźitatás és a közösségi ellátások ťlnanszirozásanak rendjéről szőIő I9I/2008,
(VII.30.) Korm. ľendelet értelmében abeérkezett pá|yźzatokat az NRSZH készíti elő a véle-
ményezési jogkönel rendelkező páIyázati bizottság részére, mely véleményezés megtöľtént.

Az NRSZH abizotĺság javaslatát követően dĺjntésre teqeszti e\o a szociál- és nyugdíjpolitiká.
ért felelős miniszternek. A minisńer a felterjesztés beéľkezését követő 8 napon beliil dönt a
nyeľtes pá|yazők személyéľől. A döntés várhatő időpontja legkésőbb 20|3. december 20. nap-
ja.

A támogatás igénybevételére a tĺĺľgyévľe kötött ťĺnanszítozásí szęrződés alapjan van mód. A
szetződés megkötése 2014. ja1uar hónapban vétĺhatő. A f,rnanszírozásí szeruődés mindkét fél
aIáírźsźú követően aMagyar Allamkincstaľ gondoskodik a mfücjdési tźrĺogattts első negyed-
éves folyósításźttő|', mely esetlegesen 2014. februĺíľ hónapig elhúzódhat.

Iv. A diintés taľtalmának ľészletes ismertetése

Jelen előteľjesztésben ismertetett előzmények' indokok, valamint tényállási adatok a|apjén
javaslom a Jőzsefvttrosi Egyesített bölcsődékben mfüödő Biztos Kezdet Gyerekhaz _ önként
vállalt feladat - folyamatos műk<idtetése érdekébeĺ a2014.januaľ, februaľ hónap költségeinek
fe dezetér e el ő zete s kötel ezetts é g v á||a|źs szfü sé g e s.

EredményteIenpźiyźnat esetébęn javaslom, hogy a Képviselő-testiilet 20|4. februaľ első ľen-
des ülésén döntstjn a B izto s Kezdet Gy er e|<hźz további működtętéséľől.

v. A döntés célja' pénziĺgyi hatása

A Józsefuaľosi Egyesített BöIcsődékben mfüödő Biztos Kezdet Gyerek.ház20l4'januaľ, feb-
ruaĺ havi műktjdtetésének biĺosítása érdekében e|őzetes kötelezettség vállalás szfüséges, az
igényelt tiímogatás tészarźlnyosan az első két hónapra vetített összege a|apjźn 1.034.000,- Ft-
r a az Onkormáĺy zat s aj át b evételeinek terhére.

VI. Jogszabá|yikiirnyezet

A Biztos Kęzdet Gyere|łláz 2013. januźr 01. napjától a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgattsről szóló 1997. éví XXK. töľvényben, mint gyermekjóléti alapellátás jelenik meg,
önként vállalt feladatként . .;.

A támogatő szo|gá|tatás és a közösségi ellátások ťlĺanszírozásĺának rendjéről szőIő l9llf008'
(VII.30.) Korm. ľendelet.
A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország he|yi önkormanyzatairőI sző|ő 2OI1. évi
CLXXXIX. tĺĺrvény 13. $ (1) bekezdés 8. pontjában foglaltakon alapul.

Kéremaza|ábbihatálrozati javaslatelfogadását'



Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefvźtrosi Egyesített Bölcsődékben működo Biztos Kezdet Gyerekházat - ĺjnként vál-
lalt fęladatként - 20I4.januĺĺľ, február hónapban továbbra is működteti.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. december 18.

2. az I. pontban megjelölt fe|adatra ęlőzetęs kötelezettséget váIIa| az önkoľmźnyzat f0|4. évi
költségvetés _ az <inkormĺínyzat saját bevételei - terhére 2014. január és február hónapra
1.034,0 e Ft cisszegben.

Felelős : polgiírmester
Határidő: 2013. decembeľ 1 8.

3. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a20|4. évi költségvetés készítésekor a2. poĺtbarĺ foglaltakat
vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő : az ĺinkorm tny zat 20 I 4. évi költsé gvetésének elfo gadása

4. eredménýelen pa|yźzat esetén felkéri a polgáľmestert, hogy készítsen előterjesztést a Kép-
viselő-testiilet a20I4. februaľ havi első ľendes Ĺilésére a Biztos Kezdet Gvermekhaz mfüödte-
téséľe vonatkozóan.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: Képviselő-testület 2014. február havi első rendes Ĺilése

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humĺĺnszolgá|tatási Ügyosĺály Humĺĺn-
kapcsolati Iroda, P énzngyí Ügyosztály

Budapest, 2013. december 10.

Santha Péteľné
alpolgármester

Tcirvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző
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