
lĺ

liĹ|l
3ll,ť

Iffi. .tffiewľ'$wsm.ffi'#ę

Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
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Tisztelt Képvĺselő-testiilet!

I. Előzmények
A gyeľmekek védelméről és a gyámügyi ígazgatásról szóló 1997. évi )o(K. törvény (továb-

biakban: GyVt.) 94. s (3) bekęzdésének a) pontja éľtelmében az a települési önkormányzat,

fővaĺosban a keľĺileti ĺinkoľmányzat., ame|ynek teriiletén tízezemé| tcibb állandó lakos és, böl-
csődét köteles mfüödtetni.
A Budapest Józsefuarosi onkoľmźnyzat (továbbiakbaľ az onkoľmanyzat) a bölcsődei e11á-

tást, mint gyermekjóléti alapetlátźlst, saját fenntartású íntézményeiben a Katica B<ilcsőde és

Napközi otthonos ovodában (72 f&ohely), valamint a Iőzsęfvtrosi Egyesítętt Bölcsődékben
(6 telephely en 420 férőhely) biztosítj a.

il. A beterjesztés indoka
1. A Budapest Fővaľos Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatal (továbbiakban: Koľmány-
hivatal) a szociális, gyermekjóléti és gyeľmekvédelmi szolgá|tatők, intézmények és htiőzatok
hatósági nyilvantartásárőI és ellenőrzéséľől sző|ő 369/20|3. (X.24.) Korm. rendeletben foglal-
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Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi x

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Hatźr o zati j av aslat a bizottság szźtmfu a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság / Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testĺiletnekazelőter jesńésmegtárgya|ását.



tak szeľint f0l3. november 20-2|. ĺapján aJőzsefvźtosi Egyesített Bölcsőde (továbbiakban: a

JEB) székhelyén és telephelyein helyszíni ellenőrzést folytatott le.
A Kormányhivatal a hatósági ellenőrzésről készült jegyzőkönyvében foglaltak alapjan, sziik-
séges Erdekképviseleti Fórum (továbbiakban: a Fórum) kialakítása a btjlcsődékben a Gyvt.
35. $ (2) bekezdéséľehivatkozással, valamint szfüséges fenntartói tag delegáIásaa Fórumba.

2. Az onkormanyzat ĺĺnként válla|t feladatként Biztos Kezdet Gyerekdlźľat (továbbiakban:
Gyeľekház) múköcl|'et a JEB székłrelyéu. A JEB vezeĺ,űje zz oľkuľlrÉĺlyzaLLŰI, ľlinĹ az ińé,z-
mény fenntartójától kérte, hogy a Gyeľekhrĺzban 20|6. december 31. napjáighatátozott idő-
tartamĺa az engeďéIyezet l57 fő |étszźm felett plusz egy fő koza|kalmazotti álláshelyet bizto-
sítson, mely álláshelyen a jelenlegi GyeľekhĺŁ vezetoje további foglalkoztatását kívanja meg.
valósítani.

ilI. Tényállási adatok
1. A Kormányhivatal á|ta| 2013. november 20-2I. napjan taľtott helyszíni ellenőrzés során
megállapítást nyeľt, hogy a JEB intézményén beliil a Hoľánszky utcai bölcsődében (1083 Bu-
dapest, Horánszky u.2I.) mfüĺidik éľđekképviseleti fórum. A Kormĺínyhivatal 20l4.januáľ
15. napjan kelt végzésében felkéĺte az onkormźnyzatot,mint azintézmény fenriartőját, hogy
intézkedjen a JEB telephelyein (<isszesen 6 db) az érdek-képviseleti fórumok kialakításĺáľól,
melybe szfüséges a fenntaľtó részéró| egy tag delegálása. A végzésben meghatĺíľozotthatár-
idő: 2014. április 30, mely időpontig a fenntaľtó az érđe|<képviseleti fórum alakuló üléséről
ké szült j e gyzőkönyw e| i gazolj a az intézkedé s me gtétel ét.

A Gyvt 104. s (1) bekezdés h) pontja értelmében a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szo|gźi-
tató tevékenységet ellátó állami és nem állami inÍézmény fenntaľtója gonđoskodik az &đęk-
képvisel eti fórum me ga|akitás anak feltéte l eirő l.
Azérđek-képviseletifórumszavazatl. jogĹlvá|asztotttagsai:

- az ellátásban részesülő gyeľmek szülei vagy más tĺiľvényes képviselői, illetve a ťlatal
felnőttek képviselői (telephelyenként 2 fi5),

- az intézsnény đolgozóinak képviselői (telephelyenként 1fő),
- az intézméný fenntaľtó képviselői (telephelyenként 1 fő).

A Gyvt 35. $ (l) bekezdése szerint az iĺtézmény fenntartója meghatározza az e||átásban ré-
szesiilők éľdekvédelmét szolgáló érdekképviselęti forum mega|akításiínak és múködésének
szabźůyaít. Az Érdekképvíseleti Fórum Szabá|yzata a JEB á,|ta| elkészítésre keľü|t, me|y az
előterj esztés melléklet ét képezí.
A szabtiyzat főbb tartalmi elemei:
A fórum célja, hogy a gyermekek érdekeit szem előtt tarfua a tĺirvényes képviselők, azintéz-
mény és a fenntartó képviselői egyĹittmfüöđjenek bölcsődei ellátással kapcsolatban felmeľülő
parLaszf probléma esetén.
A fórum feladata, hogy megismerje a bölcsőde mfüödését, javaslatot tehet alaptevékenységet
nem veszélyezteto szo|gá|tatások tervezésében, kivizsgáIja a panaszbejelentéseket, véleméný
nyilváníthat az intézmény vezetőjénél a gyermeket éľtő ügyben, intézkedést kezdeményezhet
a fenntaľtóná|, az intézmény szakmai ellenőrzését ęllátó hivatalnál.
A fórum évente minimum egy alkalommal ülésezik, panasz esetén az elnök rendkívüli iilést
köteles ĺjsszehívni. A fórum tagait három évľe keľülnek megválasztásta, tevékenységiikét
díj azźsban nem részesülnek.



2. Jőzsefvárosban a Biztos Kezdet Gyere|<ház2009. évben a Tarsadalmi Megújulás operatív
Program keretében került megvalósításľa. A Program megvalósulásának VIII. kerületi hely-
színę a Józsefuaľosi Egyesített B<jlcsődék 1083 Budapest, Szigetvĺĺľi u. 1. sziím alatti székhe-
lye. A Gyerekhaz *űk.idt"tésę 20L2. ápľilis 30. napjáig uniós támogatásbő| és az onkor-
mźnyzat saját fonásábő|,2012. május 01. napjátóI20|3. december 3|. napjáig EMMI ľende-
l et által szab áIy ozott tćtmo gatźtsb ó l került b izto sításľa.

Az Embeľi Eľőfoľľások Miniszte re 2013. szeptelllbcľ 16. napjan a tarrrogató szo|géitatás és a
kĺizösségi ellátások ťlnanszírozásrĺnak ľendjéről szőIő |9|11998. (VII.30.) Korm. ľendelet
alapján általános páIyázatot hirdetett a Biztos Kezdet GyereL<házat múködtetó szoIgźitatők
befo gadásríra és állami tźlmo gatásáta.

ApáIyazat célja: Magyarorczágkozigazgatási területén működő Biĺos Kezďet GyerekhĺŁak
három évľe történő befogadása az e|Látőľendszerbe továbbá a befogadott szolgáItatók múk<j-

désének fenntaľtásáh oz évente pénzügyi forľások biztosítása.

Az onkoľmźnyzat sikeľesen páIyázott, kérelme háľom éves támogatási ciklusra befogadásra
került. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal (továbbiakban: NRSZH) kötött finan-
szirozási szeruődés a|apján a mfüĺldési tĺĺmogatás ĺisszege a2014. évben összesen 6.245.||2,-
Ft (negyedévente előľe keľül folyósításra), mely összeg biztosítja a Gyerek'htn éves műkĺĺdé-
sét.

A20I4. évre megállapított mfüödési támogatás terhére kerül elszámolásra apáůyázat benyrij-
tásakor készített pénzügyi-gazdálkođási terve alapján a Gyerekhźzban foglalkoztatott 1 fő
gyerek<hźn vezető (napi 8 órábar), valamint 2 fő részmunkaidős kisegítő (napi 6 és 4 óľában)
személyi juttatása ĺisszesen 4.8I1.268,- Ft összegben.

A haľom fő kĺiziil ketten kiilön szerzőđés a|apjźn részmunkaidőben dolgoznak. A gyere|ďlźn

vezetójekoza|kaLmazotti kinevezéssel a JEB engedélyezettkoza|ka|mazottilétszźlma (|57 fő)
terhére került _ kisgyermeknevelő munkaktjrben _ foglalkoztatásra.

A személyi feltételek Létszán és munkaiđő noľmáját a szemé|yes gondoskodást nyújtó gyeľ-

mekjóléti, gyeľmekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és műkti-
désük feltételeiről szóló 15lI998. (IV.30.) NM rendelet 5lB. $ (1) bekezdése hatáľozza meg,
mely alapjan a Gyerekházban munkaviszony vagy munkavégzésre iľĺínyuló egyéb jogviszony
keretében kell foglalk oztatni:

- heti 40 orábaĺegy főt vezetoi munkakdrben, és
- heti 30 óľában legalább egy f(5t nem vezetői munkakĺjľben.

A GyerekhŁ költségvetése a ťlnanszírozási szerzódés miatt el kell, hogy különüljĺin a JEB
költségvetésétől, a Gyerck'házban foglalkońatottak bére a Gyerek.ház2014. évi költségvetés-
ében megtervezésre került (a gyeľekház vezető személyi juttatása a JEB költségvetésében is
szerepel, tekintettel ar.":a,hogy státusza aziĺtézmény engedélyezettlétszźlmábarl szerepel).

Hivatkozással a JEB vezetőjének kérelmére, tekintettel ana, hogy a JEB engedé|yezett |ét-

száma a JEB fe|ađatai e|Iźĺźsźůloz sztikséges, javasolt a Gyerekház vezetoi álláshelyének te-

kintetében az onkormányzat, mint az intézmény fenntaľtója biĺosítson 2014. május 01. nap-
játő| a pá|ytzati ciklus befejezéséi g 2016. dęcembeľ 3I. napjáig hatátozott idotartamra a je-

lenleg eĺgeďéIyezett |57 fő \étsztlm felett plusz egy fő kozalka|mazotti álláshelyet.



Iv. A döntés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése
A Képviselő-testtilet a JEB telephelyein (6 telephely) műkddő Érdekképviseleti Fórumba a

tag delegá|ásaĺől, gondoskodik. Egyuttal elfogadja az eloteqesztés melléklete szerinti tarta-

lommal az Érdekképviseleti Fórum Szabźiyzatát, mely az e|fogadźtsa napjĺĺn lép hatályba és

visszavonásig marad érvényben.

A III' pontban tész|etezeltindokok alapjánjavasolt a JEB engedéIyezettIétszźlmźnaka Biztos
Kezdet Gyerekhaz feladatellátása miatt 2014. május 01. napjátó| 2016. đęcember 31. napjáig
1 fővel (a Biztos Kezdet Gyerekhaz vezetőjének álláshelye) tĺirténő megemelése a Kjt. szerin.
ti alka|mazással, így a k<iltségvetési szerv engedélyezett|étszáma |57 főľől 158 főľe módosul,
melyből 1 fő közalka|mazotti jogviszonya hatźrozott időtaľtamú.

v. A diintés céljao pénzügyi hatása
A Kormányhivatal á|tal tartott helyszíni ellenőrzés során feltáĺt hiányosság megsziintetése
éľdekében indokolt a JEB telephelyein Érdekképviseleti Fórum kialakítása, melybe szfüséges
fenntartói tag delegáltsa. Pérzügyi feđezetet nem igényel, tekintettel arľa, hogy a tagok tevé-

kenységükért díjazásban nem részesülnek. Az Eľdekképviseleti Fórum megalakításiíhoz sztik-
séges az intézmény fenntartója által meghatźlrozoÍt az ellátásban ľészesülők érdekvédelmét
szo|gtĺ|ő érdekképviseleti fórum mega|akításráľól és miíködéséről szóló szabáIyzat (előteľjesz-

tés melléklete) elfo gadása.

A JEB székhelyén működő Biztos Kezđet Gyerekház vezetői álláshelye ezídźigazíĺtézmény
engeđélyezettlétszttmábaĺ (I57 fő) jelent meg. Tekintette| arra, hogy a vezetó személyi jutta-

tása (bér és jaľulékok) az NRSZH-va| kötött ťlnaĺszirozási szerzőđésben meghatátozott mű-
ködési támogatásból kerül biztosításľa, szükséges, hogy a munkakör a jelenleg meghataľozott
álláshelyen felül keľülj<ln meghatáĺozástakoza|ka|mazotti jogviszony formájábanhatźrozott
időtartamĺa (2014. május 01.-2016. december 31.) önként váIla|atfeladatként. A đöntés pénv-

ügyi fedezetet nem igényel, mert a gyerekďláz vezetoje tekintetében a személyi juttatásokat

(bér és járulékok), a központi kĺiltségvetés ktizpontosított támogatásabińosítja. A jelenlegi

|57 fő vonatkozásźtbana személyi juttatások a JEB saját kciltségvetésében biztosított. A jutta-

tźsi szabáIyzatbanmeghattrozott cafetéľia juttatás (összege a mindenkori tinkoľmĺĺnyzatiko|t-
ségvetési ľendeletben kerül meghatározásta,2}L4. évben bruttó 175.000,- Ft) a megemelt egy
álláshelyre a JEB költségvetésében biztosított (2014. évre ídóarźnyosan bruttó |16.667 ,- Ft).

vI. Jogszabályĺköľnyezet
A Képviselő-testtilet hatásköre a Magyarország helyi önkormaĺryzatakől, sző|o 2011. évi
CLX)CilX. ttirvény 13. $ (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyeľmekek védelméről és a

gyámügyi igazgatástől szóló 1997. évi Đoil. törvény 35. $ (1) bekezdésében, 104. $ (1) h)

pontj ában fo glaltakon alapul.

A Biĺos Kezdet Gyere|łház személyi feltételeit a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjó-

léti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és miiködésfü
feltételeiről szóló I5l1998. (IV.30.) NM rendelet 5/B. $-a hatarozzameg.

Kéremaza|źhbihattrozati javaslatelfogadását



HatározatÍ javaslat

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy
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telephelyein múkĺjdő Érdekképviseleti Fórumba

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő : 20I 4. áprilís 23 .

2. jővźthagyja a Józsefuaľosi Egyesített Bĺilcsődék Érdekképviseleti Fórum Szabźiyzatźú. az
előterjesztés melléklete szeľinti taľtalommal 20|4. április 23. napíhatáIyba lépéssel'

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. ápri|is 23.

3. felhatalmazza apolgármestert ahatározat2. pontjában meghatźttozott dokumenb,lrn a|áírá-
sára.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. ápn|is 23.

4. a Jőzsefvarosi Egyesített Btilcsődék engedé|yezett |étszźlmát a Biztos Kezdet Gyerekhaz
feladatellátása miatt ĺinként vállalt feladatként hatźrozottidőtartarĺra20|4. május 01. nap-
játőI2016. december 3|. napjáíg 1 fővel megemeli a Kjt. szerinti aIkalmazással, így a k<jlt-

ségvetési szerv engedé|yezettlétszáma I57 f&ő| 158 fore módosul, mely pénzügyi fedeze-
tet nem igényel.

Felelős: polgármester
Hatźríđő : 20 I 4. áprilís 23 .

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humiĺnszo|gáItatásiLJgyosnáIy Human-
kapcsolati lroda,

Budapest, 20|4, március 26.
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Sántha Péterné
alpolgáľmester

Tĺiľvényességi ellenőrzés :
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sza.ľÁlYZATA

Bölcsőde, cím: 1082 Budapest, Nagýemplom utca 1-3.

Btjlcsőde, cím: 1087 Budapest, Szazađos út 1.

Bölcsőde, cím: 1085 Budapest, Horánszky u.21.

Bölcsőde, cím: 1083 Budapest, Baross utca II7 .

B<ilcsőde, cím: 1083 Budapest, Baross utca 103/A.

Bölcsőde, cím: 1084. Tolnai Lajos utca 19.

mel1éklet

2014.

Ké szítette : Ko sc sóné Ko lkopf Ju dit iĺtézményv ezető

Tóthné SĹimegi Męlinda bĺjlcsődevezető

I őv źůlagýa: B udape st J óz sefu áro si Önkormĺínyzat

Képviselő-testiilete



Bevezetés

A Józsefuaľosi Egyesített BöIcsőđék (a továbbiakban: IEB) az ellátásban részesülők érdekvé-
delmét szolgáló éľdek-képviseleti fórum mega|akitźlsának és műkĺjdésének szabźiyait e sza-

bźiyzatban szabáIyozza.E szabtiyzat aJEB hat telephelyén mrĺködő bĺjlcsődékľe (intézmény)

egységesen vonatkozik.

Telephelyek:

Bölcsőde' cím: 1082 Budapest, Nagýemplom utca 1-3.

Bĺĺlcsőde, cím: 1087 Budapest, Szazados út 1.

Bölcsőde, cím: 1085 Budapest, Horánszky u.2I.

Bölcsőđe, cím: 1083 Budapest, Baross utca I17 .

Btjlcsőde, cím: 1083 Budapest, Baľoss utca 103/A.

Bĺilcsőde, cím: 1084. Tolnai Lajos utca 19.

- napos btjlcsőde

- napos bölcsőde

- napos bölcsőde

- napos b<jlcsőde

-napos bölcsőde

- napos bölcsőde

96 ferőhely

48 férőhely

72férőhe|y

72 f&őhe|y

72 féróheIy

60 férőhely

A szzbáiyzat jogszabályi hátteľe

A gyermekek védelméľől és a gyrímügyi igazgatásről szóló |997. éviXXX. törvény (Gyvt).

Általános ľendelkezések
. A szabá|yzathatá|ya kiterjed a JEB bĺilcsődéiben ellátott gyeľmekekľe.
. A bölcsőđék e szabáIyzat alapjánErdekkepviseleti Fórumot hoznak létre.
. A hatályos szabáIyzat a helyben szokásos módon kihiľdetésľe keľül, a|ka|mazásáért az

Érđekképviseleti Fórum (a továbbiakban: Fórum) elnöke és a bölcsőde vezetője a fele-
lős.

A Fóľum célja

A gyeľmekek éľdekeit szem előtt tarva a tĺĺrvényes képviselők, azintézmény és a fenntaľtó

képviselői együttmiĺködjenek bĺilcsődei ellátással kapcsolatban felmerü|ő panasz, probléma

esetén.

A Fóľum feladata
. Megismeľje a bĺjlcsőde működését.
. Javaslatot tehet alaptevékenységet nem veszé|yeztető szo|gźůtatások tervęzetében.
. Kivizsgá|ja apanaszbejelentést.
. Véleméný nyilvránithat aziĺtézmény vezetőjénél a gyermeket érintő ügyben.
. Intézkedést kezdeményezhet a fenntaľtónáI, az intézmény szak,ĺnai ellenőľzését ellátó

hivatalnál.

A Fóľum szervezeti felépítése' megalapítása

A Fórum választotttagsaia GyVt 35. $ (2) bekezdés b), c), d) pontjaiban foglaltak a|apjźn
. az e|Iátásban részesülő gyermek sziilei vagy más tĺiľvényes képviselői,
. az intézmény dolgozóinak képviselői,
. az intézméný fenntaľtó képviselői.



A Gyvt 35. $ (3) bekezdése a|apjźn a Fórum tagjainak szttmźń úgy kell meghatározni,hogy az
intézmény dolgozóinak képviselői és az iĺtézményt fenntaľtó képviselőinęk száma nem lehet
kevesebb, mint az ęllátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselőinek
száma.

Szav azati j ogú tagok kiválasztása, száma

A szĹilők, törvényes képviselők tagai szülői értekezleten kerülnek kivtiasztźsra,
- számuk bölcsődénkéntZ fő.

Azintézmény dolgozóit képviselő tagok munkaértekez|eten kerĹilnek kiválasztásra
- számuk bölcsődénként 1 fő.

A fenntaľtói tagot a fenntaľtó delegálja
- számuk bölcsődénként 1 fő.

Azintézmény vezetője nęm lehet tagaa Fórumnak.

A tagokat 3 évre váIasztják.

A Fórum tagjai egymás końí szavazássa| elnököt vá|asztanak.

. A tagság megszíÍnik
- atag lemondásával,
- megbízásmegszűnésével,
- dolgozói részrő|a közalkalmazottijogviszony megszűnésével,
- szülők, törvényes képviselő esętén azintézményi jogviszony megszűnésével,
- atagvisszahívásával.

A tagság megszÍĺnése esetén 30 napon belül új tagot kell váIasńari,ha az elnöki tagság szu-
nik meg, akkor aztĄ tagvźllasńásaután ismét elnĺjköt kell választani.

l Ą Fĺírum elnökének feladata
- Ülesek megszervezése, tagok ĺjsszehívása, napirend összeállítása, ülés levezetése.
- Érđekképviseleti Fórum üléseinekjegyzők<inyvezése.
- Tagok munkájának segítése.

l Ą Fórum tagjainak feladata
- Üleseken való aktív részvétel.
- Je|zettpanaszok továbbítása az elnĺik felé.

l Ą Fórum miĺködésének szabályai

Évente legalább 1 alkalommal ülést kell tanani.

Panasz bejelentése esetén rendkívüli ülést kell összehívni az elnöknek.

A Fórum ügyintézési ideje a bejelentéstől számított 15 nap.

Az ülést az elnök vezeti.

A Fórum akkoľ határozatképes, ha a tagjainak 50%o-a+ 1 fő ülésezik.



A Fórum üléséről jegyzőkĺlnyvęt kell készíteni, melynek tarta|maznia kell:
- jelenlévőtagoknevét'
- ülés helyszínét,
- ülés idejét,
- tárgyalt napirendi pontokat,
- hozzászólásokat,
- véleményezéseket.

A jegyzőkönyv 3 példanyban késziil, melyet a Fórum két tagja hitelesít, a jelenlévők a|źiqźk,
melyből egy-egy példányt kap az intézméĺy vezetője, rendkívüli ülés esetén az érintett, va|a.

miĺt az eln<jk.

Egyéb ľendelkezések
- A Fórum tagsaittevékenységfü miatt hźtrány nem éľheti.

- A Fórum tagjai tevékenységfüéľt đfiazásbannem részesülhetnek.

- A Fórum működésének taľgyi feltételeit aziĺtézĺnény biztosítja.

- A Fórum tagjainak névsoľát, elérhetőségét az intézményben jól látható helyen ki kell

függeszteni.

- A gyermekjogi képviselő nevét, eléľhetőségét jő||átható helyen ki kell fiiggeszteni.

Zárő rendelkezések

Jelen szabá|yzat az elfogadása napjan lép hatályba és visszavonásig maľad érvényben.

Gondoskodni kell aľľól, hogy a szabáIyzatban foglalt előírásokat az érirrtett munkavállalók,
szülők, törvényes képviselők megismeľj ék.

A Józsefráľosi onkoľmáĺyzatKépviselő-testiilete a .,.....120|4. (IV.23.) számtĺhatěrozatźxal'
aszabáIyzatot}}|4.április23.napihatá||ya| jőváhagya.

Budapest, 2014. április .....

dr. Kocsis Máté
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