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ALPOLGÁRMESTER
Ügyiratszám: Kp/511-3/2013/XII.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,
felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 13/2012.
(VIII.13.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a 2012. évben biztosított támogatást a
program megvalósítására.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
333/2012. (IX.07.) számú határozatával döntött arról, hogy az Esély Közösségi Egyesülettel
kötött feladat ellátási szerződés alapján működteti a Biztos Kezdet Gyerekházat a
Ferencvárosban. A Rendeletben foglaltak szerint az Önkormányzat az Emberi Erőforrások
Minisztériumához pályázatot nyújtott be és a pályázat alapján elnyert összegből finanszírozta
a programot 2012. december 31. napjáig.
A Biztos Kezdet Gyermekház program egy kiegészítő szolgáltatás, ami segíti a hátrányos
helyzetű családok (gyermekek és szüleik) felzárkóztatását, a társadalmi normák
elfogadtatását, a beilleszkedést.
Fontosnak tartom, hogy Ferencvárosban a Biztos Kezdet Gyerekház program továbbra is
működjön, amit elsősorban állami támogatásból látok biztosítottnak.
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3.
melléklet „A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok” 16.
pontja 293 millió forint előirányzatot biztosít a Biztos Kezdet Gyerekházak támogatására.
A gyermekház program önként vállalható feladat, ahogy az elmúlt évben is, pályázat kerül
kiírásra a programot működtető önkormányzatok részére. A pályázat befogadásához
szükséges a megkötött feladat-ellátási szerződés is, amennyiben nem az önkormányzat
működteti a gyerekházat.
Az Esély Közösségi Egyesület a pályázott programot a 2012. évben maradéktalanul ellátta, az
egyes szolgáltatásokra kapott összegekkel elszámolt.
A program keretében a 0-5 éves korú gyerekek és szüleik számára tematikus foglalkozásokat
szerveztek, illetve a fejlődési zavarok felismerését követően támogatták a gyermek
szakemberekhez történő eljutását, valamint plusz szolgáltatásként tanácsadásokat (nevelési,
pszichológiai és álláskeresési) is nyújtottak, továbbá a gyermekek hideg étkeztetését tízórai
formában naponta biztosították.

Javaslom, hogy önkormányzatunk a 2013. évre vonatkozóan is az Esély Közösségi Egyesület
bevonásával, feladat-ellátási szerződés keretében lássa el a Biztos Kezdet Gyerekház program
önként vállalt feladatát. A feladat ellátásának ez évi díját a 2012. évi szolgáltatási összeget
alapul véve határoztuk meg, összesen havonta bruttó 750.000 Ft. összegben.
Jelen előterjesztéshez mellékelem a Biztos Kezdet Gyerekház program megvalósítására
vonatkozó feladat-ellátási szerződés tervezetet.
Budapest, 2013. február 8.

Formanek Gyula s.k.
alpolgármester

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax: 216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu

Határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata úgy dönt, hogy
1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 10. § (1)
bekezdése alapján önként vállalt feladatként az Esély Közösségi Egyesülettel megkötött
feladat-ellátási szerződés alapján Biztos Kezdet Gyermekházat működtet a Ferencvárosban.
2. Felkéri a Polgármester Urat, hogy a …/2013. számú előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti
tartalommal kösse meg az Esély Közösségi Egyesülettel a Biztos Kezdet Gyermekház
programra a feladat-ellátási szerződést.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
.

/2013. sz. előterjesztés
1. sz. melléklete
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
(tervezet)
amely létrejött egyrészről a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító szám:
735726, székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43) képviseletében
dr. Bácskai János polgármester (a továbbiakban: Megbízó)
másrészről a
Esély Közösségi Egyesület (székhely: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 33/a., megyei nyilvántartási
szám: 9296/2011, adószám: 18242241-1-43) képviseletében Kozma Orsolya (a
továbbiakban: Megbízott), együttesen: Szerződő Felek
között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
Előzmények:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §-sa
értelmében az önként vállalt feladatok esetében a települési önkormányzat maga határozza
meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen
mértékben és módon lát el.
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. melléklet
„A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok” 16. pontja a
Biztos Kezdet Gyerekházak támogatására előirányzatot biztosít. Igényelhetik a Biztos Kezdet
Gyerekházat működtető települési önkormányzatok, a projektek TÁMOP-ból, illetve Norvég
Alapból történt finanszírozásának lezárását követően.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 97. § (1)
bekezdése szerint az e törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátást vagy
egyes körülhatárolható és elkülöníthető feladatok ellátását a helyi önkormányzat nem állami
szervvel, állami szervvel kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete ../2013.
(II.14.) számú határozatával úgy döntött, hogy az Esély Közösségi Egyesülettel kötött ellátási
szerződés alapján önként vállalt önkormányzati feladatként Biztos Kezdet Gyerekházat
működtet a Ferencvárosban.
1.

A Biztos Kezdet Gyermekház támogatására megjelenő pályázatra Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata támogatás iránti kérelmet nyújt be a
Ferencvárosi Biztos Kezdet Gyerekház (a továbbiakban: Gyerekház) működtetése
céljából.

1.1.

A Megbízó a Gyerekház működéséhez szükséges összeget a támogatás elnyerésének
függvényében biztosítja a Megbízott számára. A pályázat megjelenése után, vagy
amennyiben a támogatás iránti kérelem elutasításra kerül, a Szerződő Felek a
szerződés tartalmát felülvizsgálják, újratárgyalják, és igény szerint módosítják.

1.2.

A támogatás elnyerését követően Megbízó a folyószámlájára utalt támogatás
tekintetében a pályázati kiírásban foglaltak szerint jár el.

1.3.

A Gyermekház működtetésére fordítható egy hónapra kalkulált működési költség
összesen bruttó 750.000.- Ft.

1.4.

A támogatás összege a pályázatban meghatározott időtartam alatt használható fel és
annak szakmai és pénzügyi elszámolását a pályázatban foglaltak szerint kell elvégezni.

1.5.

A támogatás fel nem használt maradványát – a pályázati kiírásban foglalt részletes
szabályok figyelembevételével – a központi költségvetésbe vissza kell fizetni,
valamint ha a Megbíztott tudomására jut, hogy a hazai támogatási időszak az európai
uniós forrásból finanszírozott projekt befejezésének elhúzódása miatt lerövidőül, e
változásról azonnal értesíti a Megbízót. Ha a támogatás kifizetése már metörtént, a
jogosulatlanul igénybe vett támogatásrészt Megbízott haladéktalanul visszautalja
Megbízó számára.

2.

A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy a pályázat megjelenéséig a 13/2012
(VIII.13.) EMMI rendeletben foglaltak szerinti szakmai tartalommal és módon
alapszolgáltatásban működtesse a Gyerekházat hétköznap délelőttönként 4 órában
(helyi igény szerint 09.00-13.00), a 0-5 éves korú gyerekek és szüleik számára
tematikus foglalkozásokat szervezzen, illetve a fejlődési zavarok felismerését
követően támogassa a gyermek szakemberekhez történő eljutását, valamint plusz
szolgáltatásként tanácsadásokat (nevelési, pszichológiai és álláskeresési) biztosítson.
A Megbízott által ellátandó tevékenységek a Magyarországon élő halmozottan
hátrányos helyzetű, elsősorban roma családok életminőségének javítására irányulnak,
ezen cél érdekében oktatási, közösségépítő programok működtetése áll a fókuszban,
megcélozva a 0-5 éves korosztályt, a terhes kismamákat és az érintett gyermekek
szüleit.

3.

A Megbízott által ellátandó tevékenységek:

3.1.

A Megbízott vállalja naponta a tízórai étkezés biztosítását, valamint heti
rendszerességgel a gyerekek képesség fejlesztését különböző foglalkozások keretében.
Így: bábkészítés, mese eljátszása, közös zenélés, kreatív foglalkozás és zenés
tornagyakorlatok lebonyolítása.

3.2.

A Megbízott alkalmanként (igény szerint, a gyermekek szükségleteinek figyelembe
vételével) vállalja a szenzomotoros fejlesztést, a Gyerekház saját fejlesztő eszközeivel,
azonosított fejlődési zavar esetén a gyermek megfelelő szakemberhez való
továbbirányítását, illetve együttműködés kialakítását a védőnő, körzeti orvos, korai
fejlesztő, nevelési tanácsadó, óvoda és a gyermekjóléti központ munkatársaival.

3.3.

A Megbízott heti rendszerességgel vállalja életvezetési problémák, a gyerekek
fejlődési szakaszainak nehézségei, illetve női szerepből adódó tapasztalatcsere
témakörökben szülői beszélgető körök megszervezését és lebonyolítását.

3.4.

A Megbízott igény szerint ismeretterjesztő anyagok készítését és terjesztését vállalja,
leendő anyák részére nyújt segítséget (gyerekfogadásra való felkészítés dúla
segítségével) és kölcsönzési lehetőséget is biztosít olyan eszközökhöz (mesekönyv,
hordozókendő, játékok) történő hozzájutás céljából, melyre anyagi helyzetük miatt a
családoknak nem lenne lehetőségük.

3.5.

Megbízott a nyilvántartási kötelezettségének köteles eleget tenni, az adatkezelés és az
adatvédelem szabályait ismeri és betartja.

4.

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen Feladat - Ellátási Szerződést a 2.
pontban foglalt célok megvalósítása érdekében határozott időtartamra – a szerződés
megkötésétől 2013. december 31. napjáig terjedő időszakra - kötik, melynek tartalmát
szükség esetén felülvizsgálják.

5.

Jelen Feladat - Ellátási Szerződés a határozott idő elteltével megszűnik.

6.

Szerződő Felek a jelen szerződésben foglaltak teljesítésével kapcsolatos esetleges
vitákat elsősorban tárgyalásos úton rendezik.

7.

Jelen Feladat - Ellátási Szerződés alapján nyújtott szolgáltatás ellenértékeként
Megbízott a szolgáltatást igénybevevőktől térítés díjat nem kérhet.

8.

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

9.

Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasták, és - mint akaratukkal mindenben
megegyezőt – jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2013. február

Dr. Bácskai János
polgármester
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzata

Pénzügyi ellenjegyző:

Nyeste – Szabó Marianna
Pénzügyi Iroda vezetője

Kozma Orsolya
képviselő

Esély Közösségi Egyesület

