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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: Kp/27972-1/2012XII.
Tisztelt Képviselő-testület!

Lőcsei Ágnes a Liliput Non-profit Kft. (Székhely: 1149 Budapest, Nagy Lajos Király út
210/B. 3/2.) ügyvezetője azzal a kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a Családi
napközi és Játszóházuk tevékenységét közérdekűvé nyilvánítsuk.
Kérelme indokolásában arra hivatkozik, hogy a Ferencvárosban élnek több éve, a kerület
elhelyezkedése és adottságai teljes mértékben alkalmasak a családi napközi létrehozására. A
kerületben bölcsődére várakozó, illetve elutasított gyermekek száma több, mint 250 gyermek.
A Védőnői hálózat statisztikái szerint a gyermeklétszám növekvő tendenciát mutat a
kerületben.
Szeretnék az önkormányzat munkáját kiegészíteni, segíteni a gyermekek napközbeni
ellátásának megoldásában, hiszen manapság óriási probléma a gyermekvállalás után a
munkába világába való visszakerülés.
A családi napköziben előnyt élveznének a helyi lakosok és az önkormányzati dolgozók
gyermekei, továbbá kedvezményben is részesítenék őket.
A családi napközi által nyújtott szolgáltatások: kisgyermekek megőrzése állandó, egész napos
felügyelettel, illetve néhány órás lehetőséget is biztosítva, kiscsoportos foglalkozások
szervezése, tartása, valamint családi és születésnapi események szervezése, rendezése.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 8. § (1) bekezdése értelmében a
települési önkormányzat feladata gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §
(1)-(3) bekezdése kimondja:
„94. § (1) A települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat
feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a
területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése.
(2) A települési önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint biztosítja a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében - a
(3)-(4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével - a gyermekjóléti szolgáltatást, a
gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a
máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.
(3) Az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat, amelynek
területén
a) tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét,”

A fenti törvény 94.§ (8) bekezdése értelmében:
„(8) A települési önkormányzat a bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátásának
biztosítására irányuló, a (2) bekezdésben és a (3) bekezdés a) pontjában foglalt
kötelezettségének a bölcsőde működtetése mellett családi napközi formájában is eleget tehet.”

Fentiek alapján kérem, hogy a Liliput Non-profit Kft. közérdekűvé nyilvánítási kérelmét
megtárgyalni és dönteni szíveskedjenek.

Budapest, 2012. május 31.

Dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Melléklet:
- Közérdekűvé nyilvánítási kérelem

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 210-6506, fax.:210-6901, e-mail: polgarmester@ferencvaros.hu

Határozati javaslat:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Liliput Non-profit Kft. (Székhely: 1149 Budapest, Nagy Lajos Király út 210/B. 3/2.)
tevékenységét közérdekűvé nyilvánítja és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az
együttműködési megállapodás megkötéséről.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester

