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Tárgy:  CsaNa MANÓ KFT. tevékenységének közérdekűvé nyilvánítása iránti 
kérelme 

 
Előterjesztő:     Formanek Gyula alpolgármester 
   
Készítette:        Dr. Gáspár László irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda  

 
 
Előzetesen tárgyalja:  Humán Ügyek Bizottsága, 2012. október 03.  
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:  dr. Enyedi Mária s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   
Határozat  normatív 

  hatósági 
 x egyéb 

 
 
 
A döntéshez egyszerű X  

 minősített  többség szükséges. 
 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
nem  

 
  
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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Ügyiratszám: Kp/38030-5/2012/XII.         
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2012. július 07. napján Hegedűs Ferencné azzal a kéréssel fordult a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatához, hogy az általa működtetett CsaNa MANÓ Korlátolt 
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) tevékenységének folytatását a Képviselő-testület 
nyilvánítsa közérdekűvé. A Kft. szeretne egy családi napközit működtetni a kerületben 21 fős 
létszámmal, mely szolgáltatást 20 hetestől 4 éves korukig vehetik igénybe a jelentkezett 
családok gyermekei. 
 
A Kft-t a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a Cg.01-09-973467/7 számú végzéssel 2011. 
november 21. napján jegyezte be. Székhelye: 1101 Budapest, Doba u. 2. 1. em. 36. 
Telephelye jelenleg Nagytarcsa (2142 Nagytarcsa, Fasor u. 7.), itt működtet családi napközit 
(www.manolak.fw.hu) 8 gyermekkel 2012. április óta. Ferencvárosi lakóhelyű gyermek nem 
részesült intézményi ellátásban.  
 
A túljelentkezéssel, valamint férőhelyhiánnyal küzdő kerületi bölcsődék mellett a Kft. által 
működtetni kívánt családi napközi helyettesítő funkció betöltésére is alkalmas. A Kft. 
működési céljának fókuszában a szolgáltatást igénybe vevő szülők tehermentesítése áll, így 
lehetőségük nyílik a munkavállalásra, valamint elhelyezkedésüket támogató képzéseken való 
részvételre. A Kft. a családi napközin keresztül családias, meleg, biztonságot nyújtó 
környezetet, illetve harmonikus testi-lelki fejlődést kíván biztosítani a gyermekek számára. A 
gyermekek gondoskodása - koruknak és személyiségüknek megfelelően - a lehetőségekhez 
mérten alkalmazkodna a szülők kéréseihez.  
 
A Kft. a családi napközin keresztül a szolgáltatást igénybe vevő gyermekek számára érzelmi, 
értelmi és az egészséges életmóddal kapcsolatos nevelést végez, emellett segíti a megismerési 
folyamatokat, illetve a szociális fejlődést. 
 
A Kft. további gondozási feladatai között szerepel az élelmezés, a szobatisztaságra nevelés, a 
mosakodás, öltözködés és a gyermekek életkoruk és igényei szerinti alvás, pihenés. 
 
A Kft. napi négyszeri étkezést biztosít a gyermekek számára. Az ebédet közétkeztetési 
konyháról, míg a reggelit, tízórait, valamint az uzsonnát a helyiség konyhájában készítenék el. 
A Kft. figyelembe veszi a három év alatti korosztály egyéni igényeit és tápanyagszükségleteit, 
amellett, hogy a konyhatechnológiai és higiénés szabályokat ismerik és betartják. 
 
A családi napköziben az évszakoknak és az időjárásnak megfelelő napirendet terveztek: 
 
Időpont Tevékenység 
8.00. – 8.30. Folyamatos érkezés, átöltözés, játék 
8.30. – 9.00. Közös reggeli 
9.00. – 10.00. Játék a szobában, foglalkozások 
10.00. – 10.30. Tisztálkodás, tízórai (gyümölcsözés) 
10.30. – 11.30. Játék az időjárástól függően a szabadban 

vagy a szobában 
11.30. – 12.30. Tisztálkodás, ebéd 
12.30. – 13.00. Készülődés az alváshoz / hazamenetel 



13.00. – 15.00. Csendes pihenő (mesehallgatás) 
15.00. – 15.30. Uzsonna 
15.30. – 16.00. Játék, folyamatos hazamenetel 

 (Kisebb gyermekeknél igény szerint a délelőtti alvást biztosítják) 
 
A Kft. vállalja, hogy a családi napközi a helyi rendezvényeken aktívan részt vesz. Ehhez a 
Kft. rendelkezésére álló eszközök: ugráló vár, arcfestés, csillámtetoválások. 
 
A családi napközi keretében maximum 21 gyermek vehet részt, mivel egy csoportba 
maximum 7 gyermek vehető fel és a Kft. 3 csoport elindítását tervezi a helyiség méretétől 
függően. Az előzetes becslések szerint egy gyermek után 64.000.,- Forintot kell fizetni 
havonta. A gyermekek reggel nyolc órától délután négy óráig lehetnek az intézményben, de 
reggel hét órától este öt óráig ügyelet van (Az ügyeleti időn túl óránként 800 Forint a 
szolgáltatás igénybe vételének díja). 
 
A Családi Napközi részletes Szakmai Programja a Humánszolgáltatási Irodán megtekinthető. 
 
A Kft. Ferencvárosban még nem választott helyiséget a családi napközi működtetése céljából. 
Tevékenysége folytatásának közérdekűvé nyilvánítása után szeretne a Budapest Főváros IX. 
Kerületi Önkormányzattal együttműködési megállapodás keretein belül megegyezni, majd 
kedvezményes térítési díjú ingatlanhoz jutni a családi napközi működtetése céljából. Az 
ügyvezető elmondása szerint ennek függvényében is tudná alakítani a szolgáltatás 
igénybevételének díját. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését a CsaNa MANÓ Kft. 
ügyvezetőjének kérelme ügyében.  
 
 
 
Budapest, 2012. szeptember 20.  

 
 
 
 
 
 
 

            
 

                                                          
     
 Formanek Gyula s.k. 

  alpolgármester 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 

Határozati javaslatok: 
 
 

 
A) változat 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a CsaNa MANÓ Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1101 Budapest, Doba u. 2. 
1. em. 36.) tevékenységét közérdekűvé nyilvánítja és felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon az együttműködési megállapodás megkötéséről. 

 
Határid ő: 2012. október 04., a megállapodás megkötésére: 2012. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 

B) változat 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a CsaNa MANÓ Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1101 Budapest, Doba u. 2. 
1. em. 36.) ügyvezetőjének kérelmét, amelyben tevékenységük közérdekűvé nyilvánítását 
kérte, nem támogatja.  
 
Határid ő: 2012. október 04.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 


