
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

      Iktató szám: 137/2015. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére 

 
Tárgy:  Liliput Nonprofit Kft. közérdekűvé nyilvánítása 
 

Előterjesztő:  Kállay Gáborné alpolgármester    
 

Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
   
   
Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. május 20. 
 
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   

  minősített X 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.  

 

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Liliput Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) (székhely: 1094 Budapest, Ferenc tér 4. fszt./2., 

cégjegyzékszám: Cg. 01-09-987868) ügyvezetője, Nagy Róbert kérelemmel fordult a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteréhez (1. számú 

melléklet), melyben a Kft. tevékenységének közérdekűvé nyilvánítását kéri  Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testületétől. 

 

A Liliput Nonprofit Kft. a Ferenc téren található üzlethelyiségben két, működési engedéllyel 

rendelkező családi napközit üzemeltet 2012 óta, a Liliput Családi Napközibe valamint a 

Guliver Családi napközibe is 7-7 gyermek jár. 

 

A családias hangulatú, vidám környezetet és napi 4 alkalommal egészséges étkezést biztosító 

családi napközibe 0-6 éves korú kisgyermeket várnak. A gyermekek napi rutinjának  

kialakításában, készségeik, képességeik valamint szocializációjuk fejlesztésében vállalnak 

aktív szerepet. 2-2 fős személyzettel működnek, tanítói végzettséggel, kisgyermek-és 

csecsemő gondozói, valamint családi napközi végzettséggel rendelkező pedagógusokkal. 

 

A családi napközik a Ferenc tér 4. fsz. 2. szám alatt hétfőtől-péntekig 8-16 óra között 

várják a gyermekeket. 

 

Az ügyvezető tájékoztatása alapján a családi napközik iránti lakossági érdeklődést mutatja, 

hogy az első lezárt év után maximális gyermeklétszámmal – 14 fővel – működnek, továbbá 

20 fős várólistát tartanak nyilván. 

 

A Kft. eddigi munkájával is bizonyította, hogy jelentős mértékben hozzájárul a kerület 

alapellátási kötelezettségéből fakadó közfeladatainak teljesítéséhez, hiszen 14 kerületben élő 

gyermek számára nyújtanak minőségi bölcsődei és óvodai ellátást, ezzel tehermentesítve a 

kerületi intézményeket. 

 

A tavalyi év során közösségformáló programsorozataikkal, a családi napközibe járó családok 

és környéken lakó gyermekes családok számára biztosítottak programokat, melyekre az 

Önkormányzat által kiírt pályázati forrás elnyerésével volt lehetőségük.  A továbbiakban is 

szeretnék tematikus, a környezettudatos- és egészséges életmód jegyében megvalósítandó 

rendezvénysorozatokkal, valamint hétvégenként közös szülő-gyermek programokkal 

színesíteni Középső-Ferencváros életét.  

 

Ezért havonta 2 alkalommal szombaton vagy vasárnap rendeznének a kerületben élő családok, 

illetve gyermekek számára ingyenes játszóházi programokat, sportfoglalkozásokat. A 

Középső-Ferencvárosban élő családok számára a Liliput családi napközi könnyen elérhető 

helyen van, minden szükséges eszközük, szakmai felkészültségük megvan e programok 

lebonyolításához. Terveik közt szerepel, hogy havonta két alkalommal a Liliput Játszóház 

kapuit kinyitnák mindenki számára (szombat vagy vasárnap 9.00-13.00-ig, 0-6 éves korú 



gyermekek számára), így olyan gyermekek is ellátogathatnak a játszóházba, akik a hétköznapi 

életben ezt anyagi helyzetük miatt nem tudják megtenni. A programok alkalmával a szülők 

akár gyermeküket ott is hagyhatják, hiszen felkészült pedagógusok vigyáznának rájuk, így a 

szülők hétvégi teendőiket el tudják intézni. 

 

A családi napközi teljesíti az alábbi, jogszabályban előírt feltételeket. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (5) 

bekezdésében meghatározottak szerint: 

 

A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik 

életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az 

esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az Nkt. 3. 

mellékletben az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája 

során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt 

követelményeket. 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének 3. számú 

melléklete az alábbiakról rendelkezik. 

 

A Képviselő-testület minősített többséget igénylő döntése szükséges a lakások és helyiségek 

bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III. 

10.) rendelet 21. §. (1) bekezdés b.) pontja alapján a tevékenység folytatásának közérdekűvé 

nyilvánításához. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján döntsön a 

határozati javaslatról. 

 

Melléklet: 

- Közérdekűvé nyilvánítási kérelem  
   

 

 

Budapest, 2015. május 11. 

 

Kállay Gáborné s.k. 

          alpolgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

A változat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Liliput Nonprofit Kft. (Székhely: 1094 Budapest, Ferenc tér 4. fszt./2.) tevékenységét 

közérdekűvé nyilvánítja. 

 

Határidő: 2015. május 21. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 

B változat 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Liliput Nonprofit Kft. (Székhely: 1094 Budapest, Ferenc tér 4. fszt./2.) tevékenységét 

nem nyilvánítja közérdekűvé. 

 

Határidő: 2015. május 21. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 


