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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

ALPOLGÁRMESTER 

Ügyiratszám: Kp/511-37/2013/XII. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45/2013. 
(II.14.) számú határozata alapján 2013. február 15. napján feladat-ellátási szerződést kötött 
(továbbiakban Szerződés) az Esély Közösségi Egyesülettel a Biztos Kezdet Gyerekház 
működtetésére.  
 
A Biztos Kezdet Gyerekház program egy kiegészítő szolgáltatás, ami segíti a hátrányos 
helyzetű családok (gyermekek és szüleik) felzárkóztatását, a társadalmi normák 
elfogadtatását, a beilleszkedést.     
 
A szerződésben akkor még nem kerültek pontos meghatározásra a különböző szolgáltatások 
és azok ellenértéke, mert a Gyerekház működtetésére kiírt pályázat csak 2013. március 5. 
napján jelent meg. 
 
A Biztos Kezdet Gyerekházak támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, 
felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 19/2013. 
(III.5.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: a Rendelet) foglaltak szerint a Társadalmi 
Megújulás Operatív program és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében létrejött 
Biztos Kezdet Gyerekházat működtető önkormányzat részére egyedi elbírálás alapján 
támogatás nyújtható. 
 
Önkormányzatunk a támogatás iránti pályázatot a megadott határidő belül, 2013. március 22. 
napján megküldte a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 
Államháztartási Iroda részére. Az igényelt támogatás összege 11 hónapra (2013. februártól 
2013. decemberig)  7.451.200,-Ft volt. 
 
A pályázat befogadásáról hivatalos, írásos értesítést nem kapott Önkormányzatunk, csak az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkára 
által 2013. június 25. napján kelt és Hivatalunkhoz 2013. július 03. napján érkezett Támogatói 
okiratból jutott tudomásunkra, hogy az áprilisban megküldött 2.000.000,-Ft előleg 
megküldése után további 4.557.056,-Ft, mindösszesen 6.557.056 Ft támogatás került 
megítélésre a Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére.  
 
Az igényelt és az elnyert támogatási összeg közötti 12 %-os különbözetet a Minisztérium 
azzal indokolta, hogy az igényelt támogatások a rendelkezésre álló keretet túllépték, ezért 
minden pályázó esetében egységesen, 12 %-al csökkentették a támogatási összeget.  
 
Az elnyert támogatási összeg ismeretében szükséges a 2013. február 15. napján megkötött 
feladat-ellátási szerződés módosítása.  
A módosításban konkrétan leírásra kerül a pályázati lehetőséget tartalmazó EMMI rendelet, 
valamint megjelenítésre kerül a pályázat alapján elnyert támogatási összeg is.  
 
 
 



 
A módosításban részletesen megjelennek az Esély Közösségi Egyesület által ellátandó 
különböző szolgáltatások és azok ellenértékei, a szolgáltatások nyújtásának rendszeressége, a 
szolgáltatásra jogosultak körének meghatározása, valamint a feladatellátás időtartama.   
A feladat-ellátási szerződés egyúttal kiegészül az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az 
Önkormányzat által aláírandó Együttműködési megállapodásban foglaltakkal is. 
 
Jelen előterjesztéshez mellékelem a Biztos Kezdet Gyerekház program megvalósítására 
vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításának tervezetét.  
 
 
 
Budapest, 2013. augusztus 05.  
 

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. az Esély Közösségi Egyesülettel megkötött feladat-ellátási szerződést a …/2013. 

számú előterjesztés mellékletében foglaltak szerint módosítja.  
 
Határidő: 2013. augusztus 26. 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
 
 

2. Felkéri a Polgármester Urat a …/2013. számú előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal módosított feladat-ellátási szerződés aláírására 
 

 
Határidő: 30 nap a szerződés aláírására  
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Melléklet 
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZ ŐDÉS 

módosítás 
 
egyrészről 
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 az  
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 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testületének 
45/2013. (II.14.) számú határozata alapján 2013. február 15. napján megkötött feladat-ellátási 
szerződést (továbbiakban Szerződés) az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint 
módosítják:  
 

 
1. A Szerződés Előzmények című részének második bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 
 
„A Biztos Kezdet Gyerekházak támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, 
felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 19/2013. 
(III.5.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: a Rendelet) foglaltak szerint a Társadalmi 
Megújulás Operatív program és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében létrejött 
Biztos Kezdet Gyerekházat működtető önkormányzat részére egyedi elbírálás alapján 
nyújtható támogatás.” 
  

2. A Szerződés Előzmények című része az alábbi új negyedik bekezdéssel kiegészül:  
 
„A Rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerint a támogatást az a települési önkormányzat 
igényelheti, amely európai uniós forrásból létrehozott gyermekházat működtet saját 
fenntartásban vagy feladat-ellátási szerződés keretében civil vagy egyházi fenntartó 
bevonásával.”  
 

3. A Szerződés Előzmények című részének ötödik bekezdése 1. pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:  

 
„1. A Rendelet értelmében Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

támogatás iránti kérelmet nyújtott be a Ferencvárosi Biztos Kezdet Gyerekház (a 
továbbiakban: Gyerekház) működtetése céljából. 

 
1.1. A Megbízó a Gyerekház működéséhez szükséges összeget az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkár 2013. június 
25. napján kelt 31040/2013/FFF iktatószámú támogatói okiratban meghatározott 
összeg erejéig biztosítja a Megbízott számára.  

 
1.2. A támogatás elnyerését követően Megbízó a folyószámlájára utalt támogatás 

tekintetében a pályázati kiírásban foglaltak szerint jár el. 
 
1.3. A Gyermekház működtetésére összesen 6.557.056 Ft fordítható az alábbi bontásban.  

Alkalmazottak Bruttó illetmény 
(Ft/hó) 

1 fő vezetői munkakörben foglalkoztatott személy  160.000 



Egy fő nem vezetői munkakörben foglalkoztatott személy   160.000 
Illetmény járulékokkal együtt összesen 411.200 
 

 
Szakmai szolgáltatások összesen 80.000,-Ft/hó 
Gyógypedagógiai fejlesztés, havi két 
alkalommal 

20.000 

Védőnői tanácsadás, hétköznapon heti 
egy alkalommal 

20.000 

Szülői tréning, hétköznapon, heti egy 
alkalommal 

20.000 

Álláskeresési tanácsadás, heti egy 
alkalommal 

20.000 

 
gyermekek napi egyszeri étkeztetése  36.000,-Ft/hó 
kommunikációs- és közüzemi 
szolgáltatások 

50.000,-Ft/hó 

eszközbeszerzés, és felújítási 
munkálatainak megrendelése külső 
szolgáltatótól 

bruttó 350.000,-Ft 

kis értékű tárgyi eszköz beszerzése bruttó 34.305,-Ft/hó 
szakmai képzéseken való részvétel 
utazási és szállás költsége a 
gyermekek, szüleik és a Gyerekház 
dolgozói részére 

 
összesen 92.006,-Ft 

 
1.4. A támogatás összege 2013. március 01. napjától 2013. december 31. napjáig terjedő 

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 Megbízott tudomására jut, hogy a hazai támogatási időszak az európai 
uniós forrásból finanszírozott projekt befejezésének elhúzódása miatt lerövidül, e 
változásról azonnal értesíti a Megbízót. Ha a támogatás kifizetése már megtörtént, a 
jogosulatlanul igénybe vett támogatásrészt Megbízott haladéktalanul visszautalja 
Megbízó számára.” 

 
4. A Szerződés 2., valamint 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„2. A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy a 19/2013. (III.5.) 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.”  
 

5. A Szerződés 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 
„4.  A Megbízott kijelenti, hogy a jelen Feladat - Ellátási Szerződés 2. pontjában foglalt 

célok megvalósítását 2013. március 01. napjától folyamatosan biztosította és 2013. 
december 31. napjáig, határozott időtartamra biztosítja, melynek tartalmát szükség 
esetén felülvizsgálják.” 

 
6. A Szerződés az alábbi új 5. és 6. ponttal kiegészül: 

 
„5.  A Megbízott kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy  
5.1.  az EMET által a Biztos Kezdet Programra vonatkozó 120 órás felkészítő képzéseken 

való részvételt biztosítja a gyerekház azon munkatársai részére, akik ilyen tárgyú 
képzésben még nem vettek részt,   

5.2.  egységes dokumentációs rendszert vezet (látogatási napló, gyerekenként dosszié 
információk és szülők beszámolóiból és a gyerek megfigyeléséből, valamint 
gyerekenként félévente történő állapotfelmérés adatai, szolgáltatások igénybevételének 
és követésének dokumentálása), elektronikus – on-line - formában, aminek 
feltöltéséről folyamatosan gondoskodik, 

5.3.  egységes minőségértékelési rendszert alkalmaz (féléves értékelés), 
5.4.  együttműködik a hatásvizsgálathoz szükséges adatfelvételben a kiemelt projekt által 

kidolgozott mérőeszközök felhasználásával,  
5.5. online dokumentációs rendszerben rögzíti a heti rendszerességű Gyerekház 

munkatársak belső team-megbeszélését és a havi rendszerességű, védőnőkkel, 
gyermekjóléti szolgálattal, óvónővel, fejlesztőpedagógussal történő team-
megbeszélések eredményét.  

 
6.  A Megbízó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a Biztos Kezdet szakmai 

támogató szolgáltatásaival összefüggésbe a gyermekház mentorával együttműködik, 
elfogadja a mentori támogatást.” 

 
 



Jelen szerződés a módosításokkal nem érintett szakaszai változatlan tartalommal hatályban 
maradnak. 
 
A jelen szerződésmódosítás által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései 
irányadók.  
 
Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukban mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
 

  
 

Budapest, 2013. augusztus 26.          

 
 
 

 
 
 
 
 

dr. Bácskai János 
polgármester 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzata 

Kozma Orsolya 
képviselő 

Esély Közösségi Egyesület 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

 

 

 

Nyeste – Szabó Marianna 

Pénzügyi Iroda vezetője 

 
 


