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  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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AALLPPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERR  

 
Ügyiratszám: Kp/37243-5/2012/XII. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Közlöny 107. számában jelent meg 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). Ennek alapján, a Társadalmi Megújulás Operatív Program (a 
továbbiakban: TÁMOP) és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében létrejött Biztos 
Kezdet Gyerekházat működtető önkormányzatok részére, egyedi elbírálás alapján támogatás 
adható a 2012. augusztus 22- napjáig, elektronikus úton benyújtott kérelemre.  
 
A Biztos Kezdet Gyermekház program egy kiegészítő szolgáltatás, ami segíti a hátrányos 
helyzetű családok (gyermekek és szüleik) felzárkóztatását, a társadalmi normák 
elfogadtatását, a beilleszkedést.     
 
A gyermekház program önként vállalható feladat, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzat fenntartásában nem működik ez a tevékenység. 2009. szeptember 01. napjától 
a Ferencvárosi Tanoda a TÁMOP 5.2.2 program keretein belül működtette a programot 2012. 
április 30. napjáig.   
 
Az Egyesület az azóta eltelt időszakban is ellátta a feladatot, azonban támogatást sem az 
önkormányzattól, sem pedig más forrásból nem kaptak 
 
A Rendelet 2. § (1) bekezdés b) 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.  
 
Ebből következően az önkormányzat az Esély Közösségi Egyesület bevonásával ellátási 
szerződés keretében elláthatja a feladatot. Ez alapján a rendeletben előírt módon az Esély 
Közösségi Egyesület vállalja, hogy alapszolgáltatásban továbbra is működteti a Gyerekházat 
hétköznap délelőttönként 4 órában (helyi igény szerint 09.00-13.00), a 0-5 éves korú gyerekek 
és szüleik számára tematikus foglalkozásokat szervez, illetve a fejlődési zavarok felismerését 
követően támogatja a gyermek szakemberekhez történő eljutását, valamint plusz 
szolgáltatásként tanácsadásokat (nevelési, pszichológiai és álláskeresési) is biztosít. 
 
Az 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.  
 
A feladat-ellátási szerződés tartalmazza a Rendelet 6. § szerint elszámolható költségtípusokat 
az alábbi bontásban.  
 
Alkalmazott / tevékenység Bruttó illetmény / költség   Ft 
Egy fő vezetői munkakörben foglalkoztatott 
személy (név megjelölésével) 

190.500 

Egy fő nem vezetői munkakörben foglalkoztatott 190.500 



személy (név megjelölésével) 
34 gyermek képességfejlesztése heti egy 
alkalommal (szenzomotoros terápia) 

40.000 

34 gyermek képességfejlesztése heti egy 
alkalommal  (zenés tornagyakorlatok) 

40.000 

34 gyermek hideg étkeztetése (tízórai) naponta 
egy alkalommal 

63.000 

20 fő szülő készségfejlesztése heti egy 
alkalommal 

20.000 

rendezvényszervezés havi egy alkalommal 
(gyerekeknek és szülőknek sport-, kulturális 
vetélkedő, közös főzés, közös programszervezés) 

 
50.000 

tanácsadások gyermekeknek és szülőknek 
(gyermeknevelési tanácsadás: védőnő, vagy 
gyermekorvos, segítségével, álláskeresési 
tanácsadás, pszichológiai tanácsadás 
(alkalmanként)  

 
60.000 

Szülőcsoportok: 20 fő részére információcsere, 
önismeret fejlesztése, közösségfejlesztés 

20.000 

 
A fentiek alapján a program havi költsége: 704.000,-Ft.  
 
A szerződés meghatározza továbbá annak időtartamát, az igényelt támogatás havi összegét, a 
pénzügyi utalás rendjét, a Rendelet szerinti elszámolási feladatokat, a vitás kérdések intézését.  
A szerződés kitételt tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy amennyiben az önkormányzat nem 
nyert támogatást a pályázaton, úgy a szerződést az önkormányzat és az Egyesület újra 
tárgyalja.  
 
A pályázatot elektronikus úton 2012. augusztus 22. napjáig, postai úton 2012. augusztus 23. 
napjáig kellett benyújtani a fenti tartalommal, aminek határidőben eleget tettünk.  
 
Ahhoz, hogy a támogatást az emberi erőforrás minisztere az önkormányzat számára biztosítsa 
2012.december 31. napjáig, a Rendelet 8. § szerint szükséges a Képviselő-testület önként 
vállalt feladatról szóló határozatának, valamint az Esély Közösségi Egyesülettel megkötött 
feladat ellátási szerződésnek a pótlólagos megküldése.  
 
A pályázat sikeres elnyerése érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy önként 
vállalt feladatként az Esély Közösségi Egyesülettel megkötött feladat-ellátási szerződés 
alapján működtesse a Biztos Kezdet Gyermekházat.   
 
 
Budapest, 2012. augusztus 31. 
 

 
 
 
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. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (2) 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 …… számú előterjesztés szerinti tartalommal kösse 

meg az Esély Közösségi Egyesülettel a Biztos Kezdet Gyermekház programra a 2012. 
december 31. napjáig szóló feladat-ellátási szerződést. 

 
 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határid ő: 2012. szeptember 10. 

 
 

 


