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Tisztelt Képviselő-testület! 

Tárgy: Javaslat a Salome 
Érzőszív Alapítvánnyal kötött 
ellátási szerződés felmondására 

Hivatalunk a 389/2010. (VIII.23.) Szociális és Egészségügyi Bizottság döntése alapján ellátási 
szerződést kötött a Salome Érzőszív Alapítvánnyal (1105 Budapest, Kápolna u. 15. IV./18.) a 
Kispalánta Családi Napközi (1104 Budapest, Száraz u. 36.) működtetésére. A szerződés 
alapján a családi napköziben 2010. szeptember l-től biztosítják 5 fő 1-3,5 éves kiskorú 
gyermek napközbeni ellátását havi 45 0000 Ft ellátási díjért, ezen felül 715 OOO Ft egyszeri 
támogatást is biztosított az önkormányzat a családi napközi kialakítására. 

A működési engedély a K/2413/2/2010/IV számú határozat alapján 2010. március 3-án került 
kiadásra, azonban a családi napközi tényleges működését számtalan szórólap és egyéb 
hirdetés ellenére a jelentkezők hiányában nem tudták megkezdeni. 
20 l O márciusában fordultak először az önkormányzathoz, hogy ellátási szerződés 

megkötésével segítséget nyújtson az önkormányzat a működésük megkezdéséhez. A Szociális 
és Egészségügyi Bizottság 215/2010. (V.4.) számú határozatával elutasította a kérelmüket, 
majd, mivel a döntésbe nem nyugodtak bele, 2010 júniusában újabb kérelmet nyújtottak be, 
melyre a bizottság a fent említett pozitív döntést meghozta. 

A családi napközibe (a továbbiakban: csana) az Egyesített Bölcsődék vezetője irányítja 
szülőket. A csana férőhelyének feltöltése sokáig nehézséget jelentett, a szülők visszajelzései 
alapján számos hiányasságra derült fény. 

2011. február 28-án két szülőtől érkezett írásos panasz, melyben jelezték, hogy a családi 
napköziben nagyon hideg van, nincs fűtés. A szülő talált olyan konnektort, melyben nem volt 
konnektorvédő elhelyezve, és azt tapasztalta, hogy a gyerekek balesetveszélyes, vékony falú 
üvegpohárból (megfogalmazása szerint konyakospohárból) ittak. A másik szülő is 
panaszkodott a fűtésre, és a családi napközi tisztaságát is kifogásolta. A balesetveszélyes 
környezetet megtapasztalva a szülők nem érezték biztonságban gyermekeiket, így a további 
szolgáltatást ők sem igényelték 

2011. március 02-án a Szociális és Egészségügyi Főosztály vezetője és a családi napközi 
vezetője egyeztetett a felmerült problémákról. 

2011. március 28-án az egyikszülő arról számolt be az Egyesített Bölcsőde vezetőjének, hogy 
a családi napköziben egy tört magyarsággal beszélő, idegen személy gondozza a 
gyermekeket. 

--------------------------
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2011. március 29-én a panasz kivizsgálása céljából hivatalunk a bölcsődevezetővel együtt, 
előzetes egyeztetés nélkül ellenőrzést végzett a családi napköziben. Amikor megérkeztünk a 
helyszínre, azt tapasztaltuk, hogy a csöngetésünkre egy idegen nő nézett ki az ablakon és 
közölte, hogy a családi napközi vezetője nem tartózkodik a helyszínen, miközben 
gyerekzsivaj hallatszott ki az utcára. A kapu előtt vártunk 20 percet, s ezután mobiltelefonon 
felhívtuk a csana vezetőjét. Tíz perc elteltével megérkezett a családi napközi vezetője, és 
beengedett minket. 

Három gyermeket találtunk a helyszínen, és valóban egy olyan helyettesítő személy végezte a 
gyermekek gondozását a vezető távollétében, akiről a hivatalnak tudomása nem volt, akinek 
sem tanfolyami végzettsége, sem egészségügyi nyilatkozata, sem munkaszerződése nem volt. 
Délelőtt ll óra 15 perckor a gyermekek ebédje még elő sem volt készítve, a 15 hónapos kisfiú 
a vizsgálat időtartama alatt egy ideig nyűgösen viselkedett, majd a gondozónő vállán ebéd 
nélkül elaludt. Arra a napra zöldségleves és szilvásgombóc volt tervezve ebédre, de még a 
zöldségek tisztítását sem kezdték el, a szilvásgombóc mirelit állapotban volt. Az ellenőrzésről 
készült jegyzőkönyv aláírását a működtető megtagadta. 

A szülők sorozatos panaszai és az ellenőrzéskor tapasztalt szakmai hiányosságok miatt 20 ll. 
április 4-én a IV/2637/1/2011/IV számú határozattal a családi napközi működési engedélye 
visszavonásra került. A működési engedély visszavonásával egyidejűleg hivatalunk kötelezte 
a működtetőt a szolgáltató tevékenység felhagyására, és emiatt kezdeményezzük az ellátási 
szerződés felbontását 

A szerződés 7. pontja alapján :,amennyiben a megkötéstől számított 5 évnél hamarabb szűnik 
meg a szolgáltatás nyújtása, akkor a kialakításhoz nyújtott egyszeri támogatás időarányos 
részét a Szolgáltatónak vissza kell fizetnie a Megbízó részére." 
/Időarányos rész kiszámítása: 715 OOO Ft/60 hónap=ll 916 Ft/hó, 2010. szeptember- 2011. 
március közötti időszak, 7 hónap, így ll 916 Ftx7= 83 412 Ft/ 
A számítás alapján tehát 83 412 Ft-ot nem követelhet vissza az önkormányzat az egyösszegű 
támogatásbóL A fennmaradó összeg: 631 588 Ft. 

A Népjóléti Bizottság az előterjesztés a 2011. május 3-i ülésén megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta. 

Határozati javaslatok: 

l. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Salome 
Érzőszív Alapítvánnyal 2010. szeptember l-jén kötött határozatlan idejű ellátási szerződést 
azonnali hatállyal felmondja. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 
Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2011. május 30. 
a humán területért felelős alpolgármester 
jegyző 
Humán Iroda vezetője 
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2. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a felmondásra 
való tekintettel, a Salome Érzőszív Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés 7. pontja alapján, 
az alapítványt a 613 588 Ft egyösszegű támogatás visszafizetésére szólítja fel. 

Határidő: 

Felelős: 
V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. május" " 

Törvényességi szempontból látta: 

(71ff?, ,t ___ 

d~~isztián 
jegyző 

2011. május 30. 
a humán területért felelős alpolgármester 
jegyző 

Humán Iroda vezetője 

Weeber Tibor 



KÖBAI\-YA 

Budapest Főváros X. kerület 

~ 
~ 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

Humán Iroda 

Ügyiratszám: K/2637/112011/IV 
Ügyintéző: Kárpáti Beatrix 
Telefon: 43-38-345 

HATÁROZAT 

Tárgy: Kispalánta családi napközi 
működési engedélyének 
visszavonása 

A Salome Érzőszív Alapítvány (székhelye: 1105 Budapest, Kápolna u. 15. IV./18.), mint 
fenntartó által fenntartott Kispalánta Családi Napközi (székhelye: ll 04 Budapest, Száraz u. 
36. ágazati azonosító: S0262928) részére a K/2413/2/2010/IV számon a Budapest Főváros X. 
Kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője által kiadott és a K/2413/1 1/2010/IV számú 
határozattal módosított határozatlan idejir működési engedélyét 201 l. április 5. napjától 

visszavon om. 

Kötelezem a családi napközi működtetőjét, hogy a családi napközi szolgáltatótevékenység 
folytatásával hagyjon feL 

Felkérem a családi napközi működtetőjét, hogy a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat által a működési engedélyhez kiál1ított tanúsítványt a hivatalom részére jutassa 
VISSZa. 

Kötelezem a családi napközi működtetőjét, hogy az április hónapra befizetett étkezési térítési 
díjakat a szülők részére fizesse vissza. 

Felkérem a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék 
vezetőjét, hogy gondoskodjon a Kispalánta Családi napköziben elhelyezett 4 ló 1-3,5 éves 
kiskorú gyermek átmeneti elhelyezésérőt 

E határozat ellen a közléstől számított I 5 napon belül a Budapest Főváros X. Kerület 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához benyújtott, de a Budapest Főváros 
Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatalához (1056 Budapest, Váci u. 62-64.) címzett 
illetékmentes fellebbezésnek van helye. 

INDOKOLÁS 

A Salome Érzőszív Alapítvány fenntartásában működő Kispalánta családi napközi működését 
hivatalom a K/2413/2/201 O/IV számú határozat alapján határozatlan időre engedélyezte . 
• 

A családi napközi - jelentkezők hiányában - sokáig nem tudta megkezdeni a működését, 
ennek kiküszöbölésére a működtető kérelmezte a hivatalunktól az ellátási szerződés 

1102 Budapest, Szent László tér 29. • Levélcím: 1475 Budapest, Pf 35. • Telefon: 433-83-30 • Fax: 433-82-35 
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megkötését. Az e11átási szerződés megkötésére a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntése 
alapján 201 O szeptemberében került sor. A szerződés értelmében az Egyesített Bölcsődék 
vezetője irányítja a bölcsődei férőhelyre várakozókat a családi napközibe. 
Az önkormányzat 715 OOO Ft egyösszegű támogatást is biztosított a családi napközi 
fej lesztésére. 
A családi napközi férőhelyeinek feltöltése hosszú ideig nem oldódott meg, a szülők szóbeli 
visszajelzése alapján több hiányosságra is fény derült, a szülők néhány óra vagy egy nap 
eltelte után már nem kérték a szolgáltatást. 
A szülők szóban kifogásolták a családi napközi szolgáltatását, többek közt elmondták, hogy a 
gyermekeknek csak háromszori étkezést biztosítanak, és húst egyátaJán nem tálalnak .fel, 
pedig a bölcsődevezető korábban tájékoztatást adott a bölcsődés korú gyermekek táplálkozási 
szokásairól, minta étlapot is biztosított a működtető számára, ezenkívül a Kispalánta családi 
napközi a saját honlapján is napi négyszeri étkezést ígért. 

Hivatalunk 2011. november 16-án eilenőrzést tartott a helyszínen. A megállapítások közt 
szerepelt, hogy a családi napközi belső kialakításában fejlesztések történtek, játékokat, 
kisasztalt és kisszékeket vásároltak, a játékok tárolására a csoportszobában szekrényeket 
helyeztek el. Javasoltuk hogy a balesetek megelőzése érdekében a szekrényről az üvegajtókat 
szereljék le és az erkélyajtóra biztonsági zárat szereljenek fel, valamint hűtőszekrény és 
mikrohu11ámú sütő beszerzését is kértük. A családi napköziben helyben, házilag készítették el 
a gyermekek ételét, ezért kértük az ételminták 24 órán keresztül történő megőrzését, valainint 
kértük az egészségügyi kiskönyv meglétét. Javasoltuk az udvarra játszóeszközök beszerzését. 

2011. február 28-án két szülőtől érkezett írásos panasz, melyben jelezték, hogy a családi 
napköziben nagyon hideg van, nincs fűtés. A szülő talált olyan konnektort, melyben nem volt 
konnektorvédő elhelyezve, és azt tapasztalta, hogy a gyerekek balesetveszélyes, vékony falú 
üvegpohárból (megfogalmazása szerint konyakospohárból) ittak. A másik szülő is 
panaszkodott a fűtésre, és a családi napközi tisztaságát is kifogásolta. A balesetveszélyes 
környezetet megtapasztalva a szülők nem érezték biztonságban gyermekeiket, így a további 
szolgáltatást ők sem igényelték 

2011. március 02-án a Szociális és Egészségügyi Főosztály vezetője és a családi napközi 
vezetője egyeztetett a felmerült problémákról. 

2011. március 28-án az egyikszülő arról számolt be az Egyesített Bölcsőde vezetőjének, hogy 
a családi napköziben egy tört magyarsággal beszélő, idegen személy gondozza a 
gyermekeket. 

20 ll. március 29-én a panasz kivizsgálása céljából hivatalunk a bölcsődevezetővel együtt, 
előzetes egyeztetés nélkül ellenőrzést végzett a családi napköziben. Amikor megérkeztünk a 
helyszíme, azt tapasztaltuk, hogy a csöngetésünkre egy idegen nő nézett ki az ablakon és 
közölte, hogy a családi napközi vezetője nem tartózkodik a helyszínen, miközben 
gyerekzsivaj hallatszott ki az utcára. A kapu előtt vártunk 20 percet, s ezután mobiltelefonon 
felhívtuk a csana vezetőjét. Tíz perc elteltével megérkezett a családi napközi vezetője, és 
beengedett minket. 

Három gyermeket találtunk a helyszínen, és valóban egy olyan helyettesítő személy végezte a 
gyermekek gondozását a vezető távollétében, akiről a hivatalnak tudomása nem volt, akinek 
sem tanfolyami végzettsége, sem egészségügyi nyilatkozata, sem munkaszerződése nem volt. 
Délelőtt ll óra 15 perckor a gyermekek ebédje még elő sem volt készítve, a 15 hónapos kisfiú 
a vizsgálat időtartama alatt egy ideig nyűgösen viselkedett, majd a gondozónő vállán ebéd 
nélkül elaludt. Arra a napra zöldségleves és szilvásgombóc volt tervezve ebédre, de még a 
zöldségek tisztítását sem kezdték el, a szilvásgombóc mirelit állapotban volt (szilvásgombóc 
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nem szerepelt a korábban adott minta étlapon). Az elmúlt nap ételmintáját kérésünkre a csana 
vezetője nem tudta bemutatni, arra hivatkozott hogy nem tudta, hogy hol kell beszerezni a 
minta tárolására alkalmas tárolóeszközL Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv aláírását a 
működtető megtagadta. 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi vá11alkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: R.) értelmében: 

14. §(3) A működést engedélyező szerv helyszíni ellenőrzést tart 
b) ha tudomására jut, hogy a szolgáltató (intézmény, hálózat) személyi, tárgyi feltételei vagy működése az 

ellátott gyermekek életét, testi épségét, egészségél vagy fejlődését veszélyezteti, vagy más jogát sérti, illetve 
a szolgáltató (intézmény, hálózat) működésére vonatkozó jogszabályokat vagy a működési engedélyben 
foglaltakat súlyosan megsértették 

14/B. §(J) A működést engedélyező szerv 
e) a működési engedélyt visszavonja, és kötelezi a fenntartót, hogy a szolgáltató tevékenységgel 

hagyjon fel, ha a szolgáltató (intézmény, hálózat) személyi, tárgyi feltételei vagy működése az ellátott 
gyermekek életét, testi épségét, egészségél vagy fejlődését súlyosan veszélyezteti, illetve más alapvető 
jogát súlyosan sérti; 

A rendelkezésre áiJó adatok és a becsatolt okmányok alapján megállapítom, hogy rendelet 
14/B §(l) bekezdés e) pontja alapján a működési engedély visszavonása a rendelkező részben 
foglaltak szerint indokolt. 

Hatáskörömet és illetékességemet meghatározza a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII.18.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: R.) 3. § 
(2) bekezdése, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 33112006. (XII.23.) Korm. rendelet 
melléklete. 

Határozatom a gyermekek védelméről és gyám ü gyi igazgatásról szóló I 997. évi XXXI. 
törvény 40.§-án, valamint az R. 3-6.§, a 8.§ (10) bekezdésének a) és b) pontja, a 14.§, a 15.§ 
(l) bekezdése. 

A jogorvoslat lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98.§ (1) bekezdése, a 99.§ 
(l) bekezdése és a 102. §-a alapján biztosítottam. 

A határozatjogerőre emelkedését a Ket. 128.§ (2) bekezdés a) pontjaalapozza meg. 

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5.§ (l) 
bekezdés b) pontja alapján állapítottam meg. 

Budapest, 2011. április 4. 

dr. Szabó Krisztián 
jegyző megbízásából 
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A határozatot kapják: 

l. Salome Érzőszív Alapítvány 1105 Budapest, Kápolna u. 15. IV/18. 

2. Kispalánta Családi Napközi (székhelye: ll 04 Budapest, Száraz u. 36. 

Jogerő után: 

l. Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Közép-pesti Tűzmegelőzési Régió 
1081 Budapest Dologház u. 1-3. 

2. A Magyar ÁH arnkincstár Budapesti és Pest Megyei Területi Igazgatósága 
1364 Budapest, Pf.288. 

3. Budapest Főváros Kormányhivatala X.-XVII. Kerületi Népegészségügyi Intézete 
ll 02 Budapest, Endre u. l O. 

4. Budapest Főváros KormányhivatalaSzociális és Gyámhivatal (elektronikus úton) 
l 056 Budapest, Váci u. 62-64. 

5. I-IX. és XL-XXIII. Kerületek Jegyzői 

6. Illetékes gyermekjogi képviselő Dr. Scheierich Gyula 
TEGYESZ Bp.l081 Alföldi u.9-13. 

7. Irattár 



Feljegyzés! 

A 1104 Budapest, Száraz u. 36 szám alatti Kis Palánta CsaJádi Napközi 2011. szeptember l

től kapott engedélyt a nyitásra. Az engedélyt követően azonban tárgyi felszereltség és egyéb 

hiányosságok miatt, a gyermekek fogadására 201 l. január l-től vált alkalmassá. 

Ettől kezdve a bölcsődék várakozólistáján lévő gyermekekből a családi napközi 5 férőhelyét 

megpróbáltuk feltölteni. Január hónapban azonban nem sikerült egyetlen gyermeket sem 

felvenni a családi napközibe. Ennek oka többnyire az volt, hogy még nem dolgoztak, a 

munkába állást tavasszal tervezték. (Jelentkezési lapok adatai alapján) 

Az elmúlt hónapok alatt összesen 14 gyermek szüleivel vettük fel a kapcsolatot, felajánlva 

számukra a Kis Palánta Családi Napközit. Az érdeklődő szülők részére, megtekintés céljából 

a családi napközi vezetőjének telefonszámát és címét kiadtuk. 

A szülőktől minden esetben visszajelzést kértünk és kaptunk. Megnézték a területet, beszéltek 

a Csana vezetőjével, informálódtak az eflátást illetően. Többen jelezték, hogy mégsem élnek 

ezzel a lehetőséggel, nem kérik az adott Családi Napközit. Egy részüknek másképp alakult a 

helyzetük, mások viszont elmondták, hogy az igényeiknek nem felel meg. (Szülői levelek 

mellékelve) 

A szülők által tett észrevételek kapcsán, az eltelt hónapok alatt, több esetben telefonos és 

személyes megbeszélések is történtek a családi napközi vezetőjével, valamint féijével. 

A személyes megbeszélések alkalmával szó esett többek között a családi napköziben 

kívánatos tisztaságról, hőmérsékletről, a gyermekek korának megfelelő igények maximális 

kielégítésérőL Hosszasan beszélgettünk az ebben a korban kívánatos ételekről, az étkezések 

gyakoriságának fontosságáról, az ételminta eltevésének módjáról, annak jelentőségérőL 

Négyheti étlap mintát adtunk, ezzel is megmutatva a gyermekek egészséges fejlődéséhez 

szükséges táplálékot. 

Továbbá szó került a gyermekszobák biztonságosabbá tételéről, pL védőrácsok felhelyezése, a 

megfelelő minőségű játékkészlet, az alvóhelységben kialakított szobában kívánatos saját 

fekvőhely. (Eredetileg egyelten nagyméretű fekvőhelyen kívánták altatni a gyermekeket) 

Vallom, az Egyesített Bölcsődék, Iehetőségei szerint mindent megtett annak érdekében, hogy 

segítse és támogassa a Kis Palánta CsaládiNapközités az oda bekerült gyermekeket. 

Budapest, 2011-04-14 

Egyesített Bölcsődevezető 
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ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről: 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, 
Szent László tér 29, törzsszám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámla 
száma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000) képviseletében Verbai Lajos 
polgármester megbízásából Kovács Róbert alpolgármester, mint Megbízó 
(továbbiakban: Megbízó) 

másrészről: 

a Salo111e. Érzőszív Alapítvány (1204 Budapest, Eperjes u. 90/C. 
3/9 .. ,adószáma: 19550194-1-43 bankszámla száma:11600006-0.QOOQQ00-24778516 
Erste Bank, bírósági bejegyzés száma: Pk.60 193/20ó7)n kepViSeietében: Gürtlerné 
Fodor Krisztina, mint szeigáitató (továbbiakban: Szolgáltató) együttesen, mint 
Szerződő Felek között aszociális igalgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 121. §-a alapján, az alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

1. A szerződés tárgya: a Szeigáitató családi napközi szolgáltatást nyújt a Budapest 
Főváros X. kerület kőbányai Önkormányzat részére, amellyel a szolgáltatásra 
vonatkozóan a következő szabályokat kötik ki a Szerződő Felek. 

2. Jelen szerződést a Felek a gyermekek napközbeni ellátása keretében 
működtetett családi napközi szeigáitatás biztosítása érdekében kötik meg, az 
alábbi jogszabályok alapján: 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás szabályairól szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 94§-a és 97 .§-a. 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 
gyermekvédelmi szakellátások térítési dijáról és az igénylésükhöz felhasználható 
bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII.29.) Korm. rendelet 

valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint a személyek szakmai feladatairól, müködésük feltételeiről 
szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 

3. A szolgáltatást végző kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott összes szakmai követelménynek megfelel, a nyilvántartási 
kötelezettségeit ismeri, valamint azokat betartja, betartatja. 

4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatást végző a családi 
napköziben max. 5 fő 1-3,5 éves kor közötti X. kerületi gyermekek ellátását 
biztosítja, valamint bármely ellátott gyermek kettő hetet meghaladó hiányzása 
esetén haladéktalanul beszámol ezen tényről az Önkormányzat képviselőjének. 
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5. A szolgáltatást vegzo nyilvántartási kötelezettsége alá tartozó eseményekről 
havonta, bármilyen felmerülő panaszról a panasz felmerülését követően azonnal, 
annak kivizsgálására valamint a szükséges intézkedések megtételére írásos 
tájékoztatójában felhívja a Megbízó figyeimét Az ellátottak számáról valamint az 
esetlegesen év közben megüresedett helyekről minden hónapban jelentést készít 
a Megbízó számára, amelyet írásban eljuttat. 

6. A megbízó az írásos tájékoztatóban foglalt rendkívüli események kivizsgálása 
tekintetében a tájékoztató Megbízó részére történő megérkezésétől számított 15 
napon belül intézkedik. 
Amennyiben a vizsgálat eredményeképpen megállapított probléma megoldására a 
szolgáltató nem képes, úgy az érintett gyermek elhelyezéséről a megbízó 
gondoskodik. 

7. A Szolgáltató a kőbányai gyermekek napközbeni ellátására a Budapest Főváros X. 
kerületi Önkormányzat Jegyzője által K/2413/2/2010/IV ügyiratszámon, 2010. 
március 3. napján kiadott működési engedéllyel rendelkezik. A Kispalánta Családi 
Napközi székhelye: 1104 Budapest, Száraz u. 36. 
A megbízó a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített 
Bölcsődék (1108 Budapest, Újhe9yi sétány 15-17.) vezetője által küldőtt 1-3,5 
éves korú gyermekek után 45.000 Ft/hó/fő azaz negyvenötezer forint/hó/fő 
ellátási díjat biztosít. 
Az ezt követő években a fenti összeg az infláció mértékével arányosan emelkedik. 
Az ellátási díjakon felül a Megbízó a Szolgáltató részére a Családi Napközi 
kialakításához egyszeri összegként 715.000 Ft azaz Hétszáztizenötezer forint 
összeget biztosít. 

8. Szerződő felek kijelentik, hogy az ellátásra szoruló gyermek után a szülő csak 
étkezési díjat fizet, más térítési díjat nem. A térítési díj összege megközelítőleg 
annyi kell hogy legyen, mint a többi, az önkormányzattal szerződéses 
kapcsolatban álló családi napköziben. 

9. A Megbízó illetékességi területén élő 1-3,5 éves korú ellátásra szoruló 
gyermek(ek) (továbbiakban: ellátásra szoruló) részére az ellátás biztosítása 
érdekében a szerződő felek a Sztv. 120. és 121. §:-a alapján a jelen eflátási 
szerződést az aláírás napjától kezdődően határozatlan időre kötik, azzal, hogy a 
Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását 2010. szeptember l-jétől megkezdi. 
Amennyiben a megkötéstől számított 5 évnél hamarabb szűnik meg a szolgáltatás 
nyújtása, akkor a kia!akításhoz nyújtott egyszeri támogatás ősszegének 
időarányos részét a Szolgáltatónak vissza kell fizetnie a Megbízó részére. 

10.E szerződés keretében Megbízó megbízza Szolgáltatót, hogy az általa beutalt 
ellátásra szorulók részére a jelen szerződés 9. pontjában részletezett ellátást 
biztosítsa. Szolgáltató a megbízást elvállalja. 

11. A Szolgáltató a Családi Napközibe felvett ellátásra szorufók számára napközbeni 
ellátást biztosít. Ennek keretében vállalja az ellátásra szorulók elhelyezését, 
gondozását, valamint életkori sajátosságaiknak és egyéni igényeiknek megfelelő 
étkeztetését. 
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12. A Szolgáltató a 9. pontban meghatározott szociáli.S feladat ellátását, az annak 
szakmai tartalmára vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, 
nyilvántartási és adatkezelési kötelezettségek! illetve az ellátásra jogosult 
érdekvédelmét szolgáló fórumra vonatkozó szabályok betartása mellett végzi, az 
azokban megkövetelt személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. 

13. A felek megállapodnak abban, hogy a 9. pontban meghatározott feladathoz 
rendelt állami normatív hozzájárulást a Szolgáltató igényli és használja fel. 
A statisztikai és egyéb adatszolgáltatási kötelezettségeit a Szolgáltató teljesíti. 

14.Megbízó vállalja! hogy az igénybevett szolgáltatási díját Szolgáltató utólagos, havi 
elszámolása alapján, az elszámolás kézhezvételét követő 15 napon belül az Erste 
Bank Nyrt.-nél (1196 Budapest, Üllői út.283.) vezetett 11600006-00000000-
24778516 számú számlájára történő átutalással teljesíti. 

15. E szerződés megkötéséről a Megbízó értesíti az ellátásra szorulót (törvényes 
képviselőjét), egyidejűleg közli a Szolgáltatóval az ellátandó személynek az Sztv. 
18. §-a szerinti adatait. 

16.Szolgáltató vállalja, hogy betegsége vagy váratlan események bekövetkeztében 
létrejövő akadályoztatása esetén a szolgáltatást jogszabályi követelményeknek 
megfelelő helyettesítő személy bevonásával biztosítja, különben a Szolgáltató 
vállalja, hogy a szolgáltatás időszakos hiánya esetén kártérítést biztosít a Megbízó 
részére. A Megbízó csak olyan mértékű kártérítésre tarthat igényt, amely az 
ellátásra szoruló - szolgáltató magatartására visszavezethető okból bekövetkező -
máshol történő elhelyezéséből adódik. 

17. Szolgáltató továbbá köteles az éves szakmai tevékenységéről szóló beszámolót a 
Megbízó részére megküldeni, a tételes elszámolással egy időben. 
A Szolgáltató képviselőjének büntetőjogi felelősségének tudatában, az 

elszámolás főösszesítőjén aláírásával igazolnia kell, hogy az ellátási díjat a 
szerződésben meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai valósak és üzleti 
könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli szabályok szerint. 

18. A Megbízó a kifizetett összeg felhasználását a végső elszámolás elfogadásáig 
bármikor ellenőrizheti, az ellenőrzést a Szolgáltató köteles elősegíteni az 
adatoknak, iratoknak az ellenőr rendelkezésére bocsátásávaL 

19. A Szolgáltató köteles visszafizetni egy összegben az ellátási dij fel nem használt, 
illetve nem szabályszerűen elszámolt összegét, valamint nem a napközbeni 
ellátási célra felhasznált részét az elszámolásra rendelkezésre álló határidő
minden év január 31.- elteltét követő 15 napon belül, az ellátási dij összegének 
átutalásának napjától a visszafizetés napjáig járó évi 20 °/o-os kamataival együtt. 

20. Jelen megállapodást a Szerződő Felek három hónapos felmondási határidővel 
mondhatják fel azzal, hogy a szolgáltatás folyamatos ellátását június 15.-éig 
biztosítani köteles a Szolgáltató. 
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Egyéb rendelkezések 

21. A Megbízó képviselője a 3/2010. (11.15.) sz. önkormányzati rendelet, valamint 
többször módosított 12/2008. sz. polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapján 
jogosult a szerződés aláírására. 

22. Az ellátási díj összegéről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 1109/2009. (VI.18.) sz. határozatában döntött. 

23. Az ellátási szerződés megkötéséről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 389/2010. (VIII.23.) sz. határozatában 
döntött. 

24. A szerződés négy oldalon öt példányban készült. 

25. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 2010. szeptember .... 

f. 
l 

~ e{ '1 c ~ " . . ll (i . ' "d~_:{j_ ..... " ...... ;1 .. \...'~d$.-X ....... t ~2 -h(..~ 
Szeigáitató 

Gürtlerné Fodor Krisztina 

Ellenjegyezte Dr. Neszteli István jegyző megbízásából; 

\J~q.)v 
Végh ÉÍ-zsébet 
osztályvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

~~lrPn~ . . 
Ehrenbergér K ma 

fóosztályve tő 

~ s LK. 9Y0 
Horváthné Dr. Tóth Enikő 

jogtanácsos 
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387/2(}10. (VIII. 23.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a 
polgármestert, hogy a X. kerület játszóterein és egyéb közcélú területein történő 
dohányzás tilalmáról szóló 25/2009. (IX. 25.) számú önkormányzati rendeletében 
foglaltak betartása és a rendelet céljának teljesülése érdekében a kőbányai 
intézmények, közhivatalok dolgozóit tájékoztassa a dohányzás leszoktató programban 
való részvétellehetőségéről és feltételeiről. 

388/2010. (VIII. 23.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
dohányzásleszoktató program támogatására bruttó 780.000.-Ft-ot biztosítson a 2010. 
évi költségvetésének működési célú általános tartalék kerete terhére azzal a feltétellel, 
hogy támogatásban az a dolgozók részesülhet, aki maradéktalanul részt vesznek benne. 

8./ Napirendi pont: 
Javaslat ellátási szerződés megkötésére családi napközi működtetésére 

32 J lll Z(Vlli. 23.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottság határozata 
(8 igen szavazattal, l ellenszavazattal) 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatja ellátási szerződés megkötését 20 l O. 
szeptember l-től a Salome Érzőszív Alapítvánnyal, a Kispalánta Családi Napköziben 5 
gyermek ~llátására, amennyiben az étkezési díj összege megközelítőleg annyi, mint a ( 
többi, az Onkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló családi napköziben. • 
A bizottság felkéri a Polgármestert az ellátási szerződés megkötésére. 
A napközik kialakítására céltartalékba helyezett összegből 1.615.000- Ft-ot felszabadít 
a Salome Érzőszív Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződésben foglaltak költségeire. 

9.1 Napirendi pont: 
Támogatás kérése a Szociális Munka Napjának megünnepléséhez 

390/2010. (VIII. 23.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottság határozata 
(8 igen szavazattal, l ellenszavazattal) 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 520.000,-Ft támogatást nyújt a Szociális Munka 
Napjának megszervezésére a bizottsági tartalékkeret terhére. 
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Tisztelt Láng Fe ren c úr ! 
l L u i u _; U rJ - 2. l ' , ; 
L-·-···· ·-- l : ·; 

Azzal a kéréssel fordulunk önhöz, hogy szervezetünk, a Salome Érzőszív 
Alapítvány, Kispalánta Családi napközit működtetne a X. kerületben. 
Kértük az önkormányzatot, hogy anyagilag támogassa a csanánkat, de 

tudomásunk szerint elutasították azzal az indokkal, hogy nem alkalmas a 
működtetésre. Mi az önkormányzattól a működésre megkaptuk az 
engedélyt 5 gyermek ellátására. Úgy látjuk, hogy volna kereslet a 

csanánkra,de nem tudják a 
kerületben élő családok megfizetni a szolgáltatásunkat, ezért 

gyermekenként 65 ezer forintot kérnénk a 
működtetésre, és játszótér kialakítására további 150000Torintra lenne 

szükségünk. Sajnos alapítványunknak nincs pénze ezekre, ezért 
fordultunk önökhöz segítségért. Mi úgy látjuk, hogy kertes házunk, ami 

kétszintes, modem, tiszta, zöld övezetü, alkalmas családi napközire. Ezért 
kérnénk önt, hogy tekintse meg a Szár~ utca 36. 

szám alatti ingatlant, kérnénk jöjjön ki és vizsgálja meg helyzetünket. 

Köszönettel :Gürtler Tibor elnök és Fodor Krisztina vezető gondozó 
tel.06707708045 www.salomeerzoszivalapitvany.hu 

j.,_ -



\ TERTfVEVÉNY Felvevöpostaiszolgáltatóhely {n 
Feladó: Budapest Fővár-os X. kerület ' • --, 

Kőbányai Önkormányzat l<;"-'o~"""~7oron,itr',- _ _ 

Polgármesteri Hivatala RL 14 75 00 7 4/f~-- , 
Budapest, X., Szent László tér 29. · ·· __ _.l 
1475 Budapest, 10 f!>f. 35. A címzett neve, címe: ~ --~ 

~ :~:m,: '()G, ;,(s(J_~, o {t v k'ú ~~:~Ú <oM'~· 
N J - kc;._~c... r-· v ~ ~ 

<l: mellékletei U ~ ~ t \__t o" ~ cl_ 
T á vollét esetén olthagyandó értesítés: AJ. . -/1 Í ( \1~..~.._.nua L_ 

; kezbesotesre vonatkozó tájékoztalások: KéZbesíté~- · k ·d· :ly· : · ·. · :· · G\CX-1.' IM,.,. V, • ) ( . fl 01 
1 a a a eseten az alábbi pontokban fel It - . ... . .... -- · .. ·-- -- .. -- -- --

, - kell a feladót tájékoztatni. Ha egyik szöv ré soro , megfelelo valtozat kotoltesével (kelt, aláírás) 
- A jogosult átvevő! nem találtam a eimhelyen a N . - . . . eg sz sem felelne meg. akkor a hetedik pontot kell használni. 

• A k · . . . . . z ......... )eiu ertesttest otthagytam 20 . . 
.. ezbesotest UJbol megkisértem.Ajogosult átvevő ne olt . h . . ........ ev ............................... ho .............. nap 
. Az N - .. . . . m v a ctm elyen. 20 ........ év . 

------------- ..... -Jelu ertes•test a postafiókba helyezt - --------- ..................... hó .............. nap 
A- · .. · em. 20 · 

- Jogosult atvevo az oratot a postai szolgáltató h l . - ..... ev. - ......................... hó ............ nap 
a második N. . .. . . . e yen nem vette at, 

................ Jelu ertesotest a postafiókba helyeztem. 
A címzett 

O illetve meghatalmazottja, éspedig ...... 
O elköltözött. Utánküldési címe: ············-······· 

O -bejelentés szerint meghalt - ismerellen helyre költözött. 
Akozvetett kézbesítő az értesítő átve·t 1.

1 e e megtagadta. 

Gürtler Tibor 
részére 

Tisztelt Gürtler Tibor Úr! 

20 ....... év .... _ ....................... hó ............ nap 

.. ... az átvétel! megtagadta. O a küldeményt nem kereste. 

20 ...... év. ............ hó ............. nap 
20 ........ év ............................ hó ............ nap 

20 ....... év . .. ...................... hó. - .......... nap 

n7.ám: K./2413/5/2010/IV 
ő: Kárpáti Beatrix 

. 43-38-345 

A levelére való hivatkozással tájékoztatom, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság a 
215/2010. (V.4.) számú határozatával valóban azt a döntést hozta, miszerint nem támogatja az 
a Salome Érzőszív Alapítvány Kispalánta Családi Napközi működését. 
A Bizottság mérlegelési jogkörében, az önkormányzat költségvetését figyelembe véve döntött 
a támogatás odaítélésérőL 
A 2009-es évben a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzata két családi 
napközit támogatott a kerületben, egy-egy millió forintot biztosítottunk a családi napközik 
kialakítására és 45.000-Ft-ot havonta, gyermekenként a működtetésre. 

A Kispalánta családi napközi minden bizonnyal alkalmas a működésre, hiszen működési 
engedéllyel rendelkezik. Sajnos anyagi forrás hiányában nincs rá lehetőség, hogy minden 
családi nápközit támogassunk, az önkormányzat szigorú költségvetését mindig figyelembe 
kell venni. 
Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását! 

Budapest, 2010. május 31. 

J 102 Budapest, Szent László tér 29. • evélcím: 1475 Budapest, Pf. 35. • Telefon: 433-83-30 • Fax: 433-82-35 



Kárpátiné Kálmán Beatrix 

l -
l 

Feladó: 
Címzett: 

'Vargáné Bánhegyi Ilona" <vargane_ili@kobanya.ihu> 
"Kárpátiné Kálmán Beatrix" <karpatine_beatrix@~banya.hu> 

Elküldve: 2010. május 17. 17:18 ' 
Tárgy: Fw: Salome-támogtási kérelem 

----- Original Message -----
From: "Tatárka Jánosné" <tpiros@kobanya.hu> 
To: "Vargáné Bánhegyi Ilona" <vargane ili@kobanya.hu> 
Sent: Friday, May 07,2010 9:50AM 

.... -..... 

Subject: Salome-támogtási kérelem .H tJl:. .:'~~ F ~. :, ;· >:{·_,\'A. :..-.:C;· i~ .Y~~ K f< X t· LE 'l. 
l{Ú);,: '>·~ .. r{';>.,;><.~)!~ q,{N> Zr\T 

> 
> ----- Original Message -----
>From: <info@salomeerzoszivalapitvany.hu> 
>To: <tpiros@kobanya.hu> 
> Sent: Thursday, May 06,2010 11:51 AM 
>Subject: ***SPAM*** 
> 
> 
> Tisztelt Alpolgármester Úr! 
> 
> A Salome Érzősziv Alapítvány Kíspalánta Családi Napközit műkődteltne a 
> x.ker Száraz utc .36 sz alatt . Amire az önkormányzatuk engedélyt meg adta 
> már,de sajnos próbáltuk szóró lap újságba intemeten is hirdetjük magunkat 
>de nincs érdeklődő .Csanánk egy gyermek után havi szinten 65-ezret kérne 
>ebben a szolgáltatásunk és egyéb kifizetések vannak benne. Úgy tudjuk sok 
> gyereket nem tudnak bölcsödébe ill óvodába a szülök elhelyezni mert 
>telített a létcám a x.kerületben. Tapasztalatunk alapján nem tudják az 
> itteni szülök meg fizetni a csanánkat mert nincs pénzzük rá .Ezért kérnénk 
> önöket hogy támogassák Családi Napközinket ill a szülőket hogy el tudják 
> helyezni gyermekeiket il müködésünket. 
>Köszönjük kedvező válaszukat tisztelettel:Gürtler Tibor elnök Fodor 
> Krisztina vezető gondozó! 
> 
> ügyirat:K/2413/2/20 l O/IV 
> Ügyintézö:Kárpáti Beatrix 
> 
>Salome Érzösziv Alapitvány :Bp Epeijes u.90/C.3/9 
> Adószám:19550194-1-43 
> www.salomeerzoszivalapitvany.hu 
> Tel:0670770 8045-707708042 
> 
> 
> 

2010.05.18. 



. "TERTIVEVENY 

" Feladó: Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
Budapest, X., Szent László tér 29. 
1475 Budapest 10 Pf. 35. 

száma JL /Jh. l ~l h /l o l o( i v 

~ fajtája lL o~~~ 
mellékletei. v.;- _ 

fávollét eseten otthagyandó értesítés: N 

RL 1475 007 476 195 9 
Küldeményazonu::;,lu. 

l ;O ER Ü LET 
YZAT 

A címzett neve. címe: • j,\L , 
~Qlo ~ [

1
rn..D ~v Jl~-r1 ivol0 OOSZTALY 

IL.urr~ úc_W~ fJ(f-5,; 

-~~~ r -----------
~ o .... J ()...-L u . f> (;_ 

l l D~ 
~-ké;b~sítésre vonatkozó tájékoztata~ok: Ké~-besitési akada:y ~setén az. alábbi po~~~kba~- f~Í~~r~1t: -~gfe·l~-rÖ ~-á,\~z~t-ki·t_Őité~~~~- (k~-~~: aláí~s~ 

kel! a feladót tájékoztatni. Ha egyik szóvegrész sem felelne meg, akkor a hetedik pontot kell hasznaint 

1. A jogosuli átvevő\ nem találtam a címhelyen az N ... .... jelú értesítést otthagytam. 20 ........ év... . ... hó... .. .... nap 

2. A kézbesítést ujból megkisérlem.A JOgosult átvevő nem volt a címhelyen. 20 ...... év .... .......... hó.. ...nap 

3. Az N... ...jelű értesítést a postafiókba helyeztem. 

~-A jogosult átvevő az iratot a postai szaigáitató helyen nem vette át, 

a második N . jelű értesítést a postafiókba helyeztem. 

'i. A címzett 

D illetve meghatalmazottja, éspedig. 

D elköltözött. Utánküldési cime. 

D bejelentés szerint meghalt · ismeretlen helyre költözött. 

3. A közvetett kézbesitö az értesítő átvételét megtagadta. 

7 ..... 

Gürtler Tibor 
részére 

Tisztelt Gürtler Tibor Úr! 

20 ........ év ..... .. .. hó ............. nap 

20 ........ év .. ........ hó ............ nap 

.... az átvételi megtagadta. D a küldeményt nem kereste. 

20 ........ év ..... . ....... hó ............. nap 

20 ........ év .. . ...... hó ............. nap 

20 ........ év .............................. hó ............. nap 

;zárn: K/2413/4/201 O/IV 
-:ő: Kárpáti Beatrix 

:43-38-345 

A kérelmére való hivatkozással tájékoztatom, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság a 
215/2010. (V .4.) számú határozatával az alábbi döntést hozta: 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság nem támogatja az ellátási szerződés megkötését a 
Salome Érzősziv Alapitvány Kispalánta Családi Napközi (1104 Budapest, Száraz u. 36) 
működtetésére. 

Budapest, 201 O.május 13. 

1102 Budapest, Szent László tér 29. • Levélcím 475 Budapest, Pf. 35. • Telefon: 433-83-30 • Fax: 433-82-35 



Feladó: Fer Zo fzorias@freemail.hu 
C~tt: tibor.gurtler tibor.gurtler@citromail.hq 'i (l 'l" , •.. 

Targy : Nincs cím . h !lJ MAr;t 

lisztelt Önkormányzat 

Azzal a kéréssel fordulok önökhöz, hogy a jelenlegi csaladi napközink a Salome érzöszív alapitvány 
( kispalánta családi na közi szerzödést szeretne kötni önökketJelenleg 5 gyermekre kaptunk 
engedélyt, de sajnos még nem tudtuk a csa a nap OZJ m itani, annak ellenére, hogy szórolapoztunk, 
újság hirdetéseket adtunk fel és internetre isfötettük. Szerelnénk 7 gyermekre böviteni 1-2 hónapon belűL 
Kevés az érdeklődő, sajnos nem tudják megfizetni ezt a szolgáltatást. A tudomásunk szerint sok szülö 
szeretné beadni a gyermekét óvodába, bölcsödébe de úgy tudjuk helyhiány van. Alapítványunk havi 
szinten 80.000Ft kérne, arri a szolgáltatást tartalmazná, de ezt kevés szülö tudja megfizetni. Szerelnénk 
képesség fe~esztö játékokkal böviteni családi napközinket, arrinek az ára 50.000Ft. Kertes házunkban 
játszótér kialakítását tervezzük, csak az a gondunk, hogy erre már anyagi forrásunk nincs. Ennek összege 
1.200.000Ft lenne. Mivel családi házba vannak elhelyezve a gyerekek a rezsi téli időszakban 60.000Ft, 
nyári időszakban 30.000Ft. A családi napközinknek gyermekenként 80.000Ft-ra lenne szüksége. 
Ebbe a szolgáltatásunk illetve a gondozási szakemberek bérének az öszegét tartalmazza. Igy lenne a 
csládi napözink rruködö képes. Szeretnénkjátszóházzal bővíteni a családinapközinket a X.-kerületben. 
Ezért szerelnénk kémi önöket hogy ha lenne 1p0m2-es területük és tudnák biztositani, hogy ezt megtudjuk 
valósítani éstudjunk segiteni ezen keresztül a kerületi családokat. 
Köszönjük anyagi támogatásuk hozzájárulását. 

liszelettel: 

Gürtler libor Ferencné B Diána 

G~~~ ké~~ 
~ .A: ' CitroMait -

Nyomtatva: htt ·If ~r "l h p.1 cu. ... omai . u 
Salome É~zös~tAlapífvánfülO. március 19. 11:48 

Ít:.f-/1, ;:'~.j/- \.,Pl;r,r-..0 16451 ~ata_haza, Jokai Mór u. 22 . 
. · · c. t..'( u 1 -f~'r( '} Adoszam: 19550194-1-03 

, • / • . / r- . . ;eretonszám: 06-70-?21-4853 . 
v vv vU l Vl O W -S ofuvv~ e e r z D-0,zt t/if:t.ICX(t 1 f V Cl fll1- h U,. 

1 

~. ;;_: ~ iivany 
- ; f•.<<~r u. 22 

·::.J·_· ·:.r~~·C3 

:L üó-t;-:;<i2 7 .. ,~&53 
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\ KÖBÁNYA BUDAPEST FŐVÁROS x. KERÜLET 

~ _______ K __ Ö_B_Á_N_Y __ A_I_o_··N __ K_O_R_M __ Á_N_Y __ Z_A_T ________ _ lol POLGÁRMESTERI HIV A T ALA 
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FÖOSZT ÁL Y 

Ügyiratszám: K/2413/2/201 O/IV 
Ügyintéző: Kárpáti Beatrix 
Telefon: 43-38-345 

HATÁROZAT 

Tárgy: családi napközi működési 
engedélye 

A Salome Érzőszív Alapítvány (székhelye: 1204 Budapest, Eperjes u. 90/C. 319.), mint 
fenntartó által előterjesztett kérelem alapján a Kispalánta Családi Napközi (székhelye: ll 04 
Budapest, Száraz u. 36.) működését a határozatjogerőre emelkedésének napjától 

<; 

h a t á r o z a t l a n i d ő r e engedélyeze~. 

A fenntartó neve: 

A fenntartó székhelye: 

A fenntartó adószáma: 

A szolgáltató neve: 

A szolgáltató székhelye: 

A szolgáltatótevékenység formája: 

Ellátási területe: 

Engedélyezett férőhelyek száma: 

Az intézmény ágazati azonosítója: 

A működés megkezdésének időpontja: 

Salome Érzőszív Alapítvány 

1204 Budapest, Eperjes u. 90/C. 3/9. 

19550194-1-43 

Kispalánta Családi Napközi 

ll 04 Budapest, Száraz u. 36. 

gyermekjóléti alapellátások: 
gyermekek napközbeni ellátása 
családi napközi (Gyvt. 43.§) 

Budapest Főváros közigazgatási területe 

5 fő 

S0262928 

A határozat jogerőre emelkedésének napja 

Felhívom a fenntartó figyelmét, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói 
engedélyről szóló 259/2002. (XII.l8.) Korm. rendelet 8.§ (10) bekezdése alapján köteles 
hatóságom felé 15 napon belül jelezni, ha az engedélyezés alapjául szolgáló körülményekben 
változás következik be. 

1102 Budapest, Szent László tér 29. • Levélcím: 1475 Budapest, Pf. 35. • Telefon: 433-83-30 • Fax: 433-82-35 
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Felhívom a fenntartó figyelmét, hogy hatóságom évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, 
hogy a szolgáltatótevékenység megfelel-e a működési engedélyben foglaltaknak, és a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

Felhívom a fenntartó figyelmét, hogy az ágazati azonosítóját valamennyi- működési, 
foglalkoztatási, normatív állami hozzájárulás- eljárást megindító kéreimén tüntesse fel. 

E határozat ellen a közléstől számított l O munkanapon belül a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához benyújtott, de a Közép-magyarországi 
Regionális Államigazgatási Hivatal Fővárosi Szocíális és Gyámhivatalához (l 056 Budapest, 
Váci u. 62-64.) címzett illetékiDentes fellebbezésnek van helye. 

INDOKOLÁS 

A fenntartó Salome Érzőszív Alapítvány képviseletében, Gürtler Tibor kérelemmel fordult 
hivatalunkhoz, mint eljáró hatósághoz," a Kispalánta elnevezésű, gyermekek napközbeni 
ellátását biztosító családi napközi engedélyezési eljárás Iefolytatásár~. 

A 259/2002. (XII.l8.) Korm. rendelet 8.§-a alapján a fenntartó benyújtotta a működési 
engedély kiadásához szükséges okmányokat: 
- A Bács-Kiskun Megyei Bíróság, Pk.60193/2007 számú kivonatát az alapítvány 
nyilvántartási adatairól 
- a szolgáltatótevékenység során okozott kár megtérítésére vonatkozó Generali - Providencia 
Biztosító biztosítási kötvényének másolatát, 
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a működtetővel és a kisegítő személyzettel szemben 
nem állnak fenn a Gyvt. 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok, 
- a használni kívánt ingatlanra vonatkozóan a határozatlan időre kötött bérleti szerződés 
másolatát, 
- a Kispalánta családi napközi szakmai programját, 
- nyilatkozatot a nyilvántartásban szereplő adatok beszerzéséhez, 
- erkölcsi bizonyítványt, egészségügyi nyilatkozatot és orvosi igazolást, 
- a gondozást végző Gürtlemé Fodor Krisztinára vonatkozóan a felkészítő tanfolyam 
elvégzését bizonyító irat másolatát, Tanúsítvány - regisztrációs száma: 03-CSN/2-57/4, és a 
helyettes Földi Zsuzsanna tanfolyami végzettségét igazoló 03-CSN/2-57/9 nyilvántartási 
számú tanúsítványt. 

Hatóságom, mint működést engedélyező szerv a szolgáltató tevékenység folytatására 
vonatkozóan beszerezte az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Budapest X
XVII. Kerületi Intézete 5970-2/2009 ügyiratszámon kiadott szakhatósági állásfoglalását. A 
szakhatóság a kért működési engedély megadásához az alábbi kikötésekkel járult hozzá: 
- a családi napközibe 20 hetestől 14 éves korig vehető fel gyermek, 
- a felvehető gyermekek maximális létszáma 7 fő, ha az ellátását végzőnek kisegítő 
feladatokra állandó segítője van. 
- Ha a családi napköziben 3 évesnél fiatalabb és 3-14 éves kor közötti gyerekeket is 
elhelyeznek, az l éves kor alattiak részére elkülönített játszó-és öltözőhelyet kell kialakítani. 
- A családi napköziben az ellátást nyújtóknak érvényes egészségügyi kivizsgáltsággal kell 
rendelkezniük a megfelelő szakirányú végzettségen kívül. 
- A családi napköziben elsősegélynyújtó felszerelés rendelkezésre kell, hogy álljon. 
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- A működés során a nemdohányzók védelmével kapcsolatos előírásokat be kell tartani. 
- Az egységben használatos veszélyes anyagokat az ÁNTSZ felé be kell jelenteni, és a 
biztonsági adatlapokat a helyszínen kell tartani. 
- A tisztítóeszközök és szerek zárt tárolásáról gondoskodni kell. 
- A keletkező szemét és hulladék zárt gyűjtését és rendszeres elszállítását biztosítani kell. 
-A rovar-és rágcsálóirtást félévente, illetve szükség szerint el kell végezni és a rá vonatkozó 
dokumentumot a helyszínen kell tartani. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Építésügyi és Környezetvédelmi 
Főosztálya a KJ41916/2009/III számon, a működési engedély megadásához az alábbi 
kikötésekkel járult hozzá: 
- A szakhatósági állásfoglalás nem helyettesíti a tevékenységnek megfelelő egyéb 
szakhatósági engedélyeket, 
- A kívánt tevékenységhez megfelelő parkolóhely igényt telken belül biztosítani kell az 
OTÉK 42. §-nak megfelelően. 

A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Közép-pesti Tűzmegelőzési Régió a X-SZ/394-2/2009 
ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában az intézmény működési engedélyének 
kiadásához hozzájárult. 

Az APEH Közép - magyarországi Regionális Igazgatósága által 263948654 l számon kiállított 
Adóigazolás alapján bizonyítást nyert, hogy a fenntartónak nincs lejárt köztartozása. 

A helyszíni szemlén megállapítást nyert, hogy a rendelkezésre álló személyi és tárgyi 
feltételek megfelelnek a jogszabályban előírtaknak. 

A rendelkezésre álló adatok és a becsatolt okmányok alapján megállapítom, hogy a működési 
engedély kiadása a rendelkező részben foglaltak szerint indokolt. 

Hatáskörömet és illetékességemet meghatározza a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII .I 8.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése, a 
gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (Xll.23.) Korm. rendelet melléklete. 

Határozatom a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 40.§-án, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység 
engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 
259/2002. (Xll.l8.) Korm. rendelet 3-6. §,a 8.§ (10) bekezdésének a) és b) pontja, a 14.§, a 
15.§ (l) bekezdése. 

A jogorvoslat lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98.§ (l) bekezdése, a 99.§ (1) bekezdése és a 102. 
§-a alapján biztosítottam. 

A határozat jogerőre emelését a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 128.§ (2) bekezdés a) pontjaalapozza meg. 

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló I 990.évi XCIII. törvény 5.§ (l) 
bekezdés b) pontja alapján állapítottam meg. 



Budapest, 201 O. március 3. 

A határozatot kapják: 
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dr. Neszteli István 
jegyző megbízásából 

l. Salome Érzőszív Alapítvány 1204 Budapest, Eperjes u. 90/C. 319. 

2. Kispalánta Családi Napközi (székhelye: ll 04 Budapest, Száraz u. 36. 

Jogerő után: 

• 
l. Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Közép-pesti Tűzmege1őzési Régió 
1081 Budapest Dologház u. 1-3. 

2. A Magyar Állarnkincstár Budapesti és Pest Megyei Területi Igazgatósága 
1364 Budapest, Pf.288. 

3. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat X.-XVII. Kerületi Intézete 
l 102 Budapest, Endre u. 10. 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Építésügyi és Környezetvédelmi 
Főosztálya 

Helyben 

5. Közép-magyarországi Regionális Állarnigazgatási Hivatal Fővárosi Szociális és 
Gyámhivatala (elektronikus úton) 
1056 Budapest, Váci u. 62-64. 

6. I-IX. és XI.-XXIII. Kerületek Jegyzői 

7. Illetékes gyermekjogi képviselő Dr. Scheierich Gyula 
TEGYESZ Bp.l081 Alfóldi u.9-13. 

8. Irattár 


