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Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a családi napközikkel kötött ellátási szerződések felülvizsgálatáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az önkormányzat gazdasági helyzete, valamint a 2013. évi költségvetés tervezése mind 
indokolttá teszik az önkormányzat által kötött kötelező és önként vállat feladatok ellátásával 
kapcsolatos szerződések felülvizsgálatát. 

2007-től a bölcsődei ellátást igénylő gyermekek száma folyamatosan meghaladta a férőhelyek 
számát. A helyzet megoldása érdekében Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. május 22-i ülésén döntött arról, hogy a bölcsődei és 
óvodai férőhelyek kiváltására 2009. szeptember l-jétől családi napközik működését 
támogatja, illetve akialakításhoz l millió Ft hozzájárulást biztosít. 
A családi napközibe az Egyesített Bölcsődék vezetője irányítja azokat a gyermekeket, akik a 
bölcsődébe nem nyertek felvételt és nem részesülnek rendszeres gyerekvédelmi 
kedvezményben, valamint a szülő vállalja ezt az ellátási formát. 
A családi napközik nagy előnye az intézményi ellátással szemben az alacsony létszám miatti 
családias légkör (egy családi napközibe felvehető gyermekek maximális száma 7 fő), a 
szakmai működésük azonban nehezen kontrollálható. 

2009. szeptember l-től a BEGOHOME Családi Napköziket Üzemeltető Nonprofit Kft.-vel 
(1103 Budapest, Kis Gergely u. 3.) kötötte meg az önkormányzat az első szerződést 7 
gyermek gondozására a Mamavár Családi Napköziben, a működtető 2010. június ll-től Apró 
Vár Családi Napközi néven további 4 fővel bővítette a szolgáltatást. 

2009. november l-től a Borsika Gyermekközpont Nonprofit Kft. (1106 Budapest, Borsika u. 
21) is csatlakozott a kerületben igénybe vehető kisgyermekes családokat segítő szolgáltatások 
palettájához, a Borsika Családi Napközit 201 O. június l-vel Borsika Kuckó Családi Napközi 
néven 5 fővel bővítettek 

A Kis Cimborák Családi napközi (1102 Budapest, Halom u. 13/b) 2010. szeptember l-én 7 
fővel nyitott, majd ú jabb 7 fővel bővült 20 ll. május 02-től. 

Jelenleg tehát három fenntartó működtet hat családi napközit a kerületünkben. A tapasztalat 
azt mutatja, hogy a maximális 7 férőhellyel csak veszteségesen működtethető ez az ellátási 
forma, ezért kerületünkben mindegyik fenntartó két családi napközit működtet. 



II. liatásvizsgálat 

A Családi napközik férőhelye jelenleg 37 fő . 

•. , ''G$aládi Napk()~i 
Működés kezdete 

':Felvehető 2012.09.f·~~~Ö·felvett 
Neve 

' . ~'' •\ ~~,' 

gyermekek>sJJáma gyellm~k~k száma 
Mamavár 2009. szeptember l. 7 fő 7 fő 
Apró Vár 2010. június ll. 4 fő 2 fő 
Borsika 200 9. november l. 7 fő 7 fő 
Borsika Kuckó 2010. június l. 5 fő 5 fő 
Kis Cimborák 20 l O. szeptember l. 7 fő 7 fő 
Cim Cimborák 2011. május 2. 7 fő 5 fő 
,8$~z~sen: ::::'.• 37fÖ. 33 fő 

A családi napközik bevezetését a napközbeni gyermekellátás iránti folyamatosan emelkedő 
igény indokolta, azonban a bölcsődék a jelenlegi férőhely iránti igényeket ki tudják elégíteni. 

A családi napközikbe való irányítás nehézségének okai: 

.. 

l. A családi napközikben a szülők a térítésmentességet és különböző kedvezményeket 
nem tudják érvényesíteni, aszülőknek a teljes étkezési díjat kell megfizetniük 

~ 

(A bölcsődei ellátásban l 00%-os díjkedvezményt kap: 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, 

A bölcsődei ellátásban 50%-os díjkedvezményt kap 
- a tartósan beteg és fogyatékos gyermek, 
-a három vagy többgyermekes család gyermeke.) 

Étkezési térítési díjak összehasonlítása 

Bölcsődék 1•. Családi Napl<:özik 
(kedvezm:é,p,y ., 

• "~~gpb:~e Nonproflt .·· .. J.<is Cimborák 
··: nélkül) 

.Kft 
BorsikaNonprofit Kft. .. Nnrinrnfit Kft ....... 

. · . .... 

Étkezési díj: 440 Ft 700 Ft 500 Ft 600 Ft 

2. A családi napközik nyitvatartási rendje más, mint a bölcsődéké, több esetbenjelezték a 
szülők, hogy a szűkebb nyitvatartási idő problémát jelent számukra, hiszen nem 
minden szülőnek áll rendelkezésre olyan segítség, aki a gyermeket el tudja vinni, vagy 
el tudja hozni a családi napköziből, amíg a szülők napi 8 órában dolgoznak. Olyan 
jelzés is érkezett, hogy a szülőnek fizetnie kellett az ügyeletért. 

A nyitvatartási idők összehasonlítása 

Nyitva tartás: 6-18-ig 8---16-ig 7-17-ig 7-17-ig 



3. A bölcsődében felvételt nem nyert gyermekek szülei nehezen fogadják el a családi 
napközi szolgáltatását, emiatt nehezebb az üres férőhelyek feltöltése. Sok szülő a 
felügyeleti szervek "hiánya" miatt nem érzi ezt a szolgáltatást egyenértékűnek a 
bölcsődei ellátássaL (Pl. a szülők között elterjedt az a hír, hogy a családi napközibe a 
beteg gyermekeket is be lehet vinni az antibiotikummal együtt, sokan azonban féltik 
gyermekük egészségét, így a "szigorúbb" szabályok miatt inkább a bölcsődét 
preferálj ák.) 

4. Több esetben a családi napközik kiközvetítik saját maguk részére a gyermekeket. A 
Mamavár Családi Napközi a támogatott férőhelyek mellett fizetős részt is üzemeltet, 
és amikor a támogatott csoportból elmegy valaki, a nem támogatott csoportból töltik 
fel a férőhelyet. 

A családi napközik közül a Borsika Nonprofit Kft. által működtetett családi napközikről 
érkezik a legtöbb pozitív szülői visszajelzés, ezért a Kft.-vel történő további együttműködés 
indokolt. Ennek több oka is van: 

- Nagyon magas szakmai színvonalon, mindig a gyermekek érdekeit figyelembe 
véve történik a nevelés-gondozás. 
A Borsika utca a kerület azon részén helyezkedik el - a XVII. kerülettel 
határos családi házas övezetben- ahol bölcsőde a közelben nem található. 

- A Borsika Családi Napközi nagyon kedveltaszülők körében, nagyon jó hírük 
van a kerületben, náluk a létszám feltöltése mindig gördülékenyen és 
akadálymentesen zajlik. 

- A családi napközi tárgyi környezete is figyelemreméltó, a legkorszerűbb 
képességfejlesztő játékok sora és egy jól felszerelt tornaterem áll a gyermekek 
rendelkezésére, a gyermekeknek kizárólag házilag készített bioételeket 
szalgálnak fel, és kiemeit figyelmet fordítanak a táplálékallergiás gyermekek 
étkezésére is. 

III. A végrehajtás feltételei 

Javasalom az ellátási szerződéssel rendelkező 6 családi napközi közül 4 (Begohome Családi 
Napköziket Üzemeltető Nonprofit Kft. két családi napközije, valamint Kis Cimborák 
Nonprofit Kft. két családi napközije) szerződésének a felmondását. Az érvényben lévő 
szerződések alapján a felek három hónapos felmondási határidővel mondhatják fel a 
szerződést azzal, hogy a szolgáltatás folyamatos ellátását június 15-éig biztosítani köteles a 
szolgáltató. A fenntartók előzetes tájékoztatása az Önkormányzat tervezett intézkedéséről 
megtörtént 
2012-ben egy gyermek ellátása után havonta 49046Ft-ot utal az önkormányzat a szolgáltató 
felé, a fent említett szerződések 25 gyermek ellátását érintik. Az intézkedésből eredő 
megtakarítás 2013-ban havi l 275 196 Ft (4%-os infláció-emelkedéssel számolva), 
bevételkiesést pedig nem jelent az önkormányzat számára. 
A szerződések felmondását az önkormányzat gazdasági helyzetén és a költségcsökkentésell 
túl a gyermekek napközbeni ellátását igénybe vevő gyermekek létszámának csökkenése is 
indokolja. 
A családi napközik a működésüket a szerződések felmondása után továbbfolytathatják, a 
működési engedélyük érvényben marad. 



A Begohome Nonprofit Kft. és a Kis Cimborák Nonprofit Kft. családi napközijeiben a 
jelenleg gondozott 21 főből, 2013 őszétől 18 gyermek me het óvodába, így gyakorlatilag a 
családi napközik ki ürülnek. A bölcsődés korú gyermekek ellátása 2013 szeptemberétől a 
Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményeiben megoldható. A gyermekek elhelyezésére 
vonatkozó részletes adatokat az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. 

IV. Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. október 1.. 

Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

. ... /2012. (X. 18.) határozata 
a családi napközikkel kötött ellátási szerződések felülvizsgálatáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a BEGOHOME 
Családi Napköziket Üzemeltető Nonprofit Kft.-vel (1103 Budapest, Kis Gergely u. 3.) és a 
Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel (1108 Budapest, Szegély u. 3.) kötött, családi napközik 
működtetésre vonatkozó ellátási szerződéseket 2013. június 15.-től felmondja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szerződés megszűnését követően a 
családi napközi ellátásban részesülő gyermekek elhelyezéséről a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék tagintézményeiben gondoskodjék. 

Határidő: 
Feladatkörében érintett: 

2013. június 15. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 



2. melléklet az előterjesztéshez 

A családi napköziben elhelyezett gyermekek adatai 

Borsika Családi Napközi 
t4?:;~ ' r_~,. ' ·+f' ·./i·. 

2013. ősz SOr$~ ... f:Wermel neve · ~zületett 
.. ..... . .. ·J· . ,~·A0Bi,.'"' -,~ 

l V. M.B. BP 2010.07.12 ovis korú 

2 R. G. R. BP 2010.09.21 ovis korú 

3 R. V. BP 2010.09.22 ovis korú 

4 G. N. BP 2011.07.28 nem ovis korú 

5 F.N. BP 2010.09.01 ovis korú 

6 R. N. BP 2010.06.08 ovis korú 

7 B. N. BP 2010.01.07 ovis korú 

8 K. D. BP 2010.03.08 ovis korú 

9 M.M.Sz. BP 2010.10.27 ovis korú 

10 G. A. BP 2011.05.05 nem ovis korú 

ll B. Zs. BP 2011.01.20 nem ovis korú 

12 M.V. BP 2010.01.21 ovis korú 

Kis Cimborák Családi Napközi 
""'' :"';CF /-''"'''v 

":< ; 

gyermek ne'l:' ·· ~(!Wetett 2013. ősz sorszam 
. ·•'- .. . '-J :::,< -~' "' ' 

l P.G.M. BP 2010.03.31 óvodás korú 

2 A.M. BP 2010.03.21 óvodás korú 

3 P. L. B. BP 2010.02.06 óvodás korú 

4 Sz. A. BP 2010.02.28 óvodás korú 

5 K.B. BP 2010.04.05 óvodás korú 

6 K. V. Sz. BP 2010.02.23 óvodás korú 

7 Sz. T. BP 2010.12.20 óvodás korú 

8 H.M. BP 2009.07.07 óvodás korú 

9 .P. A. BP 2010.06.25 óvodás korú 

10 C. J. D. BP 2009.07.17 óvodás korú 

ll C. N. G. BP 2011.11.09 nem óvodás korú 



IT. B. Á. l BP 2009.09.15 l óvodás korú 

Mamavár Családi N~nközi 
",, ; > S(,J{ 

~erme~.neve ''";;,~·,. y . ' '~. .. . ' ..• f~2013. ő.~~ . s;zjm .. · .. ·~.:·; .·• 

l D.M. BP 2010.05.08 óvodás korú 

2 B. E. BP 2010.01.22 óvodás korú 

3 F.B. BP 2011.03.01 
nem óvodás 
korú 

4 P. D. BP 2010.03.12 óvodás korú 

5 T. E. BP 2010.04.13 óvodás korú 

6 K.L.N. BP 2009.10.31 óvodás korú 

7 T. M. BP 2011.07.11 
nem óvodás 
korú 

8 D. V. BP 2010.02.11 óvodás korú 

9 V. L. BP 2010.01.07 óvodás korú 

• K.A. BP 2010.05.10 óvodás korú 

• K-Á. BP 2009.07.19 óvodás korú 


