
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

j.j~ . számú előterjesztés 

a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére államháztartáson kívüli támogatás átvételének 
jóváhagyásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az Aranyág Beteg vagy Mozgáskorlátozott Gyermekeket Támogató Alapítvány (a 
továbbiakban: Alapítvány) rendszeresen támogatja a tevékenységi körébe tartozó kérelmeket, 
többek között a korai fejlesztéssel foglalkozó intézményeket is. A Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék (a továbbiakban: Bölcsődék) pályázatot nyújtott be a sajátos nevelési igényű 
gyermekek komplex korai fejlesztését szolgáló AYRES terápiához szükséges fejlesztő 
eszközök megvásárlásához. Az Alapítvány kuratóriuma a 2017. május 22-ei ülésén döntött 
arról, hogy a Bölcsődék részére 460 OOO Ft támogatást nyújt. A fejlesztő eszközök teljes ára 
563 475 Ft, melyhez a hiányzó önrészt a Bölcsődék a költségvetéséből biztosítja. 

A pályázat adatai: 
a) a pályázat célja: Gyermekgyógyászati eszközök, berendezések vásárlása kórházak, 

gyermek-egészségügyi intézmények számára, hogy meg tudjanak felelni a XXI. 
századi egészségügyi ellátás, gyógyítás követelményeinek, 

b) az igényelt támogatási összeg: 460 OOO forint, 
c) a megvalósítás kezdő időpontj a: a támogatási szerződés megkötésének időpontj a, 
d) a megvalósítás befejező, elszámolási időpontja: 2017. szeptember 30. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX törvény 41. § (9) 
bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásan kívüli forrás 
átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint 
egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei összefüggő módosításáról szóló 3/2017. 
(II. 24.) önkormányzati rendelet 8. § (l) bekezdése alapján a költségvetési szerv alapítványi 
forrásból működési és felhalmozási célra pénzeszközt a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének előzetes jóváhagyásával vehet át. 

A Bölcsődék a 0-6 éves korú sajátos nevelési igényű gyermekek korai intervenciós ellátását is 
ellátja komplex gyógypedagógiai ellátás biztosításával, dinamikus szenzoros integrációs 
terápiával (AYRES terápia), valamint szükség szerint konduktív pedagógiai ellátássaL 

A Bölcsődék az igényelt támogatásból a terápiás szobák mozgásfejlesztő eszközeit és a 
gondolkodás fejlődését elősegítő játékok körét kívánja kialakítani, bővíteni. 

Javasalom az Alapítvány által nyújtott támogatás átvételének jóváhagyását. 

II. Hatásvizsgálat 

A Bölcsődék kiemeit célja, hogy a Kőbánya területén élő eltérő fejlődésmenetű vagy 
fogyatékkal élő gyermekek számára a lakóhelyükhöz közel eső helyszínen biztosítsa a 
szakszerű gyógypedagógiai ellátást. A fejlesztés keretében lehetőség adódik a gyermekek 
készségeinek, képességeinek a kibontakoztatására, fejlődésére, a személyiségük sokoldalú 



formálódására, a hátrányok leküzdésére vagy csökkentésére, esélyt adva a későbbi óvodai, 
iskolai beilleszkedésre, gondolva ezáltal a későbbi társadalmi szerepvállalásra. A pályázaton 
nyert támogatássallehetőség nyílik a fejlesztésekhez szükséges eszközök beszerzésére. 

III. A végrehajtás feltételei 

A döntésnek pénzügyi vonzata nincs, az eszközbeszerzés feltételei biztosítottak. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 20 l 7. június " (C, '7 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~ 
~r._~:ijó Krisztián 
Jegyzo 

~ ,r.:s.r.J--t.) n 
Weeber Tibor 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. ./2017. (VI. 22.) határozata 

a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére államháztartáson kívüli támogatás átvételének 
jóváhagyásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Aranyág Beteg 
vagy Mozgáskorlátozott Gyermekeket Támogató Alapítvány által a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék részére 460 OOO forint támogatás nyújtását jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Tárgy: Aranyág pályázaton nyert támogatás befogadása 

2017 nyarán, a Gyermeksziget Bölcsődében kialakításra kerülő korai fejlesztő központ 
professzionális felszereltsége érdekében, a HungaraControl Zrt. által kiÍli pályázaton kívül, az 
Aranyág Alapítványhoz is írtunk pályázatot 

Az Alapítvány fejlesztő eszközök beszerzéséhez nyújt támogatást a Kőbányai Egyesített 
Bölcsőde részére, a Gyermeksziget Bölcsődében történő felhasználás mellett. 
Az eszközök elsősorban a dinamikus szenzoros integrációs terápiához (AYRES terápia) 
szükségesek, aminek alkalmazása a fejlesztés során a bölcsődei korosztály számára különösen 
javasolt. 

A támogatás összege 460 OOO Ft, amit a Gyermeksziget Bölcsőde saját költségvetéséből a 
pályázati feltételeknek eleget téve l 03 4 7 5 Ft összeggel kiegészít. Ennek fedezete az éves 
költségvetésben biztosított. 

Az eszközöket a nyár folyamán szeretnénk beszerezni, annak érdekében, hogy az új nevelési 
évben már egy korszerűen felszerelt fejlesztő központ álljon a sajátos nevelési igényű 
gyermekek rendelkezésére. A támogatás felhasználásának határideje 2017. szeptember 30. 

Kérem Polgármester Úr, és a Tisztelt Képviselőtestület hozzájárulását a támogatási összeg 
befogadásához! 

Budapest, 2017. június 2. 

Segítségüket megköszönve: 
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