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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Közlöny 107. számában 2012. augusztus 13-án 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 támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amely
- határozatban rendelkezett a Gyerekház működtetéséről mint önként vállalt
önkormányzati feladatról,
- európai uniós forrásból létrehozott Gyerekházat működtet saját
fenntartásban vagy feladat-ellátási szerződés keretében civil vagy egyházi
fenntartó bevonásával,
- az európai uniós forrásból társfinanszírozott projekt támogatási időszaka e
rendelet hatálybalépésekor már lejárt vagy 2012. november 30-áig lejár, és
- az általa fenntartott vagy feladat-ellátási szerződéssel működtetett
Gyerekház tekintetében vállalja a Gyerekház 3. mellékletben
meghatározott feltételek szerinti további működtetését.
A támogatás igénybevételének feltétele a Gyerekház működtetésének olyan
megszervezése, hogy a támogatás időtartama alatt
- a szolgáltatást rendszeresen igénybe vevő 0-5 éves gyermekek száma
legalább 10 fő, a pályázat benyújtásának időpontjában 1000 fő alatti
lakosságszámmal rendelkező településen legalább 7 fő legyen,
- rendszeres szakmai szolgáltatásként legalább képesség-kibontakoztató
foglalkozás, állapotfelmérés és fejlesztés, étkeztetés, és a szülők ezen
szolgáltatásokban való részvétele biztosított legyen,
- a szülők számára személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint
preventív programok megszervezésére kerüljön sor,
- legalább havi egy közösségi rendezvény megszervezésre kerüljön.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, amely működtetett
Gyerekházanként igényelhető.
A támogatás a 2012. január 1. és 2012. december 31. közé eső, olyan egybefüggő
időszakra igényelhető, amelyre a támogatást igénylő európai uniós forrásból
támogatásban nem részesül.
A támogatást a Magyar Államkincstár által üzemeltett elektronikus rendszeren
keresztül kitöltött és kinyomtatott két eredeti példányának postai úton 2012.
augusztus 22-éig történő benyújtásával lehet igényelni. A támogatás 2012.
december 31-éig használható fel.
A pályázat benyújtásával a fenntartónak nyilatkoznia kell arról, hogy
· Vállalja a támogatási időszak teljes időtartama alatt egy fő vezetői
munkakörben és egy fő nem vezetői munkakörben, munkaviszony vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő

foglalkoztatatását, akiknek a munkaideje egyenként bizonyíthatóan eléri a
heti 30 órát.
· A Biztos Kezdet Gyerekház a szülő és a 0-5 éves gyermek számára
együttesen biztosít rendszeres foglalkozásokat.
· A Biztos Kezdet Gyerekház minden hétköznap délelőtt (8 és 13 óra
között) legalább 4 óra időtartamban nyitva tart.
· A Biztos Kezdet Gyerekházban vagy a Biztos Kezdet Gyerekháznak
helyet biztosító integrált térben van
-

-

legalább egy felnőtt WC,
legalább egy gyermek WC vagy a felnőtt WC használatát lehetővé
tevő szűkítő,
legalább egy, felnőttek és gyermekek fogadására egyaránt alkalmas
fogadó helyiség,
legalább egy, 25 m2-es, természetes fénnyel megvilágított
játszószoba,
legalább egy, fejlesztő foglalkozások megtartására, a szülőkkel való
beszélgetésre, csoportos megbeszélésre alkalmas helyiség,
legalább egy teakonyha, melyben van tűzhely, hűtőszekrény,
kenyérpirító, vízforraló, előkészítő konyhalap vagy asztal,
legalább egy fürdőszoba, amiben van gyerekfürdetésre alkalmas
kád vagy zuhanyozó, mosógép, kézmosó, ruhaszárító eszköz,
legalább kettő, karbantartott, internetkapcsolattal, nyílt forráskódú
szoftverekkel vagy más operációs rendszerrel és office
programcsomaggal felszerelt személyi számítógép, melyek közül az
egyik a Biztos Kezdet Gyerekház alkalmazásában állók, a másik a
szülők rendelkezésére áll,
legalább egy DVD-lejátszó felnőttek használatára,
lehetőség szerint konyhakert művelésére alkalmas terület, és
babakocsi tárolására alkalmas fedett hely.
A játszószobában van egy könnyen kialakítható, puha és könnyen
tisztán tartható játszó-mászó felület, vannak nyitott, gyermekek
számára hozzáférhető magasságú polcok és rajtuk elhelyezett
játékok,
van
könyves
sarok
polccal
és
alacsony
ülőalkalmatossággal, és van nyugodt, pihenésre alkalmas pihenő
hely (alvósarok könnyű matracokkal, takaróval).

· A támogatási időszakban a Biztos Kezdet Gyerekház legalább átlagosan
10 fő, illetve 1000 lakos alatti településen legalább 7 fő rendszeresen járó
gyermeket fogad heti átlagban.
· A támogatás időszakában is biztosítja a TÁMOP 5.2.1 kiemelt projekt
által működtetett dokumentációs rendszer vezetését a Biztos Kezdet
Gyerekházra vonatkozóan.
· A támogatási időszakban közösségi rendezvényeket, programokat szervez
a helyi közösség számára.

· A támogatási időszakban legalább havonta egyszer üléseket szervez a
Biztos Kezdet Gyerekház alkalmazásában állók számára a védőnő,
valamint a gyermekjóléti szolgálat bevonásával.
A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás
keretében működő Gyerekház pályázati támogatásból kezdte meg tevékenységét,
amelynek támogatási időszaka 2011. december 31. napjával lejárt. A pályázatban a
fenntartó vállalta, hogy további egy évig önként vállalt feladat keretében működteti
tovább a szolgáltatást a támogatási szerződésben meghatározott feltételeknek
megfelelően.
A szolgáltatás vezetőjének tájékoztatása szerint a Gyerekház működése megfelel a
rendeletben előírt feltételeknek, a személyi feltételek és a tárgyi felszereltség az
előírtak szerint rendelkezésre áll.
A pályázati támogatás elnyerése esetén a Gyerekház 2012. évi működési kiadásainak
jelentős hányada térülne meg az önkormányzat számára.
Fentiek alapján kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Biztos Kezdet
Gyerekházak támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,
felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól” szóló
13/2012. (VIII. 13.) EMMI rendeletben foglaltak alapján vissza nem térítendő
támogatás iránti kérelmet kíván benyújtani a „Kapaszkodó” Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás keretében működő Gyerekház
2012. évi működésére.
A Képviselő-testület megerősíti, hogy önként vállalt feladatként 2012. december 31ig a Gyerekház-at fenntartja, és vállalja annak a 13/2012. (VIII. 13.) EMMI rendelet
3. sz. mellékletében foglaltak szerinti működtetését.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumokat aláírja és az illetékes hatóságok részére küldje meg.
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