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Határozat 
Tárgy: Pályázat  benyújtása  a  megyaszói  Ficánka  Biztos  Kezdet  Gyerekházra
vonatkozóan  pályázat  benyújtása  a  2020  július  31-én  megjelent  Biztos  Kezdet
Gyerekház befogadására és költségvetési támogatására című pályázati kiírásra   

A Képviselő-testület a pályázatról szóló előterjesztést megtárgyalta, és ennek alapján az alábbi
döntést hozza: 

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Szerencs Város Önkormányzata, mint  a Szerencsi
Többcélú  Kistérségi  Társulás  székhelye  szerinti  helyi  önkormányzat  a  megyaszói  Ficánka
Biztos Kezdet Gyerekházra vonatkozóan pályázatot nyújtson be a 2020 július 31-én megjelent
Biztos Kezdet Gyerekház befogadására és költségvetési támogatására című pályázati kiírásra.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, lebonyolítására és
annak elszámolására, az előkészítés és megvalósítás során felmerülő járulékos szerződések és
megállapodások megkötésére.

Megyaszó  Község  Önkormányzatával  kötendő  együttműködési  megállapodás  a  határozat
mellékletét képezi. 

Felelős: Nyiri Tibor – polgármester
Határidő: 2020. augusztus 31, illetve folyamatos

K.m.f.

(dr. Barva Attila sk.) (Nyiri Tibor sk.)
                                     jegyző                   polgármester

(dr. Bobkó Géza sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles: 



1. számú melléklet 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
A Ficánka Biztos Kezdet Gyerekház 2021-2023 közötti működtetésére

mely létrejött Szerencs Város Önkormányzata (3900 Szerencs, Rákóczi út 89) képviseli Nyiri 
Tibor polgármester,
másrészről Megyaszó Község Önkormányzata (3718 Megyaszó, Alkotmány út 2.) képviseli 
Hajdú Istvánné polgármester között az alábbiak szerint:

1) A Szerencs i Többcélú Kistérségi Társulás 2012-ben sikeresen pályázott az „Eséllyel a
jövőbe – Gyerekesély program a szerencsi  kistérségben” című, TÁMOP-5.-2.-3-A-
12/1-2012-0008 pályázati kiírásra, amelyben 3 Biztos Kezdet Gyerekház kialakítására
és működtetése történt. A gyerekházak további működtetésére 2015-ben hazai forrás
nyílt  meg,  amely  benyújtott  pályázat  támogatásban  részesült.  A  gyerekházak
létrehozója és működtetője a kistérségi társulás volt, így az a döntés született, hogy a
fenntartó a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás legyen. A támogató szolgáltatás
és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008 Korm. rendelet
1§  (3)  értelmében: „A helyi  önkormányzatok  társulása által  fenntartott  szolgáltató
esetén  az  e  rendelet  szerinti  jogok és  kötelezettségek  a társulási  megállapodásban
meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzatot (a
továbbiakban együtt: székhely szerinti helyi önkormányzat) illetik, illetve terhelik. A
székhely szerinti helyi önkormányzat nyújthat be pályázatot, köti meg a finanszírozási
szerződést, a támogatást a székhely szerinti helyi önkormányzatnak kell folyósítani, és
azzal a székhely szerinti helyi önkormányzat számol el.”

2) A felek megállapodnak abban, hogy a gyerekház működése a településen élő családok
érdekeit szolgálja, így a gyerekház működése Megyaszó település szolgáltatását bővíti.

3) A Pályázaton  elnyerhető  támogatás  összege  a  2021.  január  1  –2021.december  31.
közötti időszakra vonatkozóan 7.836.115Ft/Biztos Kezdet Gyerekház/év.

4) A támogató szolgáltatás  és  a  közösségi  ellátások finanszírozásának rendjéről  szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletnek a működési támogatás visszafizetéséről szóló
fejezetét módosította a 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet. 

5) Ennek értelmében:
(3b) *  Ha a Biztos Kezdet Gyerekházban a szolgáltatást adott hónapban átlagosan
c)  ötnél  kevesebb  gyermek  veszi  rendszeresen  igénybe  olyan  településen,  ahol
kétezernél több állandó lakos él,
a tárgyévi működési támogatás adott hónapra számított összegét vissza kell fizetni.

       (4) *  Ha a Biztos Kezdet Gyerekházban a szolgáltatást adott hónapban átlagosan
            c) öt, hat, hét, nyolc vagy kilenc gyermek veszi rendszeresen igénybe olyan 
           településen,                  
            ahol kétezernél több állandó lakos él,
           a tárgyévi működési támogatás adott hónapra számított összegének a hiányzó igénybe 
           vevők számával arányos részét vissza kell fizetni.

(4a) *  Ha a Biztos Kezdet Gyerekház a szolgáltatást rendszeresen igénybevekőként elszá-
molt, kötelezően teljesítendő gyermeklétszám tekintetében nem teljesíti a gyermekek esélynö-
velő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rende-
letben a szolgáltatást rendszeresen igénybe vevő gyermekek összetételével kapcsolatos köve-
telményeket, a tárgyévi működési támogatás adott hónapra számított összeg - a feltételeknek
nem megfelelő igénybevevők számával - arányos részének tíz százalékát vissza kell fizetni. Ha
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a (4) bekezdésben foglaltak is fennállnak, mindkét visszafizetési kötelezettségnek eleget kell
tenni.

6) Az adott évre eső finanszírozás szerződésben foglaltak értelmében az indikátor nem
teljesülése  esetén  amennyiben  az  adott  időszakra  visszafizetési  kötelezettség
keletkezik  Szerencs  Város  Önkormányzatának,  akkor  Megyaszó  Község
Önkormányzata  a  visszafizetéssel  érintett  összeget  az  erről  szóló  értesítés
érkeztetésétől  számított 15 napon belül Szerencs Város Önkormányzatának megfizeti.

7) Amennyiben  ennek  Megyaszó  Község  Önkormányzata  15  napon  belül  nem  tesz
eleget,  akkor  Megyaszó  Község  Önkormányzata  felhatalmazza  Szerencs  Város
Önkormányzatát,  hogy  a  határidő  letelével  azonnali  beszedési  megbízást
kezdeményezzen a nem teljesült indikátor miatti visszafizetési kötelezettséggel érintett
összeg beszedése érdekében.

8) A szerződésben  nem  szabályozott  esetekben  a  Polgári  Törvénykönyv  vonatkozó
szabályai az irányadóak. 

Kelt:                                                                  Kelt:

Szerencs Város Önkormányzata                      Megyaszó Község Önkormányzata nevében:      
nevében:

………………………………………                                 ………………………………….
              Nyiri Tibor                                                        Hajdú Istvánné
             polgármester                                                        polgármester 
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