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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A településen működő egyházak megkeresték a képviselő-testületet az un. régi 
iskolaépületben kialakítandó családi napközi létrehozásának szándékával. 
A megkeresés és a családi napközi működésével kapcsolatos – részükről összeállított – anyag 
teljes terjedelmében az előterjesztés része. 
Megítélésem szerint a kezdeményezés támogatandó.  
Egyrészt mert ez által megoldódik a régi épület hasznosítása, másrészt - és ez az igazán  
fontos indok -  javul a településen a szociális szolgáltatások köre, színvonala. 
Ráadásul az a réteg vehetné igénybe, akik nem tudják, nem képesek a magasabb összegű 
gondozási díjat vállalni. 
Családi napközit - a jogszabályban rögzített feltételek megléte  esetén, működési engedély 
alapján  -  természetes személy és jogi személy (akár önkormányzatunk is) működtethet. 
Mint általában a humán szolgáltatások, természetesen a családi napközi sem profitorientált 
tevékenység, kizárólag az állami normatívából nem lehet „veszteség nélkül” üzemeltetni. 
A vázolt együttműködésben, minden együttműködő partner támogatásával  alacsonyabb díjak 
alkalmazásával is lehet elérni rentábilis működtetést. 
 
Kérem, hogy a kezdeményezést tárgyalja meg és véleményezze:   

- szakmai, szociális indokoltságát a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság, 
- a támogatás formáját, mértékét, tehát az önkormányzati szerepvállalás pénzügyi 

részét:  formáját, mértékét pedig a Pénzügyi Bizottság. 
 
Mindezek alapján kérem az előterjesztés megvitatását. 
     Határozati javaslat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a családi 
napközi létrehozására vonatkozó  egyházi megkeresést. 
A képviselő-testület kifejezi támogatási szándékát a szociális alapszolgáltatás 
fejlesztésére  és kész együttműködni a  református és katolikus egyházközséggel annak 
kialakítására és fenntartására. 
 
Az önkormányzat  a családi napközi működtetéséhez térítésmentesen biztosítja az un. 
régi iskolaépületet (Alsónémedi, Kossuth L. utca 60/A. sz.) és a napközi működésének 
időtartamára biztosítja az üzemeltetési költségeket (villany, víz, fűtés) az éves 
költségvetési rendeletében erre a célra biztosított/általános tartalékkeret terhére. 
 
A testület felhatalmazza a polgármester, hogy a részletes feltételeket tartalmazó 
együttműködési megállapodást egyeztesse és megkösse az egyházak képviselőivel. 
 
Határid ő: értelemszerű 
Felelős:  Polgármester 
 
Alsónémedi, 2011. november 16. 
            Vincze József 
                      Polgármester 
Az előterjesztés törvényes! 
 
     Dr. Percze Tünde 
              jegyző 


