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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. április 30-i ülésére 
 
 
Tárgy:  Együttműködési megállapodás megkötése az SOS-Gyermekfalu 

Magyarországi Alapítványával 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (a továbbiakban: Alapítvány) több éve 
stratégiai partnere az önkormányzatnak. Jelenleg a gyermekek átmeneti gondozása kapcsán a 
helyettes szülői ellátásban nyújtanak segítséget, folyamatosan 5 gyermek részére biztosítják 
ezt a típusú gyermekjóléti alapellátást. Az Alapítvány a 2010-2012. években ellátási 
szerződés útján a gyermekvédelmi szakellátást is biztosította a kecskeméti gyermekek 
számára, a 2012. évet követően azonban a gyermekvédelmi szakellátás kikerült a megyei jogú 
városok önkormányzatai kötelező feladatai közül. Ennek következtében az önkormányzat és 
az Alapítvány között létrejött ellátási szerződés megszűnt, az ellátást azonban az Alapítvány 
változatlanul biztosítja a kecskeméti gyermekfaluban. 
 
Az Alapítvány továbbra is fontos szerepet tölt be a város életében. A gyermekvédelmi 
szakellátási feladatok mellett a gyermekjóléti alapellátásokat is bővítették, és ennek 
eredményeként a „TIOP-3.4.1. B-11/1” jelű pályázati kiírás keretei között 12 férőhelyes 
gyermekek átmeneti otthona beruházás valósult meg. A gyermekek átmeneti otthona 
előreláthatólag 2015 júliusában kezdi meg működését. 
 
A fenti feladatok biztosításával az Alapítvány jelentős szerepet vállal a Kecskeméten élő 
gyermekek szükség szerinti átmeneti gondozásában, valamint a nevelőszülői és a 
gyermekotthoni ellátásban is. E feladatok keretében az alábbiakat valósítja meg: 
 
 a) a gyermekjóléti alapellátási feladatai tekintetében: 

- a családban nevelkedő rászoruló gyermekeket – szükség és indokoltság esetén 
anyával együtt – fogadja be gyermekek átmeneti otthonába; 

- biztosítja a gyermekek teljes körű ellátását az átmeneti gondozás időtartama alatt; 
- segíti a gyermekek családjukba történő visszakerülését; 
- segíti az átmeneti gondozást előidéző okok megszüntetését; 
- további források bevonásával célzott családmegerősítő programot indít családok 

számára (pl. szülők iskolája, fiatal szülők megsegítése, lakáskörülmények 
rendezésében való segítségnyújtás, gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedett 
fiatal szülők támogatása); 
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- önkénteseket von be a családmegerősítő programba; 
- lépéseket tesz a lakáshelyzetükben veszélyeztetett családok érdekképviseletének 

érdekében; 
- a rendszerszemléletű együttműködés fejlesztése érdekében képzéseket szervez a 

gyermekvédelemben dolgozó önkormányzati és civil szereplők bevonásával. 
 

b) a gyermekvédelmi szakellátás tekintetében: 
- nevelőszülői hálózatot működtet a szakellátásba került gyerekek családban történő 

nevelése, gondozása érdekében; 
- lakásotthonokat működtet a fiatal felnőttek önálló életre nevelése érdekében; 
- érdekképviseleti tevékenységet végez a szakellátásban élő gyerekek magas 

színvonalú ellátása érdekében; 
- pályázati forrásokat von be a veszélyeztetett helyzetű gyerekek magasabb színvonalú 

ellátása érdekében, szolgáltatásait hozzáférhetővé teszi a város és környéke gyerekei 
és szolgáltatói számára (pl. szexuálisan bántalmazott gyerekek kezelése és a velük 
foglalkozó szakemberek képzése); 

- képzési programokat szervez nevelőszülők és szakemberek számára új eszközök, 
módszerek bemutatására, készségek fejlesztésére. 

 
Az önkormányzat 2015. évi költségvetése tartalmazza a gyermekek átmeneti otthonának 
támogatási összegét – féléves időszakra 11 millió forintot –, azonban a fentiekben felsorolt, 
széles körben nyújtott szolgáltatások tekintetében javaslom, hogy az önkormányzat kössön 
hosszú távú együttműködési megállapodást az Alapítvánnyal, amelyben rögzítésre kerül a 
szervezet teljes körű szolgáltatásainak éves támogatási lehetősége is. Ily módon nem csak a 
gyermekek átmeneti otthona működtetésére, hanem a teljes szolgáltatási spektrumra 
biztosítaná a város az éves támogatási összeget. 
 
Az együttműködési megállapodás hosszú távú kötelezettségvállalás, a működési támogatás 
összege minden évben a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra. A támogatás 
összegére vonatkozóan – hasonlóan más szolgáltatók támogatásához – minden évben 
támogatási szerződést kötünk az Alapítvánnyal. 
 
A fentiek alapján a támogatási összeg a 2015. évre – a júliustól-decemberig tartó időszakra 
vonatkozóan – a költségvetési rendeletben rögzített 11 millió forint. Mivel az együttműködési 
megállapodás és így a nyújtandó támogatás a teljes szolgáltatási körre vonatkozik, a 
következő költségvetés-módosításkor a költségvetési rendelet 3242201 számú előirányzatát, 
valamint a többéves kihatással járó döntések táblázatát módosítani szükséges. 
  
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján a határozat-tervezetben foglaltakat 
elfogadni szíveskedjen. 
 
 
 
Kecskemét, 2015. április 2. 
                      
          Mák Kornél 
                                         alpolgármester 
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        KÖZGYŰLÉSE 

____________________________________ 
 

          
                                         
 

KIVONAT 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2015. április 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
          /2015. (IV.30.) határozata 
Együttműködési megállapodás megkötése az SOS-Gyermekfalu Magyarországi 
Alapítványával 
 
 
 
A közgyűlés megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 13.663-1/2015. számú előterjesztését 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
1. A közgyűlés úgy dönt, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal együttműködési 
megállapodást köt az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával. 
 
 
2. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az együttműködési 
megállapodás aláírására. 

 
 Határidő: 2015. május 15. 
 Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
 
3. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy az együttműködési 
megállapodásban foglaltakat a 2015. évi költségvetés soron következő módosításakor vegye 
figyelembe. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 



a ……….. számú határozat melléklete 
 
ügyszám:                           
ügyintéző:  

 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 
amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 
Kecskemét, Kossuth tér 1., adószám: 15724540-2-03, KSH szám: 15724540-8411-321-03, 
képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat),   
másrészről az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (székhelye: 1094 Budapest, 
Angyal u. 1-3., bírósági nyilvántartásba vételi száma: Fővárosi Bíróság 9984/2011, adószáma: 
18258772-1-43, képviseli: Gosztonyi Gábor ügyvezető igazgató, a továbbiakban: 
Alapítvány) között az alábbiakban meghatározott feltételek mellett: 
 
1. Az Alapítvány Kecskemét megyei jogú városban jelentős gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
feladatot lát el. Az együttműködők a megállapodás tartalmi kérdéseinek kidolgozásakor 
elemezték, értékelték a korábban meglévő, kölcsönösen hasznosnak ítélt munkakapcsolatukat, 
és egybehangzóan kinyilvánítják a kapcsolatok további fenntartásának és fejlesztésének 
szándékát.  
 
2. A fentieknek megfelelően az Alapítvány vállalja, hogy szerepet vállal a Kecskeméten élő 
gyermekek szükség szerinti átmeneti gondozásában, valamint a nevelőszülői és a 
gyermekotthoni ellátásban. Ennek keretében: 
 
 a) a gyermekjóléti alapellátási feladatai tekintetében: 

- a családban nevelkedő rászoruló gyermekeket – szükség és indokoltság esetén 
anyával együtt – fogadja be gyermekek átmeneti otthonába; 

- biztosítja a gyermekek teljes körű ellátását az átmeneti gondozás időtartama alatt; 
- segíti a gyermekek családjukba történő visszakerülését; 
- segíti az átmeneti gondozást előidéző okok megszüntetését; 
- további források bevonásával célzott családmegerősítő programot indít családok 

számára (pl. szülők iskolája, fiatal szülők megsegítése, lakáskörülmények 
rendezésében való segítségnyújtás, gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedett 
fiatal szülők támogatása); 

- önkénteseket von be a családmegerősítő programba; 
- lépéseket tesz a lakáshelyzetükben veszélyeztetett családok érdekképviseletének 

érdekében; 
- a rendszerszemléletű együttműködés fejlesztése érdekében képzéseket szervez a 

gyermekvédelemben dolgozó önkormányzati és civil szereplők bevonásával. 
 

b) a gyermekvédelmi szakellátás tekintetében: 
- nevelőszülői hálózatot működtet a szakellátásba került gyerekek családban történő 

nevelése, gondozása érdekében; 
- lakásotthonokat működtet a fiatal felnőttek önálló életre nevelése érdekében; 
- érdekképviseleti tevékenységet végez a szakellátásban élő gyerekek magas 

színvonalú ellátása érdekében; 
- pályázati forrásokat von be a veszélyeztetett helyzetű gyerekek magasabb színvonalú 

ellátása érdekében, szolgáltatásait hozzáférhetővé teszi a város és környéke gyerekei 
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és szolgáltatói számára (pl. szexuálisan bántalmazott gyerekek kezelése és a velük 
foglalkozó szakemberek képzése); 

- képzési programokat szervez nevelőszülők és szakemberek számára új eszközök, 
módszerek bemutatására, készségek fejlesztésére. 

 
3. Az Alapítvány az Önkormányzat számára minden év március 31-ig pénzügyi és szakmai 
beszámolót készít, amelyet Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése szociális és 
gyermekjóléti ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága megtárgyal. 
 
4. Az Önkormányzat vállalja, hogy:  
 
a) költségvetése terhére általános működési támogatást nyújt az Alapítvány részére a 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatai ellátásához,  
 
b) az alapítvány szakirányú pályázatait lehetőségeihez mérten támogatja,  
 
c) a szakmai konzultációkon és tapasztalatcseréken szociális szakembereivel részt vesz,  
 
d) az általa, vagy gyermekjóléti intézményei által szervezett szakmai továbbképzésekről, 
tudományos konferenciákról az együttműködő partnert tájékoztatja,  
 
e) szakmai információk biztosításával és cseréjével segíti az Alapítvány hatékony munkáját.  
 
5. Az Önkormányzat és az Alapítvány évente támogatási szerződést köt, amelyben az adott 
évi támogatás célját és összegét rögzítik. 
 
6. Együttműködő felek évente áttekintik és értékelik az elvégzett munkát.  
 
7. Együttműködő felek a megállapodást 2015. július 1. napjától határozatlan időre kötik. A 
megállapodást bármelyik fél 6 hónapos felmondási idővel felmondhatja. 
 
8. Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal kapcsolatosan a felek – hatáskörtől függően - kikötik 
a Kecskeméti Törvényszék, illetve a Kecskeméti Járásbíróság kizárólagos illetékességét. 
 
9. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.  
 
10. Ezen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
aláírták. 
 
  
 
Kecskemét, 2015……………………. 
 
 
 

 
 
 Szemereyné Pataki Klaudia        Gosztonyi Gábor 

      polgármester         ügyvezető igazgató 


