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ELŐTERJESZTÉS 
 

A „Kipikopik” Játszóház működéséről 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 95/2016.(IV. 28.) számú 
határozatával döntött arról, hogy 2017. január 1. napjától a fenntartói jogokat átveszi 
a Premontrei Női Kanonokrendtől a Manó és Manócska Családi Napközik és a 
„Kipikopik” Játszóház működtetését illetően. A Premontrei Női Kanonok Rend 
Főnökasszonya 2016. június 2. napján írt levele szerint a Mester u. 2. szám alatti 
székhelyen működő Manó és Manócska 2x7 fős családi napközi székhelyét a 
Képviselő-testület áprilisi döntése ellenére annak működtetését Zsámbékon kívánja a 
Rend 2017. január 1. napjától folytatni és ennek elérése érdekében az eljárásokat 
megindította az NRSZH előtt. 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
44/A.§-a fogalmazza meg és csatolja az alternatív napközbeni ellátás körébe 
a Játszóház működtetését. 
 
A májusi testületi döntés ellenére, a fenntartói jogok átvételére nem került még sor, 
mert az elmúlt időszakban több egyeztetés is történt a Intézményvezetőkkel a 
Kipikopik Játszóház 2017. január 1. napját követő működtetése tekintetében. 
 
Az egyeztető tárgyalásokon körvonalazódott, hogy a májusban hozott testületi 
döntést módosítani szükséges, mert a „Kipikopik” Játszóház elsődleges célja 
közelebb áll a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladataihoz, mint a bölcsődei 
ellátáshoz. 
 
Kihangsúlyozandó, hogy a szolgáltatást minden esetben, minden érdeklődő 
ingyenesen veheti igénybe és ott a szülő a gyermekével együtt tölti az időt. A 
Játszóház vezető nagy figyelmet fordít a szülővel folytatott beszélgetésre, az általa 
felvetett problémákban való segítségnyújtásban. A szolgáltatás így jól illeszkedik a 
család-és gyermekvédelem prevenciós munkájához és ezen feladatok szem előtt 
tartása alapján nem azonosul a bölcsődei Játszóház profiljával. 
 
Ezen indokok alapján javasolom a 95/2016.(IV.28.) számú határozat 1. pontjának 
alábbiak szerinti módosítását: 
 
A képviselő-testület átveszi a fenntartói jogot a Premontrei Női Kanonokrendtől és a  
„Kipikopik” Játszóház működtetését 2017. január 1. napjától a Biatorbágyi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéhez csatolja. 
  
A Játszóház fenntartói jogaiban történő változást az NRSZH felé be kell jelenteni. 
 



A „Kipikopik” Játszóház egy ingyenes szolgáltatás, ami 2008. szeptember 22. óta 
nap, mint nap várja és fogadja a 0-5 év közötti gyermekeket és szüleiket. Helyileg a 
Közösségi Ház ad otthont a szolgáltatásnak. 2015. évben 185 nap alatt, összesen 
2215 fő látogatott el a Játszóházba. 
 
Ellentétben a többi gyermekvédelmi feladatokkal, erre a feladatra állami hozzájárulás 
nem kérhető az állami költségvetésből, a fenntartónak kell a fenntartáshoz 
szükséges költségeket biztosítania. A fenntartás, működtetés teljes egészében a 
Fenntartó hatáskörébe tartozik, a működtetés személyi feltétele 1 fő 4 órában való 
alkalmazása. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését a kérdésben. 
 
 
Biatorbágy, 2016. szeptember 16. 
      

             
 
          Tarjáni István s.k.  

    polgármester 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                Határozati Javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
…./2016.(IX.29.) határozata 

 
A „Kipikopik” Játszóház működéséről 

 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a  „Kipikopik”  
Játszóház működéséről szóló előterjesztést. 
 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy  

1) A 95/2016.)IV.28.) határozat 1. pontja alapján a „Kipikopik” Játszóházat a 
Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz csatolva működteti 
2017. január 1. napjától, 

2) Felkéri a Polgármestert az Alapító Okirat módosításának előkészítésére és a 
működéshez szükséges eljárás megindítására, 

3) Felkéri a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét a 
Szervezeti és Működési Szabályzat és Szakmai Program módosításának 
előkészítésére és az októberi képviselő-testületi ülésre való előterjesztésére. 

 

Határidő: 2016. október 17. 
Felelős: polgármester  


