Javaslat törvényességi felhívással kapcsolatos
álláspont kialakítására

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: Jegyző

Ózd, 2018. november 15.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal a BO/13/09380-1/2018. számú levelében
törvényességi felhívással élt, mivel a Képviselő-testület nem teljesíti a gyermekek és családok
átmeneti otthona működtetésével kapcsolatos feladatellátási kötelezettségét.
Levelében felhívja a figyelmet arra, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 94. § (1) bekezdése szerint a települési
önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és
működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. A Gyvt. 94. § (3)
bekezdés b) és c) pontja értelmében az a települési önkormányzat, amelynek területén
harmincezernél több állandó lakos él gyermekek és családok átmeneti otthonát köteles
működtetni. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 146. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével Ózd város
lakosságszáma: 36.626 fő.
Indítványozza a Kormányhivatal, hogy a mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés
megszüntetése érdekében a képviselő-testület tegyen eleget a gyermekek és a családok átmeneti
otthona működtetése vonatkozásában jogszabályon alapuló feladatellátási kötelezettségének.
Ózd városban a gyermekek és a családok átmeneti otthonai 2013. július 1. napjával kerültek
megszüntetésre.
A megszüntetést az alábbiak indokolták:
A Gyermekek Átmeneti Otthonának kihasználtsága a megszüntetést megelőző két évben csak
75%-ban teljesült, ami azt jelentette, hogy átlagban hét gyermeket látott el az intézmény.
Ugyanakkor a működtetéséhez éves szinten 25 M Ft kiegészítésre volt szükség, amely
pénzeszköz nem állt rendelkezésre.
A Családok Átmeneti Otthona épületének állaga olyan mértékben leromlott, hogy a szükséges
felújítás költsége elérte összességében a 100 M Ft-ot. A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
által – a működési engedély megtartása érdekében – előírt azonnali „kisebb” felújítások is több
tíz millió forintba kerültek volna. Az előírt felújítás végrehajtása nélkül az intézmény működési
engedélye visszavonásra került volna, erre tekintettel ennek az intézményi egységnek a
fenntartása sem volt tovább biztosítható.
A jelenlegi jogszabályi előírások szerint a gyermekek és a családok otthonának fenntartása éves
szinten az alábbi költségigénnyel járna (a minimálisan ellátandó 12 fő esetén):
Gyermekek átmeneti otthona személyi kiadásai (bér, járulék, cafetéria, stb):
1 fő szakmai vezető
1 fő nevelő
3 fő gyermekfelügyelő
1 fő gyermekvédelmi asszisztens
családgondozó (heti 10 óra)

222.409,-Ft/hó
222.409,-Ft/hó
667.227,-Ft/hó
222.409,-Ft/hó
55.602,-Ft/hó

Bér összesen: 1.390.056,-Ft/hó

16.680.672,-Ft/év

Munkaruha:
312.500,-Ft/7 fő/év
Dologi kiadás (2012. évi: 6.300.000,-Ft) kb. 8.000.000,-Ft/év
Túlóra, készenlét, ügyelet:
kb. 3.000.000,-Ft/év
Éves kiadás kb: 28.000.000,-Ft
Családok átmeneti otthona személyi kiadásai (bér, járulék, cafetéria, stb):
1 fő szakmai vezető
4 fő szakgondozó, gondozó
2 fő családgondozó
tanácsadó (heti 10 óra)

222.409,-Ft/hó
889.636,-Ft/hó
444.818,-Ft/hó
55.602,-Ft/hó

Bér összesen: 1.612.465,-Ft/hó
19.349.580,-Ft/év
Munkaruha:
362.500,-Ft/8 fő/év
Dologi kiadás (2012. évi: 9.000.000,-Ft) kb. 11.000.000,-Ft/év
Túlóra, készenlét, ügyelet:
kb. 3.000.000,-Ft/év
Éves kiadás kb: 34.000.000,-Ft
Gyermekek Átmeneti Otthona 2019. évi normatív támogatása: (12 férőhelyes intézmény
esetében, 75 %-os kihasználtság figyelembe vételével)
Szakmai dolgozók bértámogatásának meghatározása:
Számított segítői létszám: 3 fő * 2.606.040,- Ft átlagbéralapú támogatás = 7.818.120,- Ft
Családok Átmeneti Otthona 2019. évi normatív támogatása: (12 férőhelyes intézmény
esetében, 75 %-os kihasználtság figyelembe vételével)
Szakmai dolgozók bértámogatásának meghatározása:
Számított segítői létszám: 3 fő * 2.606.040,- Ft átlagbéralapú támogatás = 7.818.120,- Ft
Intézményüzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről
– az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján – a szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter 2018. december 21-éig döntenek. Ennek összege előre nem meghatározható.
A két intézmény éves fenntartása fenti számításokat figyelembe véve kb. minimum
46.000.000,-Ft biztosítását igényelné az Önkormányzattól.
Mindezeket figyelembe véve – különös tekintettel arra, hogy ezen kötelezettségét az
önkormányzat egyházi fenntartóval kötött megállapodás útján is teljesítheti – szükséges
vizsgálni az intézmények újra indításának feltételeit összhangban a 2019-es év
költségvetésének előkészítésével.

HATÁROZATI JAVASLAT

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2018. (XI. 15.) határozata
törvényességi felhívással kapcsolatos
álláspont kialakításáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület a BAZ Megyei Kormányhivatal BO/13/09380-1/2018. számú
levelében megküldött törvényességi felhívást tudomásul veszi.
2.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy szükséges megvizsgálni a gyermekek és a
családok átmeneti otthona újbóli működtetésének feltételeit.
Felelős: BAZ Megyei Kormányhivatal tájékoztatásáért: Polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: A kialakítás feltételeinek vizsgálatáért: Farkas Péter Barnabás alpolgármester
Határidő: 2019. január 31.

