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Tisztelt Képviselő-testület!
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO/13/09380-1/2018. számú levelében
törvényességi felhívással élt, mivel a Képviselő-testület nem teljesíti a családok és gyermekek
átmenti otthona működtetésével kapcsolatos feladatellátási kötelezettségét. Megkeresésében
indítványozta, hogy a mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés megszüntetése érdekében a
képviselő-testület tegyen eleget a családok és gyermekek átmeneti otthona működtetése
vonatkozásában jogszabályon alapuló feladatellátási kötelezettségének.
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 15-ei ülésén egyetértett
azzal, hogy szükséges megvizsgálni a családok és a gyermekek átmeneti otthona újbóli
működtetésének feltételeit.
A működtetés feltételeinek vizsgálata az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és
Gyermekjóléti Integrált Intézmény és az Ózdinvest Kft. vezetőjének bevonásával megtörtént.
A vizsgálat kiterjedt a megfelelő ingatlan feltérképezésére, az ingatlan átalakítási és felújítási
munkálatainak költségeire, valamint a családok és a gyermekek átmeneti otthona személyi és
tárgyi feltételeinek biztosítására is. A két intézmény éves működtetése kb. minimum
46.000.000,- Ft biztosítását igényelné az Önkormányzattól.
A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában
jelenleg nincs olyan ingatlan, mely a szolgáltatások biztosítására valamennyi szempontból
megfelelne.
Fentiekkel párhuzamosan meg kellett vizsgálni annak lehetőségét is, hogy az intézmények
működtetésének feladatellátási kötelezettségét az önkormányzat egyházi fenntartóval kötött
ellátási szerződés útján teljesítse. Ennek megfelelően 2018. novemberében megkezdődtek a
tárgyalások egyházi fenntartású intézmények létrehozása tekintetében a Római Katolikus
Egyházzal, a Magyar Pünkösdi Egyházzal, a Magyar Görögkatolikus Egyházzal és a Magyar
Református Szeretetszolgálattal, azonban valamennyi egyház képviselője arról adott
tájékoztatást, hogy megfelelő ingatlan, valamint a működtetéshez szükséges források
biztosításának hiányában nem tud érdemben foglalkozni a kérdéssel.
Miután a működtetés biztosítására a települési önkormányzatnak társulás útján is lehetősége
van, Ózd Kistérség Többcélú Társulása településeit is számításba vettük megfelelő ingatlan
feltérképezése céljából. A térségi települések közül Borsodnádasd város polgármestere azt a
tájékoztatást adta, hogy Borsodnádasdon két olyan ingatlan is rendelkezésre áll, amely a
szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése után alkalmas lehet a családok és a
gyermekek átmeneti otthona működtetésére.
A szóban forgó ingatlanok megtekintése - a Magyar Református Szeretetszolgálat helyi
képviselőjével közös bejáráson - 2018. decemberében megtörtént, a Szeretetszolgálat
nyitottnak mutatkozott mind a felújítási és átalakítási munkálatok költségeinek viselése, mind
pedig az intézmények létrehozása és működtetése tekintetében. A Magyar Református
Szeretetszolgálat munkáját egy ötfős Kuratórium ellenőrzi és igazgatja, melynek kedvező
döntése esetén kerülhet sor további tárgyalások lefolytatására a családok és a gyermekek
átmeneti otthona működtetésének kérdésében.
Javaslom a tisztelt képviselő-testület részére, hogy hatalmazza fel Ózd város polgármesterét egyben Ózd Kistérség Többcélú Társulása társulási tanácsának elnökét - Borsodnádasd város
önkormányzatával, valamint a Magyar Református Szeretetszolgálattal történő további
tárgyalások lefolytatására.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2019.(I. 31.) határozata
a családok és gyermekek átmeneti otthona
újbóli működtetésével kapcsolatos további intézkedésekre
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és a következő határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Családok Átmeneti Otthona, valamint a
Gyermekek Átmeneti Otthona kialakításának feladatát az Ózd Kistérség Többcélú
Társulása szervezeti keretei között célszerű elvégezni.
2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két intézmény létrehozását lehetővé tevő
előkészítő tárgyalásokat folytassa le.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. március 31.

