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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2013. december 12-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gyerekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 94. § (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat az e 

törvényben foglaltak szerint biztosítja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a személyes 

gondoskodást nyújtó alapellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek 

napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a máshol 

igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. 

 

Békés Város Önkormányzata a gyermekek átmeneti gondozását helyettes szülői ellátás 

formájában oldotta meg, melynek szabályait a helyettes szülői hálózat kiépítéséről szóló 

22/1999. (IX. 3.) rendelet (a továbbiakban: Helyi Rendelet) tartalmazza.    

Városunkban 2013. november hó 1. napjától a helyettes szülői tisztség, ezáltal a gyermekek 

átmeneti gondozása ellátatlan, miután a még működő helyettes szülő írásban jelezte, hogy a 

továbbiakban nem kívánja e feladatot ellátni. 2007-től - amikor az addig működő másik 

helyettes szülő szüntette meg ezirányú tevékenységét - folyamatosan végzett szervező 

munkával próbáltunk helyettes szülőket keresni, több fórumon és a médián keresztül is 

hirdettük, azonban a feladat ellátására alkalmas, az irányadó jogszabályi kritériumoknak 

megfelelő személyt, személyeket nem találtunk.  

A Gyvt. 97. § (1) bekezdése értelmében az e törvényben meghatározott személyes 

gondoskodást nyújtó ellátást vagy egyes körülhatárolható és elkülöníthető feladatok ellátását, 

ide nem értve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást, a települési önkormányzat, illetve 

az állam - a fenntartói feladatainak a Kormány rendeletében kijelölt szerv útján - állami 

fenntartóval, egyházi fenntartóval és nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is 

biztosíthatja.  

A jövőben ellátási szerződés kötésével kívánjuk biztosítani a gyermekek átmenti gondozását, 

mint kötelezően ellátandó feladatot, ezért több, a megyében működő, átmeneti gondozást 

végző intézménnyel vettük fel a kapcsolatot. Az egyeztetések eredményeként a Magyar 

Ökumenikus Segélyszervezet Orosházán fenntartott Családok Átmeneti Otthona által ajánlott 

szerződési feltételek a legkedvezőbbek, mind szakmailag, mind egyéb szempontból.  

E Szervezet Orosházán többfajta gyermekvédelmi- és szociális ellátást végez, és az 

Önkormányzatnak fizetési kötelezettsége csak akkor áll fenn, amikor az intézmény az 

elhelyezett gyermek tekintetében átmeneti gondozást nyújt.                        
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T. Képviselő-testület gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos teendői az alábbiak: 

- ellátási szerződés kötése a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel, 

- Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyettes szülői hálózat 

kiépítéséről szóló 22/1999. (IX. 3.) rendelete hatályon kívül helyezése, ami jelen testületi 

ülés napirendjére felvett, a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati 

rendeletet módosításával megtörténik,   

- intézkedés a helyettes szülői hálózat működési engedélyének visszavonása iránt.      

      

A gyermekek átmeneti gondozásának igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló 

szabályok Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló 11/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletében kerülnek szabályozásra.  

 

A feladat ellátási szerződés-tervezet 2013. november 20-án megküldésre került a Magyar 

Ökumenikus Segélyszervezet részére, visszajelzés azonban még nem érkezett. A végleges 

szerződés-tervezet legkésőbb a testületi ülés előtt kiosztásra kerül.      

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat szíveskedjen 

elfogadni.  

 

Határozati javaslatok:  

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete 

szerinti tartalommal ellátási szerződést köt a Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezettel, az általa fenntartott Családok Átmeneti Otthona gyermekek 

átmeneti gondozása szolgáltatásának szükséglet szerinti igénybevételére. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármesterét az ellátási szerződés aláírására, valamint a Békés Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalánál a helyettes szülői ellátás működési 

engedélyének visszavonása iránti intézkedésre, az ezzel kapcsolatos iratok 

aláírására.     

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős:                    Izsó Gábor polgármester 

  

Békés, 2013. december 5. 

 

 Izsó Gábor  

                                                                                                       polgármester 

 

 

Jogi ellenjegyző  

 

 

Pénzügyi ellenjegyző  

 
 


