
  

 

ELŐTERJESZTÉS 

gyermekek átmeneti otthonával kapcsolatos jogszabályi kötelezettség érdekében 
szándéknyilatkozat kiadásáról  

Tisztelt Társulási Tanács! 

A Pest Megyei Kormányhivatal, mint működést engedélyező és ellenőrző szerv (a 

továbbiakban: Kormányhivatal) határkörében eljárva a szociális és gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Kor. rendelet (továbbiakban: Szny.) 36. § (1) 

bekezdése alapján 2022. július 11-én helyszíni ellenőrzést tartott a Kistérségi Gondozási 

Központban.  

A hatósági ellenőrzés jegyzőkönyve a https://aszod.hu/wp-site/wp-

content/uploads/2022/07/kistersegi-gondozasi-kozpont-hatosagi-ellenorzese_2022-07-11-

1-2.pdf oldalon a nyilvánosság biztosítása érdekében közzétételre került és a korábban 

tárgyalt napirendhez tartozó előterjesztés 1. számú mellékleteként is teljes terjedelmében 

megismerhető volt.  

Az ellenőrzés során hiányosságként került megállapításra, hogy a gyermekek átmeneti 

otthonának ellátása nem biztosított.  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

8. pontjában és a 41. § (6) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 45-48. §-a, 50. §-a, 94. §-a, 

96-97. §-i alapján, a gyermekek átmeneti gondozása törvényi kötelezettség. 

A Gyvt. 50. § (1) bekezdése alapján a gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő, 

tizenkettedik életévét betöltött vagy tizenkettedik életévét be nem töltött, nem helyettes 

szülőnél elhelyezett gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül 

marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család 

életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. 

A Gyvt. 94/A. § -a kimondja a települési önkormányzatok a személyes gondoskodás keretébe 

tartozó gyermekjóléti alapellátásokat, különösen a bölcsőde, mini bölcsőde, a gyermekek 

átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona működtetését társulás útján is biztosíthatják. 

 

Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása 
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Intézményvezető Asszony a hiányosság pótlása érdekében 4, gyermekek átmeneti otthona 

szolgáltatást nyújtó szervezettel felvette a kapcsolatot. Ebből egy intézmény a Gyöngyös 

Körzete Kistérség Többcélú Társulása (székhely: 3200 Gyöngyös Fő tér 13. adószáma: 

15382850-1-10) továbbiakban: Társulás – képviseletében Hiesz György elnök) adott pozitív 

választ arra, hogy szerződést kötne a Társulással.  

A szerződéskötés menetének első állomása, hogy az Aszód és Társult Önkormányzatok 

Szociális és Gyermekjóléti Társulásának Tárulási Tanácsa szándéknyilatkozatot adjon ki arra 

vonatkozóan, hogy ellátási szerződést kíván kötni a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú 

Társulásával gyermekek átmeneti gondozása kötelezettségének ellátása érdekében. A 

Gyöngyös Körzete Kistérségi Többcélú Társulás a feladatot saját fenntartású intézménye a 

Kistérségi Humán Szolgáltató Központon keresztül biztosítja. Az együttműködés főpillére, 

hogy a gyermekek átmeneti otthonában, üres férőhely terhére, 1 fő számára elhelyezést nyújt 

a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás annak érdekében, hogy a Gyvt-ben 

szabályozottak és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglaltak szerint az Aszódi Társulás területén lakó- vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező 0-18 év közötti életkorban lévő átmeneti gondozást igénylő 

gyermek számára, 0-3 év közötti gyermek esetén kizárólag szülővel együtt átmeneti 

gondozást igénylő gyermek számára az ellátást biztosítsa.  A szándéknyilatkozat megküldése 

után a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás dönt a csatlakozási szándékról, a 

jogszabályban előírt feltételek (működési engedély stb.) biztosítása után a 

szerződéstervezetet megküldi elfogadásra és amennyiben az Aszód és Társult 

Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Tárulási Tanácsa ezt elfogadja 2023. 

januárjától az ellátást biztosítja számunkra.  

Tájékoztatom a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a szerződés megkötésével pénzügyi 

kötelezettsége is keletkezik a Társulásnak, melyet a jövő évi költségvetésbe be kell tervezni. 

Tájékozódtunk a jelenlegi díjakról. Jelenleg az ellátás összege 1 fő ellátott esetében 235 000 

Ft/hó. Ez az összeget minden hónapban folyósítani kell, abban az esetben is, ha nincsen 

ellátottunk az intézményben.  

Kérem Önöket, hogy a szerződés megkötésére vonatkozó, határozati javaslatban szereplő 

szándéknyilatkozatot elfogadni szíveskedjenek.  

 

Aszód, 2022. szeptember 14. 

 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  
              elnök 
 
Látta: dr. Lukács Adrienn  
 munkaszervezet vezetője 



 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulásának Tárulási 

Tanácsának 
……/2022. (IX. ……) társulási tanácsi határozata   

gyermekek átmeneti otthonával kapcsolatos jogszabályi kötelezettség érdekében 
szándéknyilatkozat kiadásáról 

 
Az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulásának Tárulási 
Tanácsa kifejezi azon szándékát, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában és a 41. § (6) bekezdésében, valamint 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban Gyvt.) 45-48. §-a, 50. §-a, 94. §-a, 96-97. §-i alapján, a gyermekek átmeneti 
gondozása törvényi kötelezettsége teljesítése érdekében ellátási szerződést kössön a 
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásával.  
 
A Társulási Tanács felkéri Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs elnököt, hogy amennyiben a Gyöngyös 
Körzete Kistérség Többcélú Társulás a szándéknyilatkozatot elfogadja és kifejezi támogató 
szándékát a feladatellátással kapcsolatban, a szerződéskötéssel kapcsolatos előkészítő 
tárgyalásokat lefolytassa és a szerződéstervezetet a Társulási Tanács ülésére beterjessze.  
 
Felelős: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester  
Határidő: a szándéknyilatkozat megküldésére azonnal 
 
 


