
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

AGS . szárnú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Gyermekek Átmeneti Otthona engedélyezett 

létszámának l fővel történő bővítéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Gyermekek Átmeneti Otthonában az átmenetileg ellátás nélkül, vagy elhelyezés hiányában 
gondozás, nevelés, lakhatás nélkül maradt gyerekek gondozása történik, akiknek ellátása a 
család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. Az otthon teljes körű, testi, értelmi, 
érzelmi és erkölcsi fejlődésüket elősegítő ellátást biztosít, ideiglenesen pótolja a szülői 

gondoskodást. Az ellátottak a családban nevelkedő, de onnan átmenetileg kikerülő, 3 - 18 év 
közötti gyermekek. A szolgáltatás időtartama maximum 12 hónap, amely 6 hónappal, illetve 
tanítási év végéig meghosszabbítható. A Gyermekek Átmeneti Otthonában évente 40-50 
gyermek kap szolgáltatást, és az ellátást legnagyobb százalékban a gyermek 
magatartásproblémájának okán vették igénybe. 

II. Hatásvizsgálat 

A Gyermekek Átmeneti Otthonában az ellátást folyamatosan biztosítani szükséges. Ennek 
érdekében munkatársaink egy része - l fő gyermekvédelmi asszisztens, és 3,5 fő 

gyermekfelügyelő- megszakítás nélküli munkarendben dolgozik. 
A gyermekek éjszakai felügyelete gyakran nem problémamentes. A gyermekek biztonsága 
érdekében szükséges, hogy éjszaka is két munkatárs legyen szolgálatban. Az átmeneti otthon 
környékén nincs olyan intézmény, ahol éjszakai műszakot ellátnának, ahonnan segítséget 
lehetne kémi sürgős esetben alkalom adtán. 

Ezt a problémát 2003 évtől, olyan megbízásos jogviszenyú foglalkoztatottakkal oldottuk meg, 
akik éjszakai ügyeletet vállaltak Jelenleg négy ilyen érvényes megbízási szerződésünk van. 
Feladatuk az éjszakai másod ügyelet biztosítása. Éjszaka alhatnak, akkor ébreszti fel őket a 
közalkalmazott munkatársunk, ha nem tudja kezelni a helyzetet egyedül. Ez leginkább beteg 
gyermekek ellátása esetén fordul elő, vagy rendkívüli helyzetekben (drog fogyasztás gyanúja, 
alkoholos állapot, begyógyszerezett gyermekek). Ilyenkor a megbízásos feladata az, hogy 
átveszi az ügyeletet, és figyeli a többi gyermek nyugalmát, amíg a gyermekfelügyelő 
megoldva a problémát vissza nem tér a helyére. Ha valami problémát észlel, jelzi a 
gyermekfelügyelőnek 

Ritka alkalmakkor, amikor a gyermekfelügyelőnek sürgősen el kell távoznia a házból, pl. 
rendőrség, mentők stb., a másod ügyeletes veszi át a gyermekek felügyeletét, amíg a vezető, 
vagy a vezető által delegált munkatárs meg nem érkezik az otthonba. 

A szerződéssel rendelkezők bérezése jelenleg 445Ft/óra, melyet megbízási díjként terveztünk 
az átmeneti otthon költségvetésébe, l 600 eFt személyi juttatás+ 389 eFt járulék összegben. 



III. V égrehatás feltételei 

A megbízásos munkaszerződések felülvizsgálása során törvényességi aggályok merültek fel a 
megbízási szerződéssel történő foglalkoztatását illetően, a jelenlegi formában ezek a 
megbízási szerződések színlelt munkaszerződésnek felelnek meg (mivel a munkaidejük egy 
részében munkavégzésre is kerül sor, valamint előre eltervezett beosztás szerint ügyelnek az 
otthonvezető által meghatározott helyen). 
A problémára megoldást jelentene, ha az Átmeneti Otthon munkaszerződéssel alkalmazna egy 
fő, vagy két részmunkaidős éjszakai ügyeletest Ez anyagilag nem jelent nagyobb terhet a 
fenntartónak, mivel a munkakör betöltése szakképzettséghez nem kötött, ezért minimálbérrel 
számolva 78 OOO Ft/hó - l 194 eFt/év a bérköltség, 936 eFt személyi juttatás + 258 eFt a 
járulék. 
A 2011. december l-től történő státuszbővítés előirányzat- módosítást sem igényel, mivel a 
decemberi bér könyvelése 2012. januárjára tevődik át. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze a Gyermekek Átmeneti Otthona 
engedélyezett létszámát 2011. december 1- től egy fő éjszakai ügyelet álláshellyel oovíteni. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. melléklete szerinti határozatot. 

Budapest, 20 ll. november " " 

J..-yi-u n 
Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. ./2011. ( .. ./ ... ) határozata 

a Gyermekek Átmeneti Otthona engedélyezett létszámának l fővel történő bővítéséről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekek 
Átmeneti Otthona engedélyezett létszámát 2011. december l-től l fő éjszakai ügyeletes 
álláshellyel megemeli. 
Határidő: 2011. december l. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetésben a Gyermekek Átmeneti Otthona részére az 
éjszakai ügyeletes álláshely tervezéséről gondoskodjék. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. évi költségvetés készítése 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 


