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Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Gyermekek Átmeneti Otthona férőhelyeinek bővítéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Gyermekek Átmeneti Otthona (1101 Budapest, Salgótarjáni u. 47.) tizenkét éve, 2000 
júliusában nyílt meg, jelenleg a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (ll 04 
Budapest, Mádi u.86.) telephelyeként működik. 

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 kikerülö, 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, az ellátás oka a legtöbb esetben a gyermek magatartásproblémájára 
vezethető vissza. 

Ellátási napok és a százalékos kihasználtság alakulása 2001-2011 között 

Év 2001 200 2 200 3 200 4 200 5 2006 200 7 200 8 200 9 2010 2011 
ellátási 
napok 2 923 3 210 2 885 3 903 4105 3 117 4 057 3 051 3 351 4 104 3 583 
száma 

kihasznál t-
55 73 66 89 93,7 71 93 70 76,5 93,6 81,8 

ság (%) 
ellátottak 

55 36 48 52 45 42 41 49 39 42 46 
száma 

Az átlagosnak mondható 80-90%-os kihasználtság optimális, mert a feladat ellátása mellett az 
intézmény azonnali fogadásra is alkalmas krízishelyzetekben. 

A 2003-2004. évek során az intézményen belül betegszoba kialakítása vált szükségessé vált, 
ami az irodahelyiség leválasztásával megtörtént Akkor az látszott célszerűnek, ha a beteg 
gyermekek elkülönítésre kerülnek az egészségesektőL Nem kifejezetten a fertőző betegségek, 
inkább a terjedő betegségek, különösen a fejtetű okozott nehézséget A fertőzött gyermekek 
az ilyen esetekben ellettek különítve, mivel oktatási nevelési intézményekbe nem mehettek a 
fertőzés megszűnéséig. Ez az elkülönítés történt a betegszobában. 
Az elmúlt évek folyamán változott ez a helyzet. Hatékonyabb szerekkel hamarabb 
megoldható a probléma, és az oktatási nevelési intézményekben a gyermekek elkülönítése 
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sem indokolt. Ez kifejezetten szerencsés, mivel az elkülönítés - bármennyire is tapintatosan 
lett kezelve a helyzetet- mégis megalázónak tűnhetett a többi gyerek előtt. 
Jelenleg betegség esetén a gyermek nem kerül elkülönítésre a megszakott környezetétől, a 
saját szabájában marad, és ott történik a kezelése. A betegszoba szükségességét kötelező 
jelleggel nem írja elő egyetlen jogszabály sem. 

Az utóbbi években egyre inkább felmerült annak szükségessége, hogy alkalomszerűen -
krízisesetekben - anyák fogadására is sor kerülhessen. A kerületnek jelenleg van ellátási 
szerződése a XVII. kerületben lévő RÉS Családok Átmeneti Otthonával, azonban azonnali 
elhelyezést ez az intézmény sem tud biztosítani krízishelyzetben, mert jellemzőerr a családok 
átmeneti otthonai túlzsúfoltak, hónapokig tartó várólista előzi meg a felvételt. 

A kerület egyre nehezebb anyagi helyzetére tekintettel született meg az a gondolat, hogy a 
funkcióját vesztett betegszobát át lehetne alakítani egy anya-gyerek fogadására alkalmas 
szobává. A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: Bárka) 
2011. évi beszámolójában a 2012-ben megvalósítandó tervként fogalmazódott meg először ez 
a gondolat, melynek szükségességét az élet is igazolta, amikor 2012. májusában a Terebesi 
kiserdőben az utcai szociális munkások találtak egy anyát két kisgyerekkel és azonnali 
elhelyezésre lett volna szükség. Fontos, hogy a Gyermekek Átmeneti Otthonában az anya
gyerek szaba kialakítása kizárólag a krízis helyzetek megoldását segítené, és nem a családok 
átmeneti otthona funkciójának átvállalását jelentené. 

II. Hatásvizsgálat 

A férőhelybővítéssel - anya és gyerek együttes elhelyezése esetén- lehetőség lenne három év 
alatti gyerek ellátására is, a jelenlegi feltételek mellett. Jelenleg a kerületben nem megoldott a 
három év alatti korosztály átmeneti gondozása. Ilyenformán továbbra sem lesz teljes 
mértékben megoldott a már említett korosztály ellátása, de anyával együtt átmenetileg 
vállalható lehet, krízis esetén. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 45. §(3) bekezdése alapján a gyermekek átmeneti gondozásának helyén 
a gyermek otthontalanná vált szülője is elhelyezhető. A 14. évét be nem töltött gyermeket 
szüleitől elválasztani csak kivételesen indokolt esetben lehet. 
A férőhelybővítésnek tehát jogi akadálya nincsen, a működési engedély módosítása 
szükséges. 

Személyi feltételek: 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valarnint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 
rendelet l. melléklete alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás 
formáinak szakmai létszám irányszámai és létszámminimum normái a következőképpen 
alakulnak: 
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Gyermekek átmeneti otthona 
(max. 40 férőhely, max. 12 intézményvezető/szakmai vezető l fő 

gyermek/ csoport) 
Nevelő l fő 

gyermekcsoportonként gyermekvédelmi asszisztens l fő 
gyermekfelügyelő 3 fő 

Családgondozó 10 óraihét 

A gyermekek átmeneti otthonában a jelenlegi engedélyezett férőhelyek száma 12 fő. A 
jogszabály alapján amennyiben a nevelők száma magasabb, a gyermekvédelmi asszisztensek, 
illetve a gyermekfelügyelők száma csökkenthető, ha a csoportra vonatkozó összlétszám 5 fő 
alá nem kerül. 12 fő ellátásához 5 fő, 14 fő ellátásához 6 fő szükséges. 

A Gyermekek Átmeneti Otthona jelenlegi szakmai létszáma: 

Telephelyvezető (szakmai 
l 

vezető) 

Családgondozó l 
Nevelő l 

Gyermekvédelmi asszisztens l 
Gyermekfelügyelő 3,5 

Összesen: 7,5 

A telephelyvezető, szakmai vezető rendelkezik a szükséges szakvizsgával, amit 12 férőhely 
fölött kötelezően ír elő a jogszabály. 
Az átmeneti otthon jelenlegi személyi feltétele megfelel 14 fő ellátása esetén is. 

Tárgyi feltételek: 

A férőhely bővítéséhez szükséges vásárolni a kisgyermek ellátására alkalmas bútorzatot és 
eszközöket (kiságy, pelenkázó, fürdető). A Bárka 2012. évi költségvetésében a bútorra, kis 
értékű tárgyi eszközökre biztosított keret előreláthatóan elégendő lesz a beszerzésekre. 

III. A végrehajtás feltételei 

A fenntartónak külön költséget nemjelent a férőhely bövítése, a 2013. évi működési költséget 
kevéssé emelné meg a plusz két fő dologi kiadása (étkezés, bérlet, gyógyszer stb.) 
Az intézménynek jelenleg nincs ellátási szerződése más településsel, illetve kerülettel, a 
férőhelybővítés lehetőséget nyújthat ellátási szerződés kötésére elsősorban szomszédos 
kerületekkel, illetve közeli településekkeL 
A kötelező önkormányzati feladatok közill a Gyvt. 14. § (3) bekezdése alapján a 0-3 éves 
korosztály átmeneti gondozása jelenleg nem megoldott a kerületünkben, a férőhelybővítéssel 
az önkormányzat eleget tenne a kötelező feladatának. 
Fenti okok miatt javasolom a Gyermekek Átmeneti Otthona betegszoba átalakításával anya
gyermek befogadására alkalmas krízisszoba kialakítását, valamint az intézmény férőhelyeinek 
2 fővel történő bővítését. 
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IV. Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatokat. 

Budapest, 20 12. augusztus 31. 

Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

... /2012. (IX. 20.) határozata 
a Gyermekek Átmeneti Otthona férőhelyeinek bővítéséről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 
Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ Gyermekek Átmeneti Otthonában (1101 
Budapest, Salgótarjáni út 47.) anya-gyermek befogadására alkalmas krízis szoba 
kialakításához. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekek 
Átmeneti Otthona férőhelyeinek számát 2013. január l-től két fővel megemeli, így az 
ellátottak maximális száma az intézményben 14 fő. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. december 31. 
humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 
a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
vezetője 


