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2011. szeptember 16-i ülésére 

 

Tárgy: A Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Rehabilitációs és Módszertani 

Központ működési engedélyének módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ 

(Békéscsaba, Degré u. 59. sz.) (továbbiakban: Gyermekvédelmi intézmény) működteti az 

utógondozói ellátást nyújtó külső férőhelyeket, valamint a nevelőszülői hálózatot határozatlan 

idejű működési engedéllyel. A Gyermekvédelmi intézmény működési engedély módosítása 

vált szükségessé, a központi telephely férőhely bővítésére, újabb külső férőhelyen biztosított 

utógondozói ellátás biztosítására, külső férőhely visszavonására, valamint a nevelőszülői 

hálózat férőhely szám emelés jóváhagyására vonatkozóan az alábbiak szerint: 

 

I. Férőhely bővítés utógondozói ellátás biztosítása 

 

A Gyermekvédelmi intézmény férőhely bővítési kérelemmel fordult a Békés Megyei 

Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, hogy engedélyezze az utógondozói ellátás 

feladatkörében a Békéscsaba, Degré u. 59. szám alatt lévő központi intézmény keretén belül 

további 4 férőhely bővítését. Az intézményvezető tájékoztatása alapján 2011. évben január 

hónaptól augusztus hónapig 111 fő gyermek/fiatal került elhelyezésre a gyermekvédelmi 

rendszerben ideiglenes, valamint átmeneti nevelésbe. Továbbá 2011. augusztus hónapban 31 

fő gyermek/fiatal került felvételre gyermekvédelmi rendszerbe. A különleges szükségletű 

kiskorúak, nagykorúságuk elérésével normál szükségletűvé válnak, így a különleges férőhely 

normatívája már nem igényelhető az adott gondozási helyre. 

 

Az intézményen belüli férőhely bővítése azokra a fiatalokra vonatkozna, akik önálló 

életvitelükhöz napi segítséget igényelnek, de szociális intézményi ellátásuk nem indokolt. 

Külső férőhelyen, az utógondozói ellátottak megtanulhatják, gyakorolhatják az önálló 

életvitelt.  

 

Áttekintve a gyermekvédelmi szakellátás rendszerét, előnyösnek látszik a Gyermekvédelmi 

intézmény Békéscsaba, Degré u. 59. szám alatti területén utógondozói külső férőhelyként, az 

igényelt 4 férőhelyre vonatkozó módosítás kezdeményezése. A férőhely bővítése segíti a 

kiugróan magas létszámú utógondozói ellátottak elhelyezését, ugyanakkor plusz normatíva 

bevételt biztosít. 

A Békéscsaba, Degré u. 59. szám alatti központi intézmény utógondozói külső férőhelyként 

megjelölt helyiségei a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 124. § (4) bekezdés alapján a tervezett elhelyezési 

feltételeknek megfelel. Az ingatlan tárgyi feltételei adottak a bővítésre, amely plusz költséget 

nem jelent, és további humánerőforrás bővítést sem igényel. A működési engedély módosítás 

eredményeképpen javul az intézményen belüli négyzetméter kihasználtság.  
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II. Külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátás biztosítása 

 

A Gyermekvédelmi intézmény tájékoztatta a Békés Megyei Önkormányzatot, mint fenntartót, 

hogy Gyula Város Polgármesteri Hivatal Családvédelmi és Egészségügyi Osztály 

Gyámhivatala 1 fő utógondozott vonatkozásában jóváhagyta a megállapított otthonteremtési 

támogatás felhasználását, az 5700 Gyula, Törökzugi sor 14. II/9. szám alatt fekvő ingatlan 

bérleti díjának kifizetésére. 

Az újabb külső férőhelyen (5700 Gyula, Törökzugi sor 14. II/9.) biztosított utógondozói 

ellátás vonatkozásában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 53/A. § szerint a gyámhivatal által elrendelt utógondozói ellátás keretében a 

fiatal felnőtt számára biztosítani kell szükség esetén a teljes körű ellátást és az önálló élet 

megkezdéséhez szükséges személyre szóló tanácsadást, a társadalomba való beilleszkedés 

elősegítése érdekében a segítségnyújtást. Az utógondozói ellátást nevelőszülő, 

gyermekotthon, utógondozó otthon vagy az általuk, illetve a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat által működtetett, lakhatást nyújtó külső férőhely, különösen albérlet vagy 

egyéb hely biztosítja.  

Tehát, a gyermekvédelmi gondoskodásban lévő, már nagykorúvá vált fiatalok esetében - ha a 

gyámhivatal elrendeli - az utógondozói ellátás biztosítása a gyermekvédelmi szakellátás 

keretein belül a megyei önkormányzatok kötelező feladata.  

 

Békés Megye Képviselő-testülete gyermekvédelmi feladatának ellátása során törekszik a 

korszerű és egyéni szükségleteknek megfelelő ellátás mindenkori biztosítására. Az 

utógondozotti ellátottak vonatkozásában a hatályos jogszabályok megteremtik a lehetőségét a 

külső férőhelyen való elhelyezésnek, amely a fiatalok önálló életkezdését, az öngondoskodás 

képességének fejlődését segítik.  

 

III. Külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátás megszüntetése 

 

A Gyermekvédelmi intézmény tájékoztatta a Békés Megyei Önkormányzatot, mint fenntartót, 

hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály 

Gyámhivatala (továbbiakban: Gyámhivatal) 1 fő vonatkozásában az egyén kérelmére, 

megszüntette utógondozását és utógondozói ellátását. Az utógondozott a saját tulajdonában 

álló, a Gyermekvédelmi intézmény által külső férőhelyként működtetett 5534 Okány, Kossuth 

u. 81 sz. alatti ingatlanban került elhelyezésre.  

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. 

rendelet 8. § (2) bekezdés ae) pontja alapján, kérelmezni kell a működési engedély 

módosítását, a be nem töltött férőhelyek megszüntetése miatt.  

 

IV. Nevelőszülői hálózat működési engedélyének módosítása 

 

A Gyermekvédelmi intézmény kérelmezte a nevelőszülői hálózat működési engedélyének 

módosítását. Az intézményvezető tájékoztatása alapján 2011. évben 46 fő került elhelyezésre, 

ebből augusztus hóban 18 fő került befogadására, akiknek az utógondozói ellátását 

törvényileg biztosítani kell. A szükségleteknek megfelelő, jogszerű elhelyezések megoldása 

érdekében szükséges a nevelőszülői hálózat kapacitásának és a nevelőszülők létszámának 

bővítése.  

 

Békés Megye Képviselő-testülete gyermekvédelmi feladatának ellátása során törekszik a 

korszerű és egyéni szükségleteknek megfelelő ellátás mindenkori biztosítására, amely a 

változó igényekhez való alkalmazkodás mellett feltételezi az intézményrendszer és a 
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nevelőszülői hálózat kapacitásainak optimális kihasználtságára való törekvést is. A 419/2008. 

(XII. 12.) KT. számú határozattal elfogadott Gyermekvédelmi Koncepcióval összhangban, az 

egyik legfőbb célkitűzés a gyermekvédelmi gondoskodásba kerülő gyermekek 

nevelőcsaládoknál történő elhelyezésének biztosítása, a nevelőszülői hálózat meglévő 

kapacitásának hatékony kihasználása, a kapacitás növelése. 

 

Mindezek mellett a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 54. § (5) bekezdésének 2011. január 1-től életbe lépett változása értelmében, a 

nevelőszülő - saját gyermekeit is beszámítva - legfeljebb négy gyermek és fiatal felnőtt 

együttes ellátását biztosíthatja, illetve a törvény (6) bekezdése alapján, a hivatásos 

nevelőszülő, ide nem értve a speciális hivatásos nevelőszülőt - saját gyermekeit is beszámítva 

- legalább három, legfeljebb hét gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja. Ez 

azt jelenti, hogy a korábbiakhoz képest csökkent az egy nevelőszülőnél elhelyezhető 

gyermekek száma. 

Áttekintve a gyermekvédelmi szakellátás rendszerét, és figyelembe véve a jogszabály 

változásait, a fentiek alapján célszerű több nevelőszülőt bevonni a jelenlegi rendszerbe. 

Jelenleg - a legutóbbi képzés eredményeként - nyolc új nevelőszülő vonatkozásában 

módosítható a működési engedély, így a meglévő 460 férőhely 490 férőhelyre bővülhet. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati 

javaslat alapján hozza meg döntését. 

 

Határozati javaslat: 

I. 

Békés Megye Képviselő-testülete  

1. kezdeményezi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalánál a Békés 

Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Rehabilitációs és Módszertani Központ működési 

engedélyének módosítását, további 4 férőhellyel történő bővítése miatt,  

2. felhatalmazza Elnökét a működési engedély módosításához szükséges jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Felelős: Farkas Zoltán elnök 

   Czégény Gyula osztályvezető 

   Sziszák Katalin intézményvezető 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

 

II. 

Békés Megye Képviselő-testülete 

1. kezdeményezi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalánál a Békés 

Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Rehabilitációs és Módszertani Központ működési 

engedélyének módosítását, a Gyula, Törökzugi sor 14. II/9. szám alatti ingatlan külső 

férőhelyként való létesítése vonatkozásában, 

2. felhatalmazza Elnökét a működési engedély módosításához szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Farkas Zoltán elnök 

   Czégény Gyula osztályvezető 

   Sziszák Katalin intézményvezető 

Határidő: 2011. szeptember 30. 
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III. 

Békés Megye Képviselő-testülete 

3. kezdeményezi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalánál a Békés 

Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Rehabilitációs és Módszertani Központ által 

működtetett Okány, Kossuth u. 81. sz. alatti ingatlan utógondozói ellátást biztosító 

külső férőhely megszüntetése vonatkozásában a Gyermekvédelmi intézmény 

működési engedélyének módosítását,  

4. felhatalmazza Elnökét a működési engedély módosításához szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Farkas Zoltán elnök 

   Czégény Gyula osztályvezető 

   Sziszák Katalin intézményvezető 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

 

IV. 

Békés Megye Képviselő-testülete kezdeményezi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális  

és Gyámhivatalánál a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Rehabilitációs és 

Módszertani Központ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata által működtetett 

nevelőszülői hálózat működési engedélyének módosítását, a meglévő 460 férőhely 490 

férőhelyre történő bővítése miatt. 

 

Felelős: Farkas Zoltán elnök 

   Czégény Gyula osztályvezető 

   Sziszák Katalin intézményvezető 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

 

 

Békéscsaba, 2011. szeptember 6. 

 

                                                                                              Czégény Gyula   
           osztályvezető 


