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Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
Tárgy: Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthon szervezeti és működési szabályzatának és 
szakmai programjának módosítása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2008. 
december hónapban ellenőrzést végzett az Újpest SZEI Aranyhíd Gyermekek Átmeneti 
Otthonában. A vizsgálati jelentésben foglaltak szerint módosítani szükséges az Otthon 
szervezeti és működési szabályzatát és szakmai programját az alábbiak szerint: 
 
Szervezeti és működési szabályzat: 
8. Felügyelet 
„Az Otthon folyamatos és rendeltetésszerű működésének feltételeit a fenntartó biztosítja.” 
Az SZMSZ-ben eddig az szerepelt, hogy „az Otthon folyamatos és rendeltetésszerű 
működésének feltételeit a fenntartó és a szakmai felügyeleti szervek közösen biztosítják.” 
A működés feltételeit a fenntartó feladata biztosítani.  
A következő bekezdésnél szakmai felügyeleti szerv nevét kellett pontosítani kellett. 
 
9. Illetékesség 
Ellátási szerződés került megkötésre a XV. és XVI. kerületi önkormányzattal. Ezért fel kell 
tüntetni, hogy az Otthon vezetője a XV. és XVI. kerületi gyerekek esetében is illetékes eljárni.  
 
10. Az ellátás igénybevételének módja 
„Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más 
törvényes képviselő kérelmére, vagy beleegyezésével lehet igénybe venni.” 
Hatóság nem rendelheti el ezért kikerült a „kivéve ha hatóság rendeli el”szövegrész 
 
15. Az Átmeneti Otthon szervezete 
A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal Vezetője 
jelezte, hogy az Otthonban 1 fő főállású gyermekvédelmi asszisztenst szükséges alkalmazni. 
 
 
Szakmai program: 
2. Az Otthon működésének feltételei, személyi feltételek 
1 fő főállású gyermekvédelmi asszisztenst kell foglalkoztatni. 
 
3. Az Átmeneti Otthonban folyó munka főbb alapelvei 
Az ellátás igénybevétele önkéntes kikerült „kivéve ha hatóság rendeli el” szövegrész. 
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1. A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság az előterjesztést 2009. január 19-ei ülésén megtárgyalta 
és javasolja a Képviselő-testület részére, hogy az Újpest SZEI Aranyhíd Gyermekek Átmeneti 
Otthonában a létszámot egy fővel emelje meg és biztosítsa az ehhez szükséges költségvetési 
forrást. 
2. A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és jóváhagyólag 
támogatja a Képviselő-testület részére az Újpest SZEI Aranyhíd Gyermekek Átmeneti 
Otthonának szervezeti és működési szabályzatának és szakmai programjának módosítását. 
 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület …/2009. számú határozatával a jóváhagyja az Aranyhíd Gyermekek 
Átmeneti Otthonának egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatát és 
szakmai programját azzal, hogy hozzájárul a létszám emeléséhez 1 fővel, és biztosítja a 2009. 
évi költségvetésben az ehhez szükséges összeget. 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: Képviselő-testületi ülést követő 15 nap 
 
 
Budapest, 2009. január 20. 
 
 

Nagy István  
 
 
 
Az előterjesztést tárgyalja a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Köblös Anita 
 
 
A szervezeti és működési szabályzat és a szakmai program terjedelmére tekintettel 
Titkárságomon, és a Jogi és Képviselői Irodán megtekinthető. 


