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Budapest J ćrusefv árosĺ on ko rmányzat

KépvÍselő-testülete számáłra

Tiszte|t Képviselő.testii let!

A gyámhatóságokróI, valamint a gyeľmekvédelmi és gyámtigyi e|jźrásről szóló |49lI997. (IX.
10.) Koľm. rendelet 2012. december 31. napjáig hatĺályos 134. $ (2)bekezdése alapján ,,a hivatá.
sos gondnok a głámhivatal székhelye szeľtľtti önlarmónvząt áItal lrozszolgólati jogviszonyban,
munkaviszonyban vag,, eg,,éb munkavégzésre irárlyuló jogviszonyban @I. megbízóý foglalkozta-
tott szemĺźly',,.

A fentiekľe tekintettel 2012. december 3I, napjáig a kerületi Gyámhivatal több hivatásos gond-
nokkal műk<jdött egytitt a gondnokság a|att álló személyekre tekintettel sziikséges gondnoki fela-
datok ąlátása vonatkoz ásában.

Az onkormźnyzat20|2. évi költségvetése alapján a,,szemé|yi kiadások'' címsző a|att e|óirányza-
tot biztosított a Gyámhivatalnak a hivatásos gondnokok megbízási szerződésének fedezetére.
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Előteľjesztő: Rimán Edina jegyző

A képvise|ő-testůileti ülés időpontjaz 20|3. február 27 , .... sz. napirend

Táľgy: Javaslat a hivatásos gondnokokkal összefiig gő 2O|2, évi díjazős elszámolásáľa

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a hatáľozat eIfogadásźlhoz minősített szavazattöbb-
ség szükséges
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Adminisztratív hiba miatt 20|2. máľcius 01, napjźúő| 2012. decembeľ 3|. napjáig l fő hivatásos
gondnok a megbízási díj szetződési megáIlapitźsa nélkül teljesítette feladatait. 2O1f, január és
február hónapban bľuttó 80.000 Ft/hó megbízási díjban részesült, így az elmaľadt l0 hónapľa a
megbízási díj járulékokkal egyĹitt 994'4 e Ft-ot tesz ki, amelynek fedezetéül javasolom megjelö|-
ni a20|2. évi szabad pénzmaradványt,

Állaspontunk szeľint egy esetleges bírósági e|járás során valós zínusíthető, hogy az e|végzett
munka értékét meg kell ťlzetni.

20|3, januźtrjźlban az e|szétmolási kéľdések rendezése tĺjbb akadályba ütkĺizott.

Elsősorban gondot okozott az atény, hogy a 20|f , évi költségvetésben biztosított összeg felhasz.
nźiása már nem volt lehetséges, illetve a gytmhatóságolĺól, valamint a gyeľmekvédelmi és
gyámiigyi eljárásról sző|ő 149/|997. (IX. l0.) Koľm. rendelet 134. $ (2) bekezdése az a|ábbiak
szerint vá|tozott meg: ,, a glómhivatal illetéIrBsségi teľületén míítadő hivatósos gondnok a -fővá-
rosi és megyei kormón]łhivatal szociális- és g,,ámhivatalóval lrormányzati szolgálati jogviszony-
ban, munknviszonyban vag,, egléb munknvégzésre irónyuló jogviszonyban álló személy.,,

A jáľások kia|akításáról, valamint egyes ezzel osszefiiggő tcirvények módosításáról szóló 2012.
évi XCIII' törvény 2. $ (1) bekezdése rogzíti, hogy ,, a települési önlrormányzatok mindazon vą-
g/ona és vagyoni érték{í joga (a továbbiakban: vaglon) leltár szerint, amelyek a jogszabóly által
meghatározott, átýételre lrerülő államigazgatási feladatok ettótását biztosítják, 20I3. januáľ I-
jén a feĺadat ellótásónąk időtąľtamóra a Maglar Állam inglenes hasznólątábą kerül. Az dllam-
igazgatásifeladąt ellátását biztosító vag/on alatt az átvett államigazgatási feladathoz lrapcsolódó
valamennvi-ioqot és ĺĺotelezettséget, valamint ingó- és ingatlan-vaglont is érteni kell',,.

A fentiek a|apján úgy tiĺnik, hogy az elszámolási viszony rendezéséľe 2013. januźr 0l. napjától a
Fővárosi Kormányhivatal rendelkezik hatáskonel annak ellenéľe, hogy a kérdésben egységes és
kialakult j oggyakorl at még nincsen.

Rendelkezésünkĺe álló infoľmációk szerint a Kormányhivatal a szerződésęk źtszéi|ását jogutód-
lásként kezeli.

Figyelemme| arra, hogy 2012. évre a képviselő-testiilet mar forrást biĺosított a gyámhivata| sze-
méIyi kiadásaiľa, így ahivatásos gondnokokra is, inc|okolt lehet a Kormányhivatal számátaaz
elnraľadt díjfizetés összegé|. ľenĺlelkezésre bocsátani, és felkémi arua, hogy végezze e| az e|szá-
molást az ätuta|t összeg a|apjźn a hivatásos gondnokkal.

A Képviselő-testület hatásköre a2013. évi átmeneti gazdá|kodás szóló 64/20|2 (XII.13.) önkor-
mányzati rendelet 6. $ (2) bekezdésén (A2013. évi költségvetésről szóló önkormźnyzatiľendelet
elfogadása e|őtt a2013. évi költségvetés és a2012. évi szabad pénzmaradvány terhére új feladat,
k<jtelezettségkizárő|ag a képviselĆrtestület döntésével vállalható.) alapul.

Kéľj ĺik a hatźtr ozati j avas l at el fo gadását.



H,łrÁnozł,TI JAvAsLAT

A Képvise|ő-testĹilet úgy dönt, hogy

I.) a201f. évi hivatásos gondnokokkal összefiiggő, koľábban a Gyámhivatal tevékenységét
képezó elszámolási viszonyok ľendezése céljából a f0I2, évi szabad pénzmaradvány teľ.
héľe bľuttó 994,4e Ft.ot átad a Budapest Főváľos Koľmányhivata|arészére,

2.) felkéri Budapest Főváros Koľmányhivata|tú, hogy - mint az átvett államigazgatási feladat
tekintetében jogutód - aZ I.) pont alapján a20|2. évi _ az igényeket teljes körűen és vég-
leges rendező . e|szćtmolräst végezze e|, figyelemmel a gyámhatóságokľól, valamint a
gyermekvédelmi és gyámugyi eljáľásľól szó|ő |49/1997. (IX.l0.) Korm. rendelet 134. $
(2) b ekezdésének ľendelkezéseire'

3.) felkéri a Polgármesteľt, hogy ahatźrozatban foglaltakat a20|3. évi költségvetésben vegye
figyelembe.

Felelős : poI gármest er, jegy zo
Hatáľidő: l.) pont: a Koľmányhivatallal egyeztetett időpontban, 2) pont: folyamatos 3.)
pont: 20 |2. évi pénzmaradv ány elszámolása

A diintés végľehajtásátvégző szeľvezeti egység: Jegyzői Kabinet Törvényességi és Perképvise-
leti lľoda, Pénzügyi Ügyosnźl|y,

Budapest, 20 1 3. febru ár 07 . (4*Ą-1Ĺ
Rimrán Edina

jegyzó

Törvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina

a|jegyző
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