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Tĺsztelt Képvĺselő-testület!

A gyĺámhatóságokľól, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljáľásról sző|ő 149ll9g7. (IX.
10.) Koľm. rendelet 2012. december 31. napjáig hatályos l34.-$ (2fbekezdése alapjĺĺn ,,a hivätó-
sos gondnok a g,,ámhivatąl székhelye szerinti onkormányzat óltąl közszotgólati jogviszonyban,
munkaviszorlyban vagl egléb munkavégzésre irárlyutó jogviszonyban (pt. ňegbíz(źs|foglat-ko,t,i-
tott személy,,'.

A fentiekre tekintettel 20|2. december 3l. napjáig a kerüIeti Gyámhivatal több hivatásos gond-
nokkal műkĺidött együtt a gondnokság a|att álló személyekľe tekintęttel szĹikséges gondnokifela-
datok áI|átása vonatko zás ában.

Az onkorm źnyzat20!2. évi kĺiltségvetése alapján a ,,szemé|yi kiadások'' címszó a|att e|óirtnyza-
tot biztosított a Gyámhivatalnak a hivatásos gondnokok 
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szęrzodésének fedezetére.
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A képviselő.testůileti ĺĺIés időpontja.. 20|3. februfu 20.
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Adminisztratív hiba miatt20|2. maĺcius 01. napjátó|2012. dęcembeľ 31. napjáig 1 fő hivatásos
gondnok a megbízási dij szeruodési megáI|apitása nélkiil teljesítette Íbladatait. 20|2' janufu és
februáľ hónapban bľuttó 80'000 Ft/hó megbízási díjban ľészesült, így az elmaradt 10 hónapra a
megbízĺsi díj járulékokkal együtt 994,4 ę Ft-ot tesz ki, amelynek fedezetéül javasolom megjelcĺl-
ni a20|2. évi szabad pénzmaradvźĺnyt.

Á[áspontunk szerint egy esetleges bírósági eljárás során valószínűsíthető, hogy az e|végzett
munka értékét meg kell fizetru.

20|3. januafiában az elszámolási kéľdések ľendezése tĺjbb akadáIyba ütközött.

Elsősoľban gondot okozott az atény, hogy a 2012. évi koltségvetésben biztosított összeg felhasz-
ná|ása máľ nem volt lehetséges, illetve a gyámhatóságokľól, valamint a gyeľmekvédelmi és
gyámügyi eljárásról sző|ő 14911997. (IX. 10') Koľm. ľendelet 134. $ (2)bekezdése az alábbiak
szerint véitozott meg: ,,ct glámhivatal illetélrességi területén mĺiködő hivatósos gondnok a.ĺővó-
rosi és megvei kormól1vhivątal szociális- és glómhivatalavąl kormányzati szolgólati jogviszony-
bąn, munknviszonybanvagl eg,,éb munkavégzésre irónyuló jogviszonybąn óĺtó személy.,,

A járások kialakításáról, valamint egyes ezze| összefiiggő tĺĺrvények módosításárő| sző|ő fO12.
évi XCIII. torvény 2. $ (1) bekezdése rogziti, hogy ,, a telepüIési önkormónyzatok mindązon va-
g/oną és vagyoni értékíÍ joga (a továbbiakban: vagłon) leĺtór szerint, amelyek a jogszabóly által
meghatározott, ónéfulre kerülő államigazgatósi feladatok ellátdsót biztosítjók, 20I3. január I-
jén a feladat ellótásának időtąrtąmórą a Magłar ÁItam ingłenes használątóba keriil' Az áIlam-
igazgatósifelądat ellátásót biztosító vaglon alatt az átvett államigazgatásiÍeladathoz kapcsolódó
valamenryli joqot és kötelezettséget, valamint ingó- és ingatlan-vaglont is érteni kell.',.

A fentiek a|apján úgy hĺnik, hogy az elszámolási viszony rendezésére 20|3. janućr 0l. napjától a
Fővárosi Kormanyhivatal rendelkezik hatásktjrrel annak ellenére, hogy a kéľdésben egységes és
kialakult j oggyakorlat még nincsen.

Rendelkezésiinkľe álló információk szerint a Koľmányhivata| a szerződések átszźů|ásátjogutód-
lásként kezeli.

Figyelemme| arra,hogy 2012. évre a képviselő-testiilet már forrást biztosított a gyámhivatal sze-
mélyi kiadásaira, így a hivatásos gondnokokľa is, indokolt lehet a Koľmányhivata| számára az
elmarađt díjfizetés összegét rendelkezésre bocsátani, és felkéľni ana, hogy végezze e| aze|szä-
molást aztńuta|t összeg alapján a hivatásos gondnokkal.

A Képviselő-testi.ilet hatáskĺire a2013, évi átmeneti gazdálkodás szóló 64/2012 (XII.t3.) önkoľ-
mányzati rendelet 6. $ (2) bekezdésén (A2013. évi költségvetésről szóló önkormányzatirendelet
elfogadása előtt a 2013. évi költségvetés és a 20|2. évi szabad péĺumaradvány teľhére új feladat,
kĺltelezettségkizźrő|ag a képviselő_testĹilet döntésével vállalható.) alapul.

Kérj ük a hatźtr ozatij avaslat elfo gadását'
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A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

|.) a20I2. évi hivatásos gondnokokkal osszefüggő, koľábban a Gyámhivatal tevékenységét
képező elszámolási viszonyok ľendezése céljából a 20|2. évi szabad péĺumaradvány teľ-
hére bľuttó 994,4e Ft-ot átad a Budapest Főváros Kormányhivata|arészére,

2.) felkéľi Budapest Főváľos Kormányhivatalźú, hogy - mint az átvett á|lamigazgatási feladat
tekintetében jogutód - az |.) pont alapján a2012' évi _ az igényeket teljes kcirűen és vég-
leges rendezo - elsz,źtmo|ást végezze eL, figyelemme| a gyámhatóságokról, valamint a
gyeľmekvédelmi és gyámügyi eljárásról sző|ő |49/1997. (IX' l0.) Korm. rendelet l34. $
(2) b ekezdésének rend elkezés eire,

3.) felkéri a Polgármesteľt, hogy ahatározatban foglaltakataf0I3. évi kĺĺltségvetésben vegye
figyelembe.

Felelős : polgáľmest er, jegyző
Hatźridő: 1.) pont: a Kormányhivatallal egyeztetett időpontban, 2.) pont: folyamatos 3.)
pont: 2012. évi pélumaradvány elszámolása

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzói Kabinet Törvényességi és Peľképvise-
leti lľoda, Pénzügyi Ugyosńá|y,

Budapest, 2013. fębruár 07. (&'
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