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Tárgy: Javaslat a hivatásos gondnokokkal <isszefüg gő 2012. évi díjazás e|számo|ására
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi
Hu mánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hatźtt ozati iav as|at a bizottság számár a:

Tisztelt Képvise|ő-testü let!

A gyámhatóságokróI, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló |4911997. (IX.
10.) Korm. rendelet 20L2, december 31. napjáig hatalyos 134. $ (f)bekezdése alapján ,,a hivątá-
sos gondnok a glámhivątal székhelye szerirlti önlrnrmónvzat ákąl kozszolgálati jogviszonyban,
munkaviszonyban vag,, egłéb munknvégzésre irárlyuló jogviszonyban (pl, megbízáý foglalkozta-
tott személy.',,

A fentieke tekintettel 20|2. december 3I. napjáig a kerületi Gyámhivatal több hivatásos gond-
nokkal mĹĺködött együtt a gondnokság a|att álló személyekľe tekintettel sziikséges gondnoki fela-
datok €łlátása vonatkoz ásában.

Az Önkoľmtnyzat}O|2. évi költségvetése alapján a,,szemé|yi kiadások'' cimsző a|att e|óiľányza-
tot biztosított a Gyámhivatalnak a hivatásos gondnokok megbízási szeruődésének fedezetére.

Éľ- i'.'.(il;:Ľ'"ĹT

llo $n, ,

?il15 ttBR 2 ?



Adminisztratív hiba miatt 2012. március 01 . napjátóI 2012. december 3I ' napjáig 1 fő hivatásos
gondnok a megbízźni díj szerződési megállapítása nélkül teljesítette feladatait. f)|f. január és
februáľ hónapban bľuttó 80'000 Fíhó megbizási díjban részesĹilt, így az elmaradt l0 hónapra a
megbízási díj járulékokkal egyiitt 994.4 e Ft-ot tesz ki, amelynek fedezetéüljavasolom megjelöl-
ni a 20|2. évi szabad pénzmaradváný.

Álláspontunk szeľint egy esetleges bíľósági eljárás során valószínűsíthető, hogy az elvégzett
munka értékét meg kell ťlzetni.

2013. januárjában az elszámolási kérdések ľendezése tobb akadályba ütközĺitt.

Elsősorban gondot okozott az a tény, hogy a 2012. évi koltségvetésben biĺosított összeg felhasz-
néiźsa máľ nem volt lehetséges, illewe a gyämhatóságokľól, valamint a gyeľmekvédelmi és
gyámiigyi eljáľásľól sző|ő |49lt997. (IX. 10.) Koľm. rendelet 134. $ (2) bekezdése az a|źlbbiak
szeľint vá|tozott meg,. ,,a gyámhivatal iĺletékességi területén műĺtÓdő hivatósos gondnok a-fővá-
rosi és mewei kormdnvhivatal szociáIis- és głámhivątalával knrmányzati szolgálati jogviszony.
ban, munkaviszonyban vagl egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy.,'

A jáľások kialakításáról, valamint egyes ezze| összefiiggő törvények módosításárő| sző|ő f)|f.
évi XCIII. tĺlrvény 2. $ (1) bekezdése rogzíti, hogy ,, a települési önkormányzatok mindazon va.
gyona és vagyoni érték{i joga (a továbbiakban: vagyon) leltáľ szerint, amelyek a jogszabdly óltal
meghatározoft, ánéfulre lrerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosítjók, 20l3' januór I-
jén a feladat eĺlátásónak időtartamára a Magyar Alĺam ingyenes hasznóĺatába kerül. Az állam-
igazgatási feladat ellátását biztosító vagyon aĺatt az dnet államigazgatósi.felądathoz kapcsolódó
vąĺamennvi.iogot és katelezettséqet, valamint ingó- és ingatlan-vagłont is érteni lell',,.

A fentiek a|apjźtn úgy tűnik, hogy az elszámolási viszony rendezésére 20|3.január 0l. napjától a
Főváľosi Koľmányhivatal rendelkezik hatásköľrel annak ellenére, hogy a kéľdésben egységes és
kialakult joggyakorlat még nincsen.

Rendelkezésünkľe álló inťormációk szerint a Koľmányhivatal a szerzođések ttsztil|ását jogutód-
lásként kezeli.

Figyelemme| arca, hogy 201f . évre a képviselő-testület már forrást biztosított a gyámhivata| sze-
mélyi kiadásaira, így a hivatásos gondnokokľa is, indokolt lehet a Kormányhivatal szětmára az
elmaľadt díjfizetés összegét rendelkezésre bocsátani, és felkémi arra, hogy végezze el az e|szá-
molást az túuta|t összeg a|apján a hivatásos gondnokkal.

A Képviselő-testület hatáskĺjre a20|3. évi átmeneti gazdźilkodás szóló 64/20|2 (XII.l3.) ĺjnkor-
mányzati rendelet ó. $ (2) bekezdésén (A2013, évi kĺiltségvetésľől szóló onkormänyzati rendelet
elfogadása előtt a 2013. évi kciltségvetés és af012. évi szabad pénzmaradvány teľhére új feladat,
kötelezettségkizáről'aga képviselő_testület döntéséve| vá||a|hatő.) alapul.

Kérj iik a határ ozati j avas lat e l fo gadását.



Ha.rÁnoza'Tl JAVAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

I.) a2012. évi hivatásos gondnokokkal összefliggő, korábban a Gyámhivatal tevékenységét
képezo elszámolási viszonyok rendezése céljából a20I2. évi szabad pénzmaradvány ter-
hére bruttó 994,4e Ft-ot átad a Budapest Főváros Kormányhivata|arészére,

2.) felkéri Budapest Főváros Kormányhivata|át, hogy - mint az átvett á||amigazgatási feladat
tekintetében jogutód - az I.) pont alapján a 2012. évi _ az igényeket teljes körűen és vég-
leges ľendezó - e|szétmo|ást végezze e|, figyelemmel a gyámhatóságokľól, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásľól szóló 14911997. (IX. 10.) Korm. rendelet 134. $
(2) bekezdésének ľendelkezéseiľe,

3.) felkéri a Polgáľmestert, hogy ahattlrozatban foglaltakat a2013. évi koltségvetésben vegye
ťrgyelembe.

Felelős : pol gármester, jegy zó
Határidő: l.) pont: a Kormányhivatallal egyeúetett időpontban, 2.) pont: folyamatos 3.)
p ont: 20 |2. év i p énzmar adv ány el számo lás a

A dłintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Iegyzoi Kabinet Törvényességi és Perképvise-
leti Iľoda, Pénzügyi Ugyosztály,

Budapest, 201 3. február 07 . ą*&{
Rimán Edina

jegyző

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina
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