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Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

 

 

Tárgy: Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi 

Osztály szakreferense hatósági ellenőrzést végzett az „Aranyhíd Gyermekek Átmeneti 

Otthonában.  

Az ellenőrzés összefoglaló értékelése javasolta átgondolni a 0-3 éves korosztály átmeneti 

ellátásának biztosítását. Az átmenetiség okán és a gondozók állandóságának hiányában a 

megfelelő gondozás ezen korcsoport számára nem biztosítható. A jelenleg megbízással 

alkalmazott csecsemőgondozó egymagában a folyamatos munkarendben nem tudja az ellátást 

biztosítani. 

 

A 0-3 éves korosztály gondozása olyan munkavállalót kíván meg, aki egyszerre rendelkezik 

szociális munkás képesítéssel valamint csecsemő és kisgyermek gondozói végzettséggel. Ezen 

személyi feltételt nem tudjuk folyamatosan biztosítani.  

Továbbá az országos tűzvédelmi szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 38. § (1) (2) 

bekezdései értelmében a Bp. IV. ker. Hajnal u. 15. szám alatti egység elhelyezése nem felel meg 

a jogszabályi követelményeknek. Továbbá a menekülésben korlátozott személyek (0-3 éves 

korosztály) menekítése rendkívüli esetben 1 fő gyermekfelügyelővel nem biztosított. 

 

A Fővárosi Önkormányzat csecsemőket, kisgyerekeket, fogyatékkal élőket befogadó otthonai 

alkalmasak ezen feladatok speciális ellátására. 

 

Az engedélyezett és befogadott férőhelyek száma nem változik (24 fő). 

 

Újpest Önkormányzata 2013. július 16. napján Budapest Főváros XV. kerület 

Önkormányzatával, 2013. november 01. napján Budapest Főváros XVI. kerület 

Önkormányzatával ellátási szerződést kötött.  

A két érintett kerület vezetőinek tájékoztatása megtörtént a korcsoport változásról. A kerületek 

vezetői a változással kapcsolatosan kifogást nem emeltek.  

 

 

Határozati javaslat: 

1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete …./2016. (X.24.) 

határozatával úgy dönt, hogy 2017. január 1. napjától Újpest Önkormányzat Szociális 

Intézménye „Aranyhíd” Gyermekek Átmeneti Otthonában 3-18 éves korosztály átmeneti 

ellátását biztosítja. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. január 1. 
 

 



 

ÚJPEST, POLGÁRMESTERI HIVATAL  FŐÉPÍTÉSZI IRODA   1042 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 15.   231-3173 

2 

 

2. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2016. (XI.24.) 

határozatával módosítja Újpest Önkormányzat Szociális Intézménye szakmai programját + 

mellékleteit (házirend, ellátási megállapodás). 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: 2017. január 1. 

 

 

 

 

 

Budapest, 2016. november 18. 

 

 

 

 

Nagy István  

 

 
 

 

A szakmai program+mellékletek –terjedelmére tekintettel - a honlapon és titkárságomon 

megtekinthető.  

 


