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Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
 
Tárgy: Az Újpest SZEI „Aranyhíd” Gyermekek Átmeneti Otthonának továbbfejlesztése 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §. 
(2) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az Önkormányzat 2001. évben 
létrehozta a SZEI keretében működő „Aranyhíd” Gyermekek Átmeneti Otthonát. A Fővárosi 
Közigazgatási Hivatal a 06-9088/01 számú 2001. december 7-én kelt határozatában az Otthon 
30 férőhellyel történő működését engedélyezte. 
2002-2003 években a gondozott gyermekek létszáma alacsony volt, átlagban 7-8 fő. Ezért 
2003. évben a működési engedély módosítására került sor, mely szerint az engedélyezett 
férőhelyek száma 12 fő lett (3-18 éves korosztály). A módosított férőhely szám 2008. évig 
elegendő volt. 
Jelenleg is az Átmeneti Otthon működési engedélye (3-18 éves korig) 12 fős 
gyermekcsoportra vonatkozik.  
 
Az „Aranyhíd” Gyermekek Átmeneti Otthonában 2009 decemberében ellenőrzést 
tartott a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális- és 
Gyámhivatala. Vizsgálata nyomán feladatul tűzte Újpest Önkormányzatának a 0-3 éves 
korú gyermekek átmeneti gondozásának megoldását a Gyermekvédelmi törvény 
alapján. 
 
Az épület nagysága 780 négyzetméter. A tetőtéri szint funkció nélküli, a földszinti helyiségek 
több feladatra alkalmasak. 
 
A tetőtéri szint : 160 m2, mely teljes mértékben kihasználatlan. Ez  
  3   nagyszobából  2 x 20 m2, 1x 22 m2 
  1   kisszobából   1 x 17 m2  
  1   nappaliból   1 x 23 m2 
  1   teakonyhából  1 x 12 m2   
  és  közlekedőből   1 x 23 m2  áll. 
 
Az első emelet: 210 m2, mely teljes mértékben kihasznált. 
 
A földszint: 214 m2, melyből 48 m2  kihasználatlan: 
  1 nagyszoba   1 x 23 m2 
  1 fürdőszoba   1 x 7 m2 
  és közlekedő   1 x 9 m2 
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Pince helyiség: 196 m2 
  98 m2 a SZEI részére raktár helyiség 
  98 m2 asztalitenisz és kézműves szakkör helyisége 
Az évek során több megoldásban is gondolkodtunk, és legcélszerűbbnek a szakmai 
feladatokkal való bővítés kínálkozik annál is inkább, mivel az Intézmény Újpest gyermekei 
mellett gondoskodik a XV. kerület (8 fő), és a XVI. kerület (2 fő) gyermekeiről is. 
 
Így a 12 fős gyermekcsoportból a IV. kerületnek 2 hely marad elhelyezésre. A családokat 
sújtó, romló társadalmi körülmények miatt már az elmúlt évben is jelentősen megnőtt az 
igény az átmeneti elhelyezés iránt, az ellátotti létszám egyes hónapokban a 17-18 főt is eléri. 
 
Az elmúlt évek során plusz szakmai feladatot is elvállaltak (1 fő családgondozó, heti 20 órás 
pszichológus alkalmazása, heti angol foglalkozás kezdő, haladó szinten). 
 
A személyi állományt a szakmai színvonal érdekében növelték 1 fő gyermekvédelmi 
asszisztens és megbízásos jogviszony alkalmazása helyett 2 fő főállású gyerekfelügyelő került 
alkalmazásra. 
 
A jelenlegi dolgozói létszám az alábbi: 
  1 fő otthonvezető 
  1 fő nevelő 
  1 fő családgondozó és szabadidő felelős 
  1 fő pszichológus heti 20 órában 
  1 gyermekvédelmi asszisztens 
  5 fő gyermekfelügyelő 
Összesen:     10 fő 
 
 
Az intézményi térítési díj emelésére egy alaklommal került sor. Az emelést a XVI kerület 
elfogadta, így az Önkormányzat a gyermekek után 3.200 Ft/fő/nap térítési díjat fizet. A XV. 
kerületi Önkormányzat az emelést nem fogadta el, így 3.000 Ft/fő/nap térítési díjat fizet a 
beutalt gyermekek után. Ebben az évben módosul a kerületek által fizetett térítési díj összege. 
Mind a két kerület elfogadta, hogy ebben az évben a társulási megállapodás 5. pont 5. 
bekezdése értelmében az emelés lehetőségével élni kívánunk.  
 
A rezsi költségek, az élelmezés, a karbantartás valamint az ellátottak ruházati költsége az 
elmúlt években jelentősen megemelkedtek. A XV. és XVI. kerület által fizetett térítési díj 
nem fedezi az ellátás költségét. 
Az elmúlt év kimutatása egyértelművé tette, hogy az Intézmény Újpest Önkormányzatától 
várt támogatási igénye jelentős mértékű. 
 
Szükséges az átmeneti gondoskodást bővíteni az ellátotti létszámban és szakmai tartalmában 
egyaránt. 
 
A vázolt probléma megoldására javaslatunk az épület tetőtéri szintjének kialakítása 0-3 éves 
korú gyermekek átmeneti gondozására, így 2 gyermekcsoportra, azaz 24 főre bővítve a 
befogadóképességet a működési engedély módosításának megkérésével.  
A kibővített ellátás speciális igényeit – személyi és tárgyi feltételeit - biztosítani szükséges. 
Így még 4 fő szakember alkalmazása+ tetőtéri szint átalakítása, berendezése.  
 
Személyi feltételek: 
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A jelenleg 10 fő dolgozó nem elég a 0-3 éves korosztály speciális ellátására – új 
munkaköröket igényel: 
  - 1 fő óvodapedagógus 
  - 1 fő gyermekvédelmi asszisztens 
  - 2 fő gyermekfelügyelő 
 
Tárgyi feltételek: 
a.) A tetőtéri szint fürdőblokkjának átalakítása a feladatra, az ÁNTSZ előzetes szakvéleménye 
alapján, 
b.)  A tetőtéri szint leválasztása az első emelettől, 
c.)  A Tűzoltóság előzetes szakvéleménye alapján 2 db tűzgátló vasajtó és egy külső lépcső,  
d.)  A feladatra alkalmas bútorzat, textília és orvosi szoba induláshoz szükséges kialakítása. 
 
Az átalakítás, berendezés összköltsége 6 MFt. A SZEI 2010. évi költségvetésében a bővítés és 
a létszámemelés költsége nem került tervezésre. 
 
1. A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és jóváhagyólag 
támogatja a Képviselő-testület részére Újpest SZEI „Aranyhíd” Gyermekek Átmeneti 
otthonának bővítését. 
 
2. A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy az Újpest 
SZEI „Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthonában a létszámot 4 fővel emelje meg és a 
bővítés és létszámemelés költségét a 2010. évi költségvetésben biztosítsa. 
 
Határozati javaslat:  
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Újpest 
SZEI Gyermekek Átmeneti Otthonát 2010. szeptember 1-től 24 férőhellyel működteti tovább, 
és az Otthon létszámát 4 fővel megemeli, valamint a bővítéshez, létszámemeléshez szükséges 
összeget biztosítja a 2010. évi költségvetésben. 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
Budapest, 2010. június 16. 
 
 
 

Nagy István  
 
 
 
Az előterjesztést készítette: Köblös Anita 
 
Melléklet: 
2009. évi költség kimutatás 


