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Írásbeli kérdés

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

"Út az ellehetetlenüléshez, avagy 100 milliós újabb kiadások a megyei jogú városok költségvetésében "

címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Szűcs Erika szociális é s
munkaügyi miniszterhez. A kérdésre írásban várom válaszát .

Tisztelt Miniszter Asszony !

2009. január 1-jén hatályba lépett a gyermekek védelméről és a gyáműgyi igazgatásról szóló
1997 . évi XXXI. törvénynek (Gyvt .) a 2002. évi IX. törvénnyel módosított 95 .§-a, amelynek
értelmében a megyei jogú városi önkormányzatoknak új ellátási kötelezettsége jelenik meg ,
nevezetesen a saját területén biztosítja az otthont nyújtó és az utógondozói ellátást. Ezt
megelőzően a gyermekvédelmi szakellátási kötelezettség a megyei önkormányzatok feladat-é s
hatáskörébe tartozott .
A Gyvt. 95.* (2) bekezdése értelmében ettől az időponttól a megyei önkormányzat ellátás i
területe - a megyei jogú város területének kivételével - a megyére terjed ki .

A feladatellátás lehetséges módjai :

1. Saját intézményhálózat létrehozása és működtetése
2. Ellátási szerződés kötése a megyei önkormányzattal, így az ellátottak továbbra is a megy e

intézményrendszerében maradnak, a megyei jogú város pedig hozzájárul a normatív
támogatás és a tényleges ellátási költségek közötti különbség szerinti forrás
biztosításához.

A megyei jogú városok többségének ismereteim szerint nincsenek gyermekvédelmi szakellátás t
nyújtó intézményei, ezt a feladatot korábban a megyei önkormányzatok látták el, akik az
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önkormányzati rendszer megalakulásakor a korábban is jogelőd megyei tanácsok által ellátott
feladattal megkapták a m űködéshez szükséges intézményhálózatot . A megyei jogú városokna k
ilyen infrastrukturális háttere nincs .

A megyei jogú városok gyermekvédelmi szakellátási kötelezettségének teljesítése, véleményem
szerint, a fentieken túl több szempontból is aggályos .

1. Nincs összhangban a jogi szabályozás . (költségvetési törvény, a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992 . évi LXVI. törvény végrehajtásáról
szóló 146/1993 . (X.26.) Korm. rendelet)
A pol	 'rok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992 . évi LXVI.
törvény végrehajtásáról szóló 146/1993 . (X.26.) Korm. rendelet 30.* (3) bekezdése
szerint: Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek lakóhelyét- a szülőjének
lakóhelyével megegyezően - a gyámhivatal határozatban állapítja meg . A nevelésbe vett
gyermek lakóhelyeként —ha ez fontos okból érdekében áll — a gyámhivatal megállapíthatj a
a tényleges gondozás helye szerinti gyermekotthont vagy — ha a nevelőszülő ehhez
hozzájárult — a nevelőszülő lakóhelyét, ennek hiányában a területi gyermekvédelmi
szakszolgálat székhelyét . A költségvetési törvény 3 .számú melléklet : Kiegészítő
szabályok 9. pontja 5. bekezdése pedig eltérően szabályozza a fenti kérdést :
Gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben elhelyezett gyermek lakhelyét anna k
alapján kell megállapítani, hogy az elhelyezését szolgáló épület melyik településen van. A
fenti eltérő szabályozás nem ad egyértelmű eligazítást arra vonatkozóan sem, hogy a
megyei jogú városok gyermekvédelmi szakellátási kötelezettsége mi alapján áll fenn : a
megyei jogú város területén állandó lakóhellyel rendelkez ő gyermekekre terjed ki, vagy
amennyiben a gyermek lakóhelye ugyan a megyei jogú város területén található, de az
elhelyezését szolgáló épület más településen van, akkor aszerint kerülhet megállapításra .

2. A megyei jogú városok és a megyei önkormányzatok eltérő finanszírozása.
A megyei önkormányzatok a gyermekvédelmi szakellátási kötelezettségük teljesítéséhez a
normatív állami hozzájárulás mellett a személyi jövedelemadó megosztása sorá n
részesülnek központi átengedett forrásokban. A megyei jogú városok finanszírozási
rendjében az új feladatellátás kapcsán a 2009 . évre vonatkozóan nem történt változás .

Tisztelt Miniszter Asszony !

1. A jogi szabályozás ellentmondásaira tekintettel tervezi-e a szaktárca, hogy a
gyermekvédelmi szakellátási kötelezettségre vonatkozóan javaslatot terjeszt el ő a megyei
jogú városok kötelező feladatai sorából történő törlésére?

2. Amennyiben ilyen javaslattal nem él, milyen intézkedéseket tett és kíván megtenni anna k
érdekében, hogy amennyiben a megyei jogú városokat új feladat-ellátási kötelezettsé g
terheli, az ehhez szükséges pénzügyi és egyéb feltételek, források biztosítás a
megtörténjen?

3. Milyen intézkedéseket kíván megtenni annak biztosítására, hogy a jogi szabályozá s
összhangja a gyermekvédelmi szakellátási kötelezettség teljesítése vonatkozásában



3

megteremtődjön, illetve mi a konkrét álláspontja a megyei jogú városok illetékessége
tekintetében ?

4. Milyen szakmai álláspontok támasztják alá, hogy a megyei jogú városoknak a fent i
feladatok teljesítése érdekében nemcsak a megyei önkormányzattal kell ellátási szerződést
kötni, hanem valamennyi pl . olyan civil szervezet által fenntartott intézménnyel is,
amelyben az illetékességébe tartozó gyermek került elhelyezésre .

Tisztelettel várom válaszát .

Budapest, 2009 . január 22 .

@A-M'
Cseresnyés P er
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