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J O G S Z A B Á L Y O K

2012. évi CXCII. törvény
egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételérõl és egyes
törvények módosításáról*

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E törvény alkalmazásában

1. átvett feladat: 2013. január 1-jét megelõzõen a települési önkormányzat vagy társulásaik (a továbbiakban együtt:

települési önkormányzat) által az 1. mellékletben felsorolt

a) pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek otthona,

b) pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye,

c) pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek lakóotthona,

d) fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek átmeneti otthona,

e) gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmény – ideértve a többcélú gyermekvédelmi intézményt is –

megszervezésével és fenntartásával nyújtott szakosított szociális ellátás és gyermekvédelmi szakellátás;

2. átvett vagyon: a települési önkormányzat valamennyi ingó és ingatlan vagyona, valamint vagyoni értékû joga,

amelyek az átvett feladat ellátását szolgálják, illetve ahhoz szükségesek és nevesítetten az átvett feladathoz,

valamint az átvett intézményekhez kapcsolódnak, ideértve az önkormányzatok gazdasági társaságokban

fennálló tulajdoni részesedését is, valamint a költségvetési szervként mûködõ átvett intézmények valamennyi

ingó és ingatlan vagyonát, vagyoni értékû jogát, gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni részesedését.

2. A települési önkormányzat intézményeinek és vagyonának átvétele

2. § (1) 2013. január 1-jével e törvény erejénél fogva az államra száll át

a) a települési önkormányzat tulajdonában lévõ, átvett feladatot ellátó szociális, gyermekvédelmi intézmény, az ezekkel

kapcsolatos fenntartói jog és kötelezettség, továbbá az intézményekkel kapcsolatos valamennyi vagyon és vagyoni

értékû jog, kivéve az önkormányzati tulajdonban lévõ szellemi (szerzõi és iparjogvédelmi) tulajdonjogokat,

b) az átvett feladat ellátását végzõ vagy az átvett feladat ellátásában közremûködõ, a települési önkormányzat vagy

az átvett intézmény által alapított, az átvett feladat végzésében közremûködõ közalapítvány, alapítvány alapítói

joga (a települési önkormányzat által más alapítóval közösen alapított alapítvány, közalapítvány esetében

az önkormányzatot megilletõ alapítói jogok), és azon gazdasági társaságokban és egyéb gazdálkodó

szervezetekben fennálló önkormányzati tulajdoni részesedés, amelyek az átvett feladat ellátásában

közremûködnek és részben vagy egészben a települési önkormányzat tulajdonában állnak (az a)–b) pont

szerintiek a továbbiakban együtt: átvett intézmények).

(2) Az átvett intézményeket az állam a szállítói tartozásukkal együtt veszi át.

(3) Az átvett intézményekkel kapcsolatban az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt

szerv (a továbbiakban: kijelölt szerv) e törvény erejénél fogva gyakorolja a fenntartói jogokat, az alapítványok,

közalapítványok alapítói jogait. A 2013. január 1-jén folyamatban lévõ ügyekben és a tartós jogviszonyokban a kijelölt

szerv jár el fenntartóként, illetve alapítóként.

(4) A települési önkormányzatok helyébe – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – az átvett intézményekkel kapcsolatos

jogviszonyok tekintetében 2013. január 1-jével jogutódként az állam lép, azzal, hogy az állam tulajdonába e törvénnyel

került vagyonelemek vonatkozásában létesített kötelmi jogi jogviszonyokba jogutódként a vagyonkezelõként e törvény

erejénél fogva kijelölt szerv lép. Az átvett intézmények átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében

a tulajdonosi és fenntartói, a költségvetési szervek esetében az irányítói és alapítói jogutódlásra az államháztartásról

szóló törvény és végrehajtási rendelete, a nemzeti vagyonról, illetve az állami vagyonról szóló törvény és végrehajtási

rendelete, valamint a polgári törvénykönyvrõl szóló törvény az irányadó az e törvényben foglaltak

figyelembevételével.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. november 26-i ülésnapján fogadta el.
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(5) Az európai uniós társfinanszírozású projektek tekintetében a kedvezményezett önkormányzat jogutóda a fejlesztéssel

érintett átvett intézmény. A jogutódlás, valamint a fenntartóváltozás miatti szerzõdésmódosítást az átvett intézmény

az átadás-átvétel idõpontjától számított 30 napon belül kezdeményezi a támogatónál, illetve a közremûködõ

szervezetnél.

(6) A kijelölt szerv képviseli az államot mint jogutódot a települési önkormányzatnak az átvett intézménnyel összefüggõ

jogai és kötelezettségei tekintetében bírósági, hatósági eljárásokban, valamint harmadik személyekkel szemben.

A jogutódlásról a bíróság, hatóság a jogutódlás megállapítása iránti kérelem benyújtását követõen haladéktalanul, de

legkésõbb 15 napon belül dönt.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározottakat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban:

Áfa tv.) alkalmazásában olyan jogutódlással történõ megszûnésnek kell tekinteni, amely az Áfa tv. 18. §

(1) bekezdésében leírt feltételeknek megfelel.

3. § (1) Az átvett feladat ellátásához használt, önkormányzati tulajdonban lévõ vagyon átadása során a birtokbaadásról

jegyzõkönyv készül a települési önkormányzat, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.),

illetve a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet (a továbbiakban: NFA), valamint a vagyonkezelõként e törvény erejénél

fogva kijelölt szerv által kötött tulajdonátadás-átvételi megállapodás és az annak mellékletét képezõ vagyonleltár

alapján. A birtokbaadási jegyzõkönyvet az átadó részérõl a települési önkormányzat polgármestere, jegyzõje, illetve

a települési önkormányzati társulás képviseletére jogosult személy, az átvevõ részérõl a vagyonkezelõként kijelölt

szerv vezetõje írja alá (a továbbiakban: jegyzõkönyv). Amennyiben a települési önkormányzattól állami tulajdonba

átvett vagyonban szerepel a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 1. § (1)–(2b) bekezdése hatálya alá

tartozó vagyonelem, a jegyzõkönyv aláírásában félként részt vesz az NFA is.

(2) Az átadás-átvételi megállapodásban a települési önkormányzat polgármestere, illetve a települési önkormányzati

társulás képviseletére jogosult személy a 2. melléklet szerinti teljességi nyilatkozattal teljes körû felelõsséget vállal

az általa tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok

valóságtartalmáért, teljeskörûségéért és érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért.

(3) Az önkormányzati tulajdonból állami tulajdonba kerülõ vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott

vagyonelemre vonatkozó, az átadó szervezet könyveiben szereplõ nyilvántartási értékkel.

(4) A települési önkormányzat az állam által átvételre kerülõ vagyonelemeket e törvény hatálybalépését követõen nem

idegenítheti el, nem terhelheti meg, a gazdasági társaságok törzs-, illetve alaptõkéjét nem csökkentheti. Ez alól kivételt

képeznek azok a vagyonelemek, amelyeket érintõ jogügyletekrõl a települési önkormányzat e törvény

hatálybalépését megelõzõen már döntést hozott, és az abból befolyó bevételt a települési önkormányzat a 2012. évi

költségvetésében betervezte.

4. § A tulajdonjog és a fenntartói jog átszállása nem érinti az átvett intézmény területi ellátási kötelezettségét,

férõhelyeinek a szociális, gyermekvédelmi szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevõ finanszírozási

rendszerbe történõ befogadottságát, valamint az átvett feladathoz kapcsolódó ellátási szerzõdések, illetve

feladatellátási megállapodások és az ezekhez kapcsolódó vagyonkezelési szerzõdések érvényességét. A kijelölt szerv

2013. május 31-éig felmondhatja az átvett feladathoz kapcsolódó ellátási szerzõdéseket és megállapodásokat.

5. § (1) Az ellátás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervként mûködõ átvett intézmény alapító okiratának

módosítását az alapítói jogokat gyakorló szerv az átvételt követõ 45 napon belül készíti el és nyújtja be a kincstár által

vezetett törzskönyvi nyilvántartáshoz.

(2) A költségvetési szervként mûködõ átvett intézmény esetében a törzskönyvi nyilvántartásba történõ

változásbejegyzést követõ 5 napon belül a kincstár hivatalból értesíti a szociális hatóságot, amely 30 napon belül

hivatalból módosítja a mûködési engedélyt.

(3) Az e törvény alapján a cégbírósághoz benyújtandó változásbejelentési kérelmet az átvételt követõ 90 napon belül kell

a cégbíróságnál elõterjeszteni. A változást illeték- és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni

a cégbíróságon.

(4) Az átvett intézménnyel mint adóssal, kötelezettel szemben elrendelt bírósági és közigazgatási végrehajtást

a végrehajtást foganatosító bíróság, közigazgatási végrehajtás esetében a végrehajtást megindító hatóság, az állam

mint jogutód képviseletében eljáró kijelölt szerv kérelmére – ha jogutódlásról korábban még nem döntöttek,

a jogutódlás megállapításával együtt – egy alkalommal három hónapra felfüggeszti.
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3. A települési önkormányzatok adósságának átvétele

6. § (1) Az állam 2013. június 30-ai hatállyal – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – átvállalja az átvett

intézményeket tulajdonló vagy fenntartó települési önkormányzatok 2013. január 1-jei adósságállományából

az átvállalás idõpontjában fennálló, valamint a (3) bekezdés szerinti azon adósságát és annak járulékait, amelyek

kifejezetten és igazolhatóan az átvett vagyon fejlesztési célú, értéknövelõ beruházásaihoz kapcsolódóan keletkeztek.

Az átvállalandó adósság a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés a) és

b) pontjában foglaltaknak megfelelõ – kölcsönjogviszonyon vagy hitelviszonyt megtestesítõ értékpapíron alapuló –

tartozásokat foglalja magában akként, hogy a 2013. június 30-án vagy azt megelõzõen esedékessé vált, de az adott

önkormányzat által meg nem fizetett tõke és járulék az átvállalás részét képezi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adósság részét képezõ, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok esetében az állam 2013. június

30-ai hatállyal az értékpapír lejárat elõtti visszaváltásából eredõ fizetési kötelezettséget vállalja át és teljesíti. E fizetési

kötelezettségét az állam – a hitelezõ beleegyezésével – a kötvénytulajdonostól történõ, az adott értékpapírban foglalt

pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel rendelkezõ hitel felvételével vagy állampapírok

átadásával is kiválthatja.

(3) A települési önkormányzatok az állam által átvállalandó adósságállományt növelõ kötelezettséget e törvény

hatálybalépését követõen nem vállalhatnak. A települési önkormányzatok az átvállalandó adósságállományt a még

felhasználható hitelkerettel rendelkezõ, (1) bekezdés szerinti szerzõdésekbõl történõ lehívással, illetve

kölcsönfelvétellel legkésõbb 2013. március 31-éig a kijelölt szerv engedélyével, és abban az esetben növelhetik, ha ez

az adósságelem az állam által átvételre kerülõ átvett vagyon értékének növelését vagy állagának megóvását

eredményezõ kifizetés finanszírozására szolgál.

(4) A magyar állam 2013. évben – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 92. § (2) bekezdésében foglaltakra is

figyelemmel – egyedi állami kezességként átvállalja az átvett intézményeket tulajdonló vagy fenntartó települési

önkormányzat azon kezességvállalásait, amelyek kifejezetten és igazolhatóan az átvett vagyon fejlesztését vagy

értékének megõrzését szolgáló alapügyletekhez kapcsolódnak.

(5) Az átvállalandó adósság és kezességek elemeit települési önkormányzatonként tételesen legkésõbb 2013. április

15-éig a települési önkormányzat véleményét kikérve a szociál-és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter és az

államháztartásért felelõs miniszter együttes javaslata alapján a Kormány határozza meg.

(6) Az állam nevében a települési önkormányzatoktól az (1)–(3) bekezdés szerinti adósságátvállalás, valamint

a (4) bekezdés szerinti kezességvállalás során az államháztartásért felelõs miniszter jár el.

7. § (1) Az átvett intézményhez és az átvett feladathoz kapcsolódó, a települési önkormányzati kötelezettségvállalásból eredõ

2013. éven átnyúló kötelezettségek forrását a kijelölt szerv költségvetésében kell megtervezni.

(2) A települési önkormányzat kötelezettségvállalásából eredõ jogvitában bíróság vagy hatóság által megítélt kártérítés,

perköltség, igazgatási költség, egyéb fizetési kötelezettség fedezetét a kijelölt szerv költségvetésében kell

megtervezni.

4. Az átvett intézmények foglalkoztatottai és a települési önkormányzati hivataloknál foglalkoztatott

köztisztviselõk

8. § (1) Az átvételre kerülõ intézmény szakmai fenntartói feladatainak ellátásában közvetlenül közremûködõ, a települési

önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselõk és munkavállalók (a továbbiakban együtt: foglalkoztatottak) a kijelölt

szerv állományába kerülnek át, amennyiben megfelelnek a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló

2011. évi CXCIX. törvényben (a továbbiakban: Kttv.) és végrehajtási rendeleteiben meghatározott képesítési

elõírásoknak. Az átvett foglalkoztatottak jogviszonya a Kttv. alapján kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át.

(2) Az (1) bekezdés szerinti képesítési elõírásokban foglalt feltételek teljesítésének hiányában át nem vett

foglalkoztatottak számát a kijelölt szerv létszámának kialakításakor figyelembe kell venni. Ebben az esetben

a közszolgálati jogviszony vagy a munkaviszony e törvény erejénél fogva az átadás idõpontjában megszûnik.

A jogviszony megszûnésérõl a foglalkoztatottat írásban értesíteni kell. A jogviszony megszûnésével kapcsolatos

eljárásokra és a foglalkoztatottat megilletõ járandóságokra a Kttv.-nek az államigazgatási szerv jogutód nélküli

megszûnése esetére irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a jogviszony megszûnésével összefüggésben

a felügyeleti szerv által ellátandó munkáltatói feladatokat a kijelölt szerv látja el.
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(3) A tulajdonjog és fenntartói jog átszállása nem érinti az átvett intézmény által alkalmazottak közalkalmazotti

jogviszonyát, illetve munkaviszonyát, valamint az egyéb jogviszony keretében közremûködõ dolgozó munkavégzésre

irányuló jogviszonyát.

(4) Az átvett intézmény vezetõjének, gazdasági vezetõjének a vezetõi megbízását a munkáltatói jog gyakorlója

2013. május 31-éig visszavonhatja.

9. § (1) Az e törvény alapján állami tulajdonba kerülõ vagyon az állami tulajdon keletkezésével egyidejûleg e törvény erejénél

fogva ingyenesen a kijelölt szerv vagyonkezelésébe kerül. A vagyonkezelõi jogviszonyra a továbbiakban az MNV Zrt.

által kötött vagyonkezelési szerzõdésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, a Nemzeti Földalapról szóló

2010. évi LXXXVII. törvény 1. § (1)–(2b) bekezdése hatálya alá tartozó átvett vagyonelem tekintetében az NFA által

kötött vagyonkezelési szerzõdésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat

egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján állami

tulajdonba került, állami szociális és gyermekvédelmi feladatellátást szolgáló, a kijelölt szerv és a megyei

intézményfenntartó központok által aláírt közös nyilatkozatban tételesen meghatározott vagyon vagyonkezelõje

2013. január 1-jétõl a kijelölt szerv. A kijelölt szerv 2013. január 1-jével az átvett vagyonba tartozó gazdasági

társaságokban fennálló tulajdoni részesedések kivételével jogutódként belép az MNV Zrt. és a megyei

intézményfenntartó központ között fennálló vagyonkezelési szerzõdésbe. A vagyonkezelõi jogviszonyra a Tv. 3. §

(2) és (4) bekezdése, valamint 4. §-a rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Az átvett vagyonba tartozó – az átvett feladat ellátását végzõ vagy az átvett feladat ellátásában közremûködõ –

gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni részesedések tekintetében az MNV Zrt. megbízási szerzõdést köt a kijelölt

szervvel a tulajdonosi jogok gyakorlására.

5. Záró rendelkezések

10. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) az átvett intézmények fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátó szervet rendeletben kijelölje,

b) az állami szociális és gyermekvédelmi feladatellátást szolgáló intézmények átadás-átvételi eljárásának

részletszabályait és a megállapodás tartalmi elemeit rendeletben határozza meg.

(2) A települési önkormányzat 2012. december 15-éig – 2012. december 31-i hatállyal – dönt azon intézményei

átalakításáról, valamint az alapító okiratok kiadásáról, illetve módosításáról, amelyeknek 2013. január 1-jétõl

a) az 1. mellékletben szereplõ székhelye, telephelye átvett feladatot lát el, és

b) az 1. mellékletben nem szereplõ székhelye vagy telephelye kötelezõ önkormányzati feladatot lát el.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti székhelyet, telephelyet a települési önkormányzat kiválással önálló költségvetési

szervvé vagy 2013. január 1-jétõl kizárólag kötelezõ önkormányzati feladatot ellátó intézmény telephelyévé alakítja át.

A települési önkormányzat a kiválással létrejövõ intézmény esetében nyilvános pályázat kiírása nélkül adhat

intézményvezetõi, magasabb vezetõi megbízást a pályázati eljárás eredményes lezárásáig.

(4) A települési önkormányzat az alapító okiratokat vagy azok módosításait haladéktalanul megküldi a törzskönyvi

nyilvántartást vezetõ szervnek, valamint a mûködést engedélyezõ szervnek. A mûködést engedélyezõ szerv

a mûködési engedélyeket hivatalból, a feltételek fennállásának vizsgálata nélkül, 2013. január 1-jei hatállyal módosítja.

(5) Az e törvény szerint átvett, 2012. december 31-én a települési önkormányzat által fenntartott, valamint a Tv. alapján

állami tulajdonba került, 2012. december 31-én a Tv. 9. § (1) bekezdése szerinti kijelölt szerv által fenntartott szociális

és gyermekvédelmi intézmények mûködési engedélyét a mûködést engedélyezõ szerv 2013. március 31-éig,

2013. január 1-jei hatállyal hivatalból módosítja. Ennek keretében a 2012. december 31-én határozott idejû vagy

ideiglenes mûködési engedéllyel rendelkezõ intézmények mûködési engedélyeit a feltételek vizsgálata nélkül

2013. december 31-ig meghosszabbítja.

11. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 83. § 2012. december 31-én lép hatályba.

(3) A 13–16. §, a 18–25. §, a 29–30. §, a 37–38. §, a 46. §, a 65–68. §, a 70–72. §, a 75. § (1) bekezdése, a 76. § (1) bekezdése és

a 78–82. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 31–34. §, a 36. §, a 39–45. §, a 47–64. §, a 69. §, a 73. § (2) bekezdése, a 75. § (2) bekezdése, a 76. § (2) bekezdése és

a 77. § 2014. január 1-jén lép hatályba.
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12. § E törvény 78–79. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.

6. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény

módosítása

13. § A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 19. § (1a) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1a) Mentesül az (1) bekezdésben meghatározott tízéves elidegenítési tilalom alól a helyi önkormányzat, amennyiben

a támogatás igénybevételével keletkezett vagyon állam részére történõ átadására törvény alapján, az önkormányzati

feladatok állam általi átvételéhez kapcsolódó vagyonátszállással került sor.”

7. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

14. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés

m) pont ma) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában

fenntartó:)

„ma) az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, a helyi önkormányzat, a helyi

önkormányzatok társulása, a települési nemzetiségi önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzat

(a továbbiakban együtt: állami fenntartó),”

(ha az e törvényben és más jogszabályokban meghatározott feltételek szerint szociális szolgáltatót, illetve szociális

intézményt létesít és mûködtet.)

15. § Az Szt. 32. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátások iránti kérelmet

a) a jegyzõ vagy a járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátás esetén a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben

meghatározott szervnél,

b) a települési önkormányzat képviselõ-testületének hatáskörébe tartozó ellátás esetén az önkormányzat

rendeletében meghatározott önkormányzati szervnél

kell elõterjeszteni.”

16. § Az Szt. 50. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A közgyógyellátásra való jogosultság ugyanazon idõszakra vonatkozóan csak egy jogcímen állapítható meg

azzal, hogy a (3) bekezdés szerinti közgyógyellátásra való jogosultság csak abban az esetben állapítható meg, ha

a kérelmezõ az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti jogcímen nem jogosult az ellátásra.”

17. § Az Szt. 57. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter a százötven férõhelyesnél nagyobb, megszûnt bentlakásos

intézmény ingatlanában – a mûködési engedély visszavonásától számított három hónapon belül – létrehozott

bentlakásos intézmény, illetve székhely, telephely esetén mentesítheti a fenntartót a (3) bekezdés szerinti, százötven

fõs férõhelyszám-korlát alól. A mentesítésre az új fenntartó kérelmére, az ellátottak folyamatos ellátása érdekében,

különösen indokolt esetben kerülhet sor. Nem adható mentesítés a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

nyújtó szociális intézményi férõhelyek kiváltásáról szóló, 2011–2041. évre kidolgozott stratégiai program keretében

kiváltott ápolást-gondozást nyújtó szociális intézmény, illetve székhely, telephely esetén.”

18. § Az Szt. 58. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„58. § A jogszabályban meghatározott szakmai, módszertani feladatokat az állam fenntartói feladatainak ellátására

a Kormány rendeletében kijelölt szerv látja el.”

1286 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 13. szám



19. § Az Szt. 70. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A fogyatékos kiskorúak esetében az ápolással, gondozással párhuzamosan biztosítani kell a korai fejlesztést és

gondozást, vagy a fejlesztõ nevelést ellátó területileg illetékes pedagógiai szakszolgálati intézménnyel való

együttmûködést, továbbá az iskolai tanulmányok folytatásának segítését.”

20. § Az Szt. 86. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén)

„d) harmincezer fõnél több állandó lakos él, az a)–c) pont szerinti szociális szolgáltatásokat, idõskorúak gondozóházát,

éjjeli menedékhelyet, hajléktalan személyek átmeneti szállását”

(köteles biztosítani.)

21. § Az Szt. 88. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„88. § (1) Az állam az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv útján köteles

gondoskodni

a) a harmincezer fõnél nagyobb állandó lakosságszámú településeken a fogyatékos személyek gondozóháza,

a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek átmeneti otthona megszervezésérõl és fenntartásáról,

b) a fõvárosban a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek, fogyatékos személyek szakosított ellátásának

a megszervezésérõl és fenntartásáról,

c) a megye területén a szakosított ellátások megszervezésérõl és fenntartásáról, azzal, hogy a megyei jogú város

területére is kiterjedõen köteles gondoskodni azokról az ellátásokról, amelyek megszervezésére a megyei jogú város

a 90. § (2) bekezdése alapján nem köteles.

(2) A fõvárosi önkormányzat köteles gondoskodni

a) idõsek otthonának, a hajléktalanok otthonának, a hajléktalan személyek rehabilitációs intézményének,

b) a fõvárosban – ha a kerületi önkormányzattal másként nem állapodik meg – a hajléktalanok éjjeli menedékhelyének

és átmeneti szállásának

megszervezésérõl és fenntartásáról.

(3) A fõvárosi önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó intézmények ellátási területe az egész

fõvárosra kiterjed.”

22. § Az Szt. 90. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A megyei jogú város saját területén köteles az alapszolgáltatási feladatokat, éjjeli menedékhelyet, hajléktalan

személyek átmeneti szállását, idõsek otthonát, valamint – amennyiben a lakossági szükségletek indokolják –

hajléktalanok otthonát és hajléktalan személyek rehabilitációs intézményét megszervezni és fenntartani. Az állam

fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv azonban a megyei jogú város lakosainak

ellátását erre hivatkozva nem tagadhatja meg.”

23. § Az Szt. 91. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti jogkörében a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter az adott megye, város

szolgáltatástervezési koncepciójában foglaltak figyelembevételével, az elérhetõ szolgáltatások és az adott

szolgáltatás iránti társadalmi szükséglet alapján dönt.”

24. § Az Szt. 92. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az állam 88. § (1) bekezdése szerinti ellátási kötelezettsége esetében az (1) bekezdésben és a (2) bekezdés

b)–g) pontjában foglaltakat az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv határozza meg.”

25. § Az Szt. 115. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak szerint, egyéb

esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthetõ, illetve elengedhetõ, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai

ezt indokolttá teszik.”

26. § Az Szt. 127/A. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Bentlakásos intézményi ellátás esetén nem kell az egyházi kiegészítõ támogatást megtéríteni, ha az alól a szociál-

és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter a megtérítésre köteles fenntartót mentesíti. A mentesítésre a megtérítésre
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köteles fenntartó vagy az új fenntartó kérelmére akkor kerülhet sor, ha a kérelemmel érintett intézményekben, illetve

székhelyen és telephelyeken összesen legalább ezer betöltött férõhely van, és a mentesítést az ellátottak folyamatos

ellátása különösen indokolja. Ha az új fenntartó több megtérítésre köteles fenntartótól vesz át intézményt, illetve több

megtérítésre köteles fenntartó intézményét alapítja újra, az ezer betöltött férõhelyet megtérítésre köteles

fenntartónként kell vizsgálni.”

27. § Az Szt. 132. § (1) bekezdés x) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa)

„x) az állam fenntartói feladatait ellátó szerv kijelölését, jogállását, mûködésének részletes szabályait, feladat- és

hatáskörét, a szerv feletti irányítási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait.”

28. § Az Szt. a következõ 140/Q. §-sal egészül ki:

„140/Q. § A 2012. december 31-ét megelõzõen hatályos 58. § alapján kijelölt módszertani intézmények kijelölése

2012. december 31-én megszûnik.”

29. § (1) Az Szt.

a) 43. § (4) bekezdés b) pontjában és 43/A. § (3) bekezdésében az „az ápolt személy tartózkodási helye szerint

illetékes módszertani intézmény” szövegrész helyébe az „a módszertani feladatokat ellátó szerv” szöveg,

b) 43/A. § (4) bekezdésében a „módszertani intézmény által kijelölt szakértõnek a (3) bekezdés szerinti” szövegrész

helyébe a „(3) bekezdés szerinti szakértõnek a” szöveg,

c) 52. § (1) bekezdésében a „18. § a)–g) pontjaiban” szövegrész helyébe a „18., illetve a 18/A. §-ban” szöveg,

d) 58/A. § (2c) bekezdésének nyitó szövegrészében a „vagy többcélú kistérségi társulásban biztosítanak szolgáltatást,

a társuláshoz, illetve kistérséghez” szövegrész helyébe a „biztosítanak szolgáltatást, a társuláshoz” szöveg,

e) 65. § (1) bekezdés b) pontjában az „a megyei fenntartó, a többcélú kistérségi” szövegrész helyébe az „az állam

fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, az önkormányzati” szöveg,

f) 90/A. §-ában, 94/A. § (1) bekezdés e) pontjában az „a megyei fenntartó” szövegrész helyébe az „az állam fenntartói

feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv” szöveg,

g) 90. § (4) bekezdésében a „megyei fenntartó” szövegrész helyébe az „az állam fenntartói feladatainak ellátására

a Kormány rendeletében kijelölt szerv” szöveg,

h) 91. § (2) bekezdésében az „A megyei fenntartó az állam” szövegrész helyébe az „Az állam fenntartói feladatainak

elllátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv” szöveg,

i) 131/B. §-ában az „A megyei fenntartó” szövegrész helyébe az „Az állam fenntartói feladatainak ellátására

a Kormány rendeletében kijelölt szerv” szöveg,

j) 132. § (2) bekezdés g) pontjában az „intézmények kijelölésére és” szövegrész helyébe a „feladatokat ellátó szerv” szöveg,

k) 132. § (2a) bekezdésében az „intézményeknek” szövegrész helyébe a „feladatokat ellátó szervnek” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az Szt.

a) 4. § (4) bekezdése,

b) 32/E. §-a,

c) 85/C. § (5) bekezdése,

d) 90. § (1) bekezdése,

e) 92. § (1) bekezdés b) pontjában a „vagy többcélú kistérségi társulás” szöveg,

f) 96/A. §-a,

g) 140/C. §-a.

8. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

30. § A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. § s) pont

sa) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában

fenntartó:)

„sa) az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, a helyi önkormányzat, a helyi

önkormányzatok társulása, a nemzetiségi önkormányzat (a továbbiakban együtt: állami fenntartó),”
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(ha az e törvényben és más jogszabályban meghatározott feltételek szerint, mûködési engedély alapján gondoskodik

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység biztosításához szükséges feltételekrõl.)

31. § A Gyvt. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A gyermeknek joga van – örökbefogadó családban vagy más, családot pótló ellátás formájában – a szülõi vagy más

hozzátartozói gondoskodást helyettesítõ védelemhez. A tizenkét év alatti gyermek átmeneti gondozását és otthont

nyújtó ellátását befogadó szülõnél kell biztosítani, kivéve, ha a gyermek tartósan beteg, súlyosan fogyatékos,

a testvéreket nem lehet együttesen a befogadó szülõnél elhelyezni vagy más okból szükséges az intézményes

elhelyezés biztosítása, továbbá gyermekek átmeneti gondozása esetén az intézményes elhelyezést a szülõ, törvényes

képviselõ kéri és az nem ellentétes a gyermek érdekével.”

32. § A Gyvt. 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek joga különösen, hogy életkorához, egészségi állapotához, fejlettségéhez,

valamint egyéb szükségleteihez igazodóan)

„a) állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó teljes körû ellátásban, gondozásban, – nemzetiségi, etnikai és vallási

hovatartozását figyelembe vevõ – megfelelõ nevelésben, oktatásban és érdekei érvényesítésére megfelelõ törvényes

képviseletben részesüljön,”

33. § A Gyvt. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„11. § (1) A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével,

oktatásával, ellátásával, törvényes képviseletének biztosításával, ügyeinek intézésével foglalkozik.

(2) A gyermekvédelmi gyám a gyámhatóság kirendelõ határozata alapján

a) képviseli a gyermek érdekét, elõsegíti jogainak gyakorlását,

b) megismeri a gyermek véleményét és közvetíti azt az ellátást nyújtó szolgáltató, intézmény, illetve a gyermek

ügyeivel foglalkozó hatóságok felé,

c) ellátja a gyermek törvényes képviseletét, és

d) jogszabályban meghatározott ügyekben eljárást kezdeményez.”

34. § (1) A Gyvt. 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az átmeneti nevelésbe vett gyermek szülõje jogosult arra, hogy)

„a) a gyermeke gondozójától, gyermekvédelmi gyámjától a gyermeke elhelyezésérõl, nevelésérõl, fejlõdésérõl

rendszeres tájékoztatást, a kapcsolattartáshoz segítséget kapjon,”

(2) A Gyvt. 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az átmeneti nevelésbe vett gyermek szülõje jogosult és köteles)

„a) a gyermeke gondozását ellátó személyekkel, intézményekkel, a gyermekvédelmi gyámmal – a nevelés érdekében –

együttmûködni,”

35. § A Gyvt. 15. §-a a következõ (11)–(15) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A (3) bekezdésben meghatározott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben és az (5) bekezdésben

meghatározott javítóintézeti nevelést nyújtó intézményekben a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott

pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy (a továbbiakban: pedagógus-munkakörben foglalkoztatott

személy) heti teljes munkaideje 40 óra, amelynek 80%-át (a továbbiakban: kötött munkaidõ) a munkáltató által,

a munkakörhöz kapcsolódóan meghatározott feladatok ellátásával kell tölteni. A munkaidõ fennmaradó részében

a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy a feladatainak beosztását maga határozza meg.

(12) A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy tekintetében a teljes munkaidõ 60–75%-ában

(a továbbiakban: neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött munkaidõ) a gyermekekkel, fiatal felnõttekkel való

közvetlen, egyéni és csoportos foglalkozás, fejlesztés és oktatás tartása, a gyermekek, fiatal felnõttek

személyiségállapotának vizsgálata, pedagógiai megfigyelések végzése és utógondozói feladatok ellátása rendelhetõ

el a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló

kormányrendeletben foglaltak szerint.
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(13) A kötött munkaidõnek a neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött munkaidõn túl fennmaradó részében

a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy a (12) bekezdés szerinti feladatokkal összefüggõ elõkészítõ,

értékelõ, adminisztratív és egyéb feladatokat, továbbá eseti helyettesítést lát el.

(14) A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyt és a pedagógus-munkakörbõl nyugdíjba vonult személyt

az Nktv. szerinti pedagógusigazolvány illeti meg.

(15) A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyt a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint pótszabadság illeti

meg.”

36. § A Gyvt. 34. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az ideiglenes hatállyal nevelõszülõnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, továbbá az átmeneti és tartós

nevelésbe vett gyermekkel történõ kapcsolattartásról a gyámhatóság hivatalból dönt. A gyermek legfeljebb két napra

történõ eltávozását és két napnál hosszabb idõtartamú szabadságát a gyermekvédelmi gyám engedélyezi, ha arra

a gyámhatóság döntésében felhatalmazta. A gyermekvédelmi gyám jelzi a gyámhatóságnak, ha a kapcsolattartás

végrehajtása során a kapcsolattartásra jogosult és a gyermek vagy a kapcsolattartásra jogosult és a gyermek

gondozási helyét biztosító személy, intézmény között vita keletkezik.”

37. § Gyvt. a 38. §-t követõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Biztos Kezdet Gyerekház

38/A. § (1) A Biztos Kezdet Gyerekház (a továbbiakban: Gyerekház) célja a szocio-kulturális hátrányokkal küzdõ,

elsõsorban a hátrányos helyzetû, vagy halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek egészséges fejlõdésének

biztosítását támogató, fejlõdési lemaradását kompenzáló, a szülõi kompetenciákat erõsítõ, a szülõ és különösen

az óvodáskort még el nem ért gyermek számára együttesen biztosított társadalmi felzárkózást segítõ prevenciós

szolgáltatás biztosítása.

(2) A Gyerekház a gyermek és család sikeres társadalmi integrációja érdekében együttmûködik különösen

a gyermekjóléti szolgálattal, a védõnõi szolgálattal, az óvodával, egyéb gyermekintézménnyel, valamint szükség

esetén a jelzõrendszer egyéb tagjaival.

(3) A Gyerekházra e törvény gyermekjóléti alapellátásokra vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”

38. § A Gyvt. 42. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A bölcsõde az (1) bekezdésben foglaltakon túl végezheti a fogyatékos gyermekek nevelését és gondozását is.

A bölcsõdei ellátásban az Nktv. 4. § 25. pontja szerinti gyermek legfeljebb hatéves koráig vehet részt.”

39. § A Gyvt. 45. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A gyermekek átmeneti gondozásának helyén a gyermek otthontalanná vált szülõje is elhelyezhetõ.

A tizennegyedik életévét be nem töltött gyermeket szüleitõl elválasztani csak kivételesen indokolt esetben lehet.

A tizenkettedik életévét be nem töltött gyermek átmeneti gondozását – a 7. § (2) bekezdésében foglalt kivételekkel –

elsõsorban helyettes szülõnél kell biztosítani. A szülõ gyermeke ellátásában munkarendjéhez igazodóan részt vesz.”

40. § A Gyvt. a következõ 48/A. §-sal és azt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Befogadó szülõk

48/A. § (1) A befogadó szülõ átmeneti vagy tartós jelleggel saját háztartásában nyújt teljes körû ellátást az általa

befogadott gyermeknek, illetve fiatal felnõttnek.

(2) Befogadó szülõ a helyettes szülõ, a nevelõszülõ, a speciális nevelõszülõ és a különleges nevelõszülõ.

(3) Nem lehet befogadó szülõ az, akivel szemben a 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok áll fenn.

(4) A nevelõszülõ – a mûködtetõ hozzájárulásával – helyettes szülõi feladatokat is elláthat. A nevelõszülõ

gondozásában egyidejûleg vagy kizárólag átmeneti gondozásban lévõ gyermekek vagy kizárólag gyermekvédelmi

szakellátásban lévõ gyermekek lehetnek.

(5) Ha mindkét házastárs, illetve élettárs befogadó szülõi feladatot lát el, a közös háztartásukban elhelyezendõ

gyermekek száma akkor sem haladhatja meg a 49. § (3) bekezdésében, illetve az 54/A. §-ban meghatározott

gyermeklétszámot.

(6) A befogadó szülõnél elhelyezhetõ gyermekek és fiatal felnõttek számát a mûködtetõ a befogadó szülõvel

egyetértésben állapítja meg. A befogadó szülõnél elhelyezendõ gyermekek számának meghatározásakor figyelembe
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kell venni a gyermek életkorát, tartós betegségét, fogyatékosságát, személyiségzavarát, a testvérek együttes

elhelyezésének lehetõségét, az egyéb gyermeknevelést befolyásoló körülményeket, továbbá a nevelõszülõ

személyiségét és életkörülményeit.

(7) A befogadó szülõ tevékenységét nevelõszülõi vagy helyettes szülõi hálózat keretében végzi. A nevelõszülõi vagy

helyettes szülõi hálózat nevelési alapdokumentuma a befogadó szülõk és a befogadó szülõi tanácsadók által

elfogadott, a nevelõszülõi vagy helyettes szülõi hálózatban folyó nevelés célját, alapelvét és módszereit tartalmazó

szakmai program.

(8) A befogadó szülõ e tevékenysége révén attól az idõponttól kezdve áll foglalkoztatási jogviszonyban, amikor

gyermeket fogad be. A foglalkoztatási jogviszonyhoz kapcsolódó társadalombiztosítási ellátásra való jogosultság

részletes szabályait külön törvény határozza meg.”

41. § A Gyvt. 49. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A helyettes szülõ egyidejûleg – saját gyermekeit is beszámítva – legfeljebb négy gyermek gondozását végezheti.

A mûködtetõ gyermekgondozó alkalmazásával vagy megbízásával segíti a helyettes szülõ munkáját, ha

a) a helyettes szülõnél elhelyezett gyermek rendszeres gyermekpszichiátriai kezelés alatt áll,

b) a helyettes szülõ gondozásában kettõnél több három éven aluli gyermek van,

c) a helyettes szülõ szabadságon van, beteg vagy feladatai ellátásában egyéb okból akadályozott.”

42. § A Gyvt. 50. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élõ, tizenkettedik életévét betöltött vagy tizenkettedik életévét

be nem töltött, nem helyettes szülõnél elhelyezett gyermek helyezhetõ el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül

marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei

miatt veszélyeztetett.”

43. § A Gyvt. 53. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Otthont nyújtó ellátást biztosít

a) a nevelõszülõ a mûködtetõ közremûködésével, vagy – ha ez nem lehetséges –

b) a gyermekotthon, vagy

c) az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosokat ápoló-gondozó bentlakásos intézmény, illetve fogyatékosok vagy

pszichiátriai betegek lakóotthona (a továbbiakban: fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthona)

a területi gyermekvédelmi szakszolgálat támogatásával, különösen családgondozással, a gyermekvédelmi gyámság

ellátásával.”

44. § A Gyvt. 54. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„54. § (1) Nevelõszülõ az a személy lehet, aki

a) huszonnegyedik életévét betöltötte,

b) cselekvõképes,

c) büntetlen elõéletû,

d) a gondozásba helyezett gyermeknél legalább tizennyolc évvel idõsebb, és életkora alapján alkalmas a gyermek,

fiatal felnõtt életkori szükségleteibõl adódó feladatoknak az ellátására,

e) személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott

fejlõdésének biztosítására és a családjába történõ visszakerülésének vagy örökbefogadásának támogatására,

f) a nevelõszülõi jogviszony egyes kérdéseirõl szóló kormányrendeletben meghatározott képzésen eredményesen

részt vett.

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott korkülönbségre, illetve az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott

képzés elvégzésére vonatkozó rendelkezéstõl – a nevelõszülõi jogviszony egyes kérdéseirõl szóló

kormányrendeletben foglaltak szerint – a gyermek érdekében kivételesen el lehet térni.

(3) Speciális nevelõszülõ az a nevelõszülõ, aki – a nevelõszülõi jogviszony egyes kérdéseirõl szóló kormányrendeletben

foglaltak alapján – alkalmas a nála elhelyezett súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív

szerekkel küzdõ, speciális ellátást igénylõ gyermek kiegyensúlyozott nevelésének biztosítására.

(4) Különleges nevelõszülõ az a nevelõszülõ, aki – a nevelõszülõi jogviszony egyes kérdéseirõl szóló

kormányrendeletben foglaltak alapján – alkalmas a nála elhelyezett tartósan beteg, fogyatékos, illetve három év alatti

különleges ellátást igénylõ gyermek kiegyensúlyozott nevelésének biztosítására.”
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45. § A Gyvt. a következõ 54/A. §-sal egészül ki:

„54/A. § (1) A nevelõszülõ – saját gyermekeit is beszámítva – legfeljebb hat gyermek és fiatal felnõtt együttes ellátását

biztosíthatja.

(2) Ha a nevelõszülõ vagy a speciális nevelõszülõ speciális ellátási szükségletû gyermek teljes körû ellátását biztosítja,

a mûködtetõnek a nevelõszülõnél, speciális nevelõszülõnél elhelyezhetõ gyermekek számát minden speciális ellátási

szükségletû gyermek teljes körû ellátása esetén egy fõvel kell csökkentenie. Ha a nevelõszülõ, speciális nevelõszülõ két

speciális ellátási szükségletû gyermek teljes körû ellátását biztosítja, a mûködtetõnek a nevelõszülõnél, speciális

nevelõszülõnél elhelyezhetõ gyermekek számát két fõvel kell csökkentenie.

(3) Ha a nevelõszülõ vagy a különleges nevelõszülõ egy vagy két fõ különleges ellátási szükségletû gyermek teljes körû

ellátását biztosítja, a mûködtetõnek a nevelõszülõnél, különleges nevelõszülõnél elhelyezhetõ gyermekek számát egy

fõvel kell csökkentenie. Ha a nevelõszülõ, különleges nevelõszülõ három vagy négy fõ különleges ellátási szükségletû

gyermek teljes körû ellátását biztosítja, a mûködtetõnek a nevelõszülõnél, különleges nevelõszülõnél elhelyezhetõ

gyermekek számát két fõvel kell csökkentenie.

(4) Indokolt esetben, így különösen testvérek együttes elhelyezésénél, a nevelõszülõ kérelmére vagy beleegyezésével

az (1)–(3) bekezdésben meghatározott gyermeklétszámtól – a gyermek érdekében – el lehet térni.”

46. § (1) A Gyvt. 56. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A nevelési díj a gyermek, fiatal felnõtt élelmezésére, ruházkodására, tankönyvére, tanszerére, a tanulmányai

végzéséhez és munkavégzéséhez szükséges egyéb eszközökre, a gyermek, fiatal felnõtt költõpénzére, egészségügyi

ellátására fordítható a nevelõszülõt megilletõ családi pótlékkal együtt.”

(2) A Gyvt. 56. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A nevelõszülõ a nevelési díj mellett külön ellátmányban is részesül a gyermek, fiatal felnõtt élelmezésének és

a lakásfenntartás költségeinek kiegészítésére. Az ellátmány éves összege nem lehet kevesebb – gyermekenként, fiatal

felnõttenként – az éves nevelési díj 25%-ánál.”

(3) A Gyvt. 56. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A gyermek, fiatal felnõtt saját keresményébõl a nevelõszülõi háztartás költségeihez nem köteles hozzájárulni.”

47. § (1) A Gyvt. 57. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A gyermekotthon az (1) és (2) bekezdésben foglaltak érdekében]

„a) tájékoztatja

aa) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek befogadásáról

a gyámhatóságot, a gyermekvédelmi gyámot, a gyermekjóléti szolgálatot és a területi gyermekvédelmi

szakszolgálatot,

ab) a 46. § alapján ellátott gyermek befogadásáról a szülõt vagy más törvényes képviselõt, a gyámhatóságot,

a gyermekjóléti szolgálatot és a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot,

ac) az utógondozói ellátott befogadásáról a gyámhatóságot és a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot.”

(2) A Gyvt. 57. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A gyermekotthon az (1) és (2) bekezdésben foglaltak érdekében]

„d) együttmûködik a gyámhatóság határozata alapján kirendelt gyermekvédelmi gyámmal, elõsegíti a gyámi

feladatok ellátását, az otthont nyújtó ellátás rendszeres felülvizsgálatának elõkészítését, és ennek megfelelõen

da) elõsegíti a gyermek és családja kapcsolattartását, a gyermek családjába történõ visszatérését, ennek érdekében

együttmûködik a családdal, a gyermekjóléti szolgálattal, a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal, valamint

a gyámhatósággal,

db) rendszeresen tájékoztatja a gyámhatóságot a gyermek és a szülõ kapcsolattartásáról a gyermek

örökbefogadhatónak nyilvánítása érdekében,

dc) elõsegíti a gyermek vallási vagy lelkiismereti meggyõzõdésének szabad megválasztását, kinyilvánítását,

gyakorlását, hit- és vallásoktatásban való részvételét,

dd) felkészíti a gyermeket a családi életre és az önálló életvezetésre,

de) elõsegíti, hogy a gyermek iskolai tanulmányai sikeres befejezésével, szakképzettség megszerzésével, illetve

elõtakarékossággal készüljön az önálló életre,

df) utógondozást biztosít a volt átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeknek, illetve az utógondozói ellátásban

részesült fiatal felnõttnek.”
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48. § A Gyvt. 63. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A gyermekvédelmi szakszolgáltatás a gyermekvédelmi gyámság alatt álló gyermek gyámjával (gyermekvédelmi

gyámjával), gondozási helyével együttmûködve, a gyermek gondozójának egyéni program szerinti gondozási,

nevelési tevékenysége segítése érdekében

a) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai

feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint elkészíti a gyermek

egyéni gondozási-nevelési tervét,

b) jelzi a gyámhatóságnak, ha a gyermekvédelmi gyám vagy az egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendelt

nevelõszülõ gyámi tisztségébõl való felmentése vagy felfüggesztése indokolt,

c) szervezi az elhelyezési terv végrehajtását, és ennek érdekében – a gyermekjóléti szolgálattal együttmûködve –

elõsegíti a vér szerinti család és a gyermek közötti kapcsolat helyreállítását, fenntartását.”

49. § A Gyvt. 64. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„64. § A gyermekvédelmi szakszolgáltatás az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett

gyermek törvényes képviseletének ellátása érdekében biztosítja

a) a gyermekvédelmi gyámi tevékenységet,

b) az eseti gondnoki feladatok ellátását, amelynek keretében ellátja a gyermek képviseletét, ha a gyermekvédelmi

gyám a gyermeket nem képviselheti, illetve, ha – különleges szakértelmet igénylõ ügyben – a gyermekvédelmi gyám

nem tudja a gyermek képviseletét ellátni.”

50. § A Gyvt. 66. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatási, szervezési, tanácsadói és gondozási feladatokat végez.

Tevékenysége körében a 60–65. §-okban foglaltakon túl)

„a) gyermekvédelmi gyámi, eseti gondnoki hálózatot mûködtet,”

51. § A Gyvt. 66/F. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A mûködtetõ a kötelezõ legkisebb munkabér 25%-ának megfelelõ külön díjazásban részesítheti a nevelõszülõt, ha

a nevelõszülõ együttmûködésével a nála elhelyezett gyermeket sikerült vér szerinti családjába hazagondozni vagy

örökbefogadó családba átgondozni.”

52. § A Gyvt. Második Része a következõ 66/Q–66/R. §-sal és azokat megelõzõen a következõ alcímekkel egészül ki:

„A nevelõszülõ segítése gyermekgondozó alkalmazásával

66/Q. § (1) A mûködtetõnek gyermekgondozó alkalmazásával vagy megbízásával kell gondoskodnia

a) a nevelõszülõ segítésérõl, ha a nevelõszülõ egyidejûleg legalább öt gyermek teljes körû ellátását biztosítja,

b) a speciális nevelõszülõ segítésérõl a nála elhelyezett gyermekek számától függetlenül,

c) a különleges nevelõszülõ segítésérõl, ha a különleges nevelõszülõ egyidejûleg legalább három különleges ellátási

szükségletû gyermek teljes körû ellátását biztosítja,

d) gyermekszámtól függetlenül az a)–c) pont szerinti nevelõszülõ segítésérõl a nevelõszülõ szabadsága, betegsége

vagy egyéb akadályoztatása esetén.

(2) A gyermekgondozó személyére a nevelõszülõ tesz javaslatot. Gyermekgondozó elsõsorban a nevelõszülõ

hozzátartozója lehet.

(3) Nem lehet gyermekgondozó az, akivel szemben a 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok áll fenn.

A helyettes szülõi jogviszony

66/R. § (1) A helyettes szülõi jogviszony – a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével – a mûködtetõ és

a helyettes szülõ között, a gyermek(ek) átmeneti gondozása-nevelése céljából, jogokat és kötelezettségeket

tartalmazó, írásba foglalt megállapodás alapján létrejövõ jogviszony.

(2) A helyettes szülõ gondozási, nevelési feladatának ellátásáért a helyettes szülõi jogviszony létrehozására irányuló

megállapodásban meghatározott, a nevelõszülõvel azonos mértékû díjazásra jogosult (a továbbiakban: helyettes

szülõi díj).

(3) A helyettes szülõi jogviszony fennállása alatt a helyettes szülõ együttmûködik a mûködtetõvel, a települési

önkormányzat jegyzõjével, a gyermekjóléti szolgálattal, a gyermek törvényes képviselõjével, továbbá a helyettes szülõ

tevékenységét ellenõrzõ gyámhatósággal.”
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53. § A Gyvt. 72. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlõdését családi környezete vagy önmaga

súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, a gyámhatóság valamint a rendõrség, az idegenrendészeti

hatóság, a menekültügyi hatóság, az ügyészség, a bíróság a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága

(a továbbiakban: beutaló szerv) a gyermeket ideiglenesen]

„b) tizenkettedik életévét be nem töltött gyermek esetén a legközelebbi ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek

ellátását is biztosító nevelõszülõnél, vagy ha erre nincs lehetõség, illetve ha a gyermek tizenkettedik életévét

betöltötte vagy egészségi vagy személyiségállapota indokolja – az ideiglenes hatályú elhelyezés biztosítására is

kijelölt – gyermekotthonban, fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában helyezi el, és errõl haladéktalanul

értesíti a gyámhatóságot, illetve külföldi állampolgárságú gyermek esetében – ide nem értve a 4. § (1) bekezdés

b) pontja szerinti személyt – a Kormány által kijelölt gyámhatóságot.”

54. § A Gyvt. 77. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A gyámhatóság a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, ha a gyermek fejlõdését a családi környezete veszélyezteti,

és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem

lehetett megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek megfelelõ gondozása a családján

belül nem biztosítható. Az átmeneti nevelésbe vétellel egyidejûleg a gyámhatóság a tizenkettedik életévét be nem

töltött gyermeket – a 7. § (2) bekezdése szerinti kivételekkel – minden esetben, a tizenkettedik életévét betöltött

gyermeket lehetõség szerint nevelõszülõnél vagy – ha ez nem lehetséges, illetve a gyermek egészségi vagy

személyiségállapota indokolja – gyermekotthonban, illetve fogyatékos vagy pszichiátriai betegek otthonában helyezi

el és gyermekvédelmi gyámot rendel.”

55. § A Gyvt. 79. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A gyámhatóság az átmeneti nevelésbe vétel fennállásának szükségességét a gyermekvédelmi gyám,

a nevelõszülõ vagy intézmény, valamint a vér szerinti családot gondozó gyermekjóléti szolgálat és a területi

gyermekvédelmi szakszolgálat tájékoztatása, illetve javaslata, továbbá, ha szükséges a megyei, fõvárosi

gyermekvédelmi szakértõi bizottság szakvéleményének beszerzésével és azok mérlegelésével évente – a három éven

aluli gyermek esetében félévente – felülvizsgálja.

(1a) A felülvizsgálat eredményeképpen a gyámhatóság dönt az egyéni elhelyezési terv, illetve a gondozási hely

fenntartásáról vagy módosításáról, továbbá – a feltételek fennállása esetén – a szülõi felügyelet megszüntetése iránti

per indításáról vagy, ha ez nem szükséges, a gyermek örökbefogadhatónak nyilvánításáról vagy az átmeneti nevelés

megszüntetésérõl.”

56. § A Gyvt. 80. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A tartós nevelésbe vétellel egyidejûleg a tizenkettedik életévét be nem töltött gyermeket – a 7. § (2) bekezdése

szerinti kivételekkel – minden esetben, a tizenkettedik életévét betöltött gyermeket lehetõség szerint nevelõszülõnél

vagy – ha ez nem lehetséges, illetve a gyermek egészségi vagy személyiségállapota indokolja – gyermekotthonban,

illetve fogyatékos vagy pszichiátriai betegek otthonában helyezi el és gyermekvédelmi gyámot rendel.”

57. § A Gyvt. 81/C. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A bírósági eljárásban a gyermeket a gyermekjogi képviselõ képviseli. A gyermek képviseletére a gyámhatóság

döntése alapján a gyermekvédelmi gyám is jogosult.”

58. § A Gyvt. 82. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az elhelyezés során – a (3) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével – a gyermeket

elsõsorban örökbefogadó szülõnél, a tizenkettedik életévét be nem töltött gyermeket – a 7. § (2) bekezdése szerinti

kivételekkel – minden esetben, a tizenkettedik életévét betöltött gyermeket lehetõség szerint nevelõszülõnél vagy ha

ez nem lehetséges, illetve a gyermek egészségi vagy személyiségállapota indokolja, gyermekotthonban, illetve az Szt.

hatálya alá tartozó fogyatékosok, pszichiátriai betegek otthonában kell elhelyezni.”

59. § (1) A Gyvt. 83. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A gyámhatóság a gyermek gondozási helyének azonnali hatállyal történõ megváltoztatásáról fellebbezésre

tekintet nélkül végrehajtható határozatban dönthet, ha a gyermek érdekét korábbi gondozási helye súlyosan
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veszélyezteti, illetve ha a gyermekvédelmi gyám a gyermeket súlyos veszélyeztetettsége miatt a gondozási helyérõl

elviszi, biztonságos gondozási helyre viszi és errõl a gyámhatóságot egyidejûleg értesíti, valamint kéri a gondozási

hely megváltoztatását.”

(2) A Gyvt. 83. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A gyámhatóság a (4) és a (7) bekezdésben meghatározott kérelem jóváhagyásáról annak megérkezését követõ

naptól számított huszonegy napon belül dönt. Ha a gyámhatóság huszonegy napon belül nem foglal állást, a kérelmet

jóváhagyottnak kell tekinteni. A gyámhatóság a gyermekvédelmi gyám kérelmének jóváhagyását akkor tagadhatja

meg, ha a tartózkodási hely kijelölése vagy a gondozási hely megváltoztatása nem áll a gyermek érdekében.”

60. § A Gyvt. XII. Fejezet címe helyébe a következõ cím lép:

„A GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁS ALATT ÁLLÓ GYERMEK GYÁMSÁGA”

61. § A Gyvt. XII. Fejezet „A gyám kirendelése és jogállása” alcíme helyébe a következõ alcím lép:

„A gyermekvédelmi gyám kirendelése és jogállása
84. § (1) A gyámhatóság a gyermek részére gyermekvédelmi gyámot rendel, ha

a) ideiglenes hatállyal nevelõszülõnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben helyezte el

a gyermeket, és pert indított a szülõi felügyelet megszüntetése iránt,

b) a gyermek szülei hozzájárultak a gyermek ismeretlen személy által történõ örökbefogadásához,

c) a gyermek szülei ismeretlen helyen tartózkodnak, a gyermek a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és

tartózkodásáról szóló törvény, valamint a menedékjogról szóló törvény szerint kísérõ nélküli kiskorúnak minõsül vagy

a szülõk bármilyen más okból nem gyakorolják szülõi felügyeleti jogukat, és egyik esetben sem lehetséges

családbafogadó gyám kirendelése,

d) átmeneti vagy tartós nevelésbe vette a gyermeket.

(2) A gyámhatóság a gyermek számára – gondozási helyétõl függetlenül – a területi gyermekvédelmi szakszolgálat

javaslata alapján gyermekvédelmi gyámot rendel. A gyermek gondozási helyének megváltozása esetén

a gyámhatóság kizárólag akkor rendelhet ki másik gyermekvédelmi gyámot a gyermek részére, ha az új gondozási

helyen a gyámság ellátása másként nem biztosítható.

(3) A gyermekvédelmi gyám feladatait a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal létesített közalkalmazotti

jogviszony keretében, önálló munkakörben látja el.

(4) Nem lehet gyermekvédelmi gyám

a) a gyámhatóság vezetõje vagy ügyintézõje,

b) a területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetõje,

c) a gyermekotthon és a nevelõszülõi hálózat vezetõje vagy foglalkoztatottja,

d) a gyermek nevelõszülõje.

(5) A gyermekvédelmi gyám munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt – tudományos, oktatói, mûvészeti, lektori,

szerkesztõi, valamint jogi oltalom alá esõ szellemi tevékenység kivételével – csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának

engedélyével létesíthet.

(6) A gyermekvédelmi gyám egyidejûleg legfeljebb harminc gyermek gyámságát láthatja el.

(7) A gyermekvédelmi gyám mellett a gyámhatóság egyes, e törvényben meghatározott gyámi feladatok ellátására

gyámként kirendelheti a nevelõszülõt, feltéve, hogy a nevelõszülõ a gyámságot vállalja.

85. § (1) A gyermekvédelmi gyámra az e törvényben meghatározott kivételekkel a Csjt. gyámságra vonatkozó

rendelkezései az irányadóak.

(2) A gyermekvédelmi gyám kezdeményezheti a gyámhatóságnál egyes gyámi feladatok ellátására a nevelõszülõ

gyámként történõ kirendelését, ha

a) a nevelõszülõ már legalább két éve saját háztartásában neveli a gyermeket,

b) nincs folyamatban eljárás a nevelésbe vétel megszüntetésére,

c) a nevelõszülõ vállalja a gyermek törvényes képviseletének 87. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti ellátását.

(3) A gyámsággal járó jogok és kötelességek a gyermekvédelmi gyámot a kirendelõ határozat közlését követõ naptól

kezdve illetik meg, illetve terhelik.

(4) A gyermekvédelmi gyám tevékenységét a gyámhatóság irányítja és felügyeli, a gyermekvédelmi gyám

feladatainak ellátásához szükséges feltételeket a területi gyermekvédelmi szakszolgálat biztosítja.

(5) A gyermekvédelmi gyám és az egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendelt nevelõszülõ a mûködésérõl,

valamint a gyámsága alatt álló gyermek ügyeirõl félévente írásban tájékoztatást ad a gyámhatóságnak. A tájékoztatás
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elkészítéséhez a gyermeket gondozó nevelõszülõ, gyermekotthon, fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthona

segítséget nyújt. E tájékoztatási kötelezettség nem érinti a törvény szerinti számadási kötelezettséget.

(6) Ha a gyámhatóság a gyermekvédelmi gyámot tisztségébõl felmenti, elmozdítja vagy azonnali hatállyal

felfüggeszti, ezen határozatával egyidejûleg – amennyiben a gyermek otthont nyújtó ellátása továbbra is szükséges –

új gyermekvédelmi gyámot rendel. Az egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendelt nevelõszülõ gyámi

tisztségbõl való felmentése, elmozdítása vagy azonnali hatályú felfüggesztése esetén valamennyi gyámi feladatot

a gyermekvédelmi gyám látja el.”

62. § A Gyvt. 86. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„86. § (1) A gyermekvédelmi gyám figyelemmel kíséri és elõsegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlõdését,

nevelését, valamint ellenõrzi a gyermek teljes körû ellátásának megvalósulását. Ennek érdekében a gyermekvédelmi

gyám

a) a gyermek életkorának megfelelõen a gyermekkel személyes és közvetlen találkozást, beszélgetést kezdeményez

aa) a kirendelését követõen legfeljebb tizenöt napon belül,

ab) a kirendelése idõtartama alatt legalább havonta egy alkalommal, a hatodik életévét be nem töltött gyermek esetén

legalább kéthetente egy alkalommal,

b) a gyermek számára telefonon történõ elérhetõséget, illetve kérésére a gondozási helyén vagy semleges helyen

történõ találkozást biztosít,

c) a szülõkkel, más hozzátartozókkal való kapcsolattartást figyelemmel kíséri, szükség esetén elõsegíti,

d) a gyermek oktatását biztosító nevelési-oktatási intézményekkel kapcsolatot tart, figyelemmel kíséri a gyermek

iskolai elõmenetelét, magatartását,

e) együttmûködik a gyermekjóléti szolgálattal a gyermek vér szerinti családja helyzetének megismerése érdekében,

f) a kirendelését követõen harminc napon belül felveszi a kapcsolatot a gyermek szüleivel, és fenntartja azt

a gyermekvédelmi gondoskodás idõtartama alatt, továbbá a nevelésbe vétel megszüntetését követõen három

hónapig, kivéve, ha a szülõk hozzájárultak gyermekük örökbefogadásához vagy a bíróság megszüntette szülõi

felügyeleti jogukat, illetve a gyámhatóság örökbefogadhatóvá nyilvánította a gyermeket,

g) a gondozási helyrõl történõ engedély nélküli távozás esetén a gyermeket – ha ismert, hogy hova távozott –

visszaviszi a gondozási helyére, ellenkezõ esetben megteszi a gyermek felkutatásához szükséges intézkedéseket,

h) szükség szerint, de legalább félévente jelentést készít a gyámhatóságnak a gyermek helyzetérõl,

i) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai

feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint részt vesz a gyermek

egyéni gondozási-nevelési tervének elkészítésében.

(2) Ha a gyermekvédelmi gyám mellett a gyámhatóság egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli

a nevelõszülõt, a gyermekvédelmi gyám és a nevelõszülõ köteles egymással együttmûködni.

(3) A gyámot a gyermek elhelyezésének joga nem illeti meg, és a gyermek 83. § (6) bekezdés b) és c) pontja szerinti

tartózkodási helyét csak a gyámhatóság engedélyével változtathatja meg, kivéve a 83. § (4) bekezdésében foglalt

esetet.

(4) A gyermekvédelmi gyám a gyermekkel közösen választja meg a gyermek életpályáját, figyelembe véve az átmeneti

nevelésbe vett gyermek szülõjének véleményét, a gyermek képességeit, egyéb körülményeit. Az életpálya

kijelölésével kapcsolatos vitában a gyámhatóság dönt.”

63. § A Gyvt. 87. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„87. § (1) A gyermekvédelmi gyám joga és kötelessége, hogy a gyermeket személyi és vagyoni ügyeiben képviselje.

Ennek érdekében a gyermekvédelmi gyám különösen

a) eljár a gyermek személyes okmányainak beszerzése érdekében, kéri a gyermek közgyógyellátásra való

jogosultságának megállapítását és a gyermek tartózkodási engedélyének meghosszabbítását,

b) törvényes képviselõként nyilatkozatot tesz a gyermeken végzendõ egészségügyi beavatkozásokhoz,

c) eljár a gyermek iskolai beíratása, tanulói jogviszonyának, magántanulói jogállásának létesítése, megszüntetése

ügyében,

d) kérelmezi a gyámhatóságnál a gyermek és szülei kapcsolattartásának szabályozását, módosítását, a gyermek

örökbefogadhatóvá nyilvánítását, a gondozási hely megváltoztatását, a gondokság alá helyezés iránt eljárás

megindítását, a nevelésbe vétel megszüntetését, ha azok feltételei fennállnak,
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e) a gyermek örökbefogadásának elõkészítése során a gyermekvédelmi szakszolgálattal együttmûködve –

a szülõ-gyermek kapcsolat kialakulása érdekében – a kötelezõ gondozásba kihelyezést megelõzõen engedélyezheti,

hogy a gyermek az örökbe fogadni szándékozó szülõnél tartózkodjon, amelyrõl egyidejûleg értesíti a gyámhatóságot,

f) képviseli a gyermeket a hatósági ügyeiben,

g) szükség esetén kérelmezi a gyermek tanulási képességét érintõ vizsgálatát.

(2) A gyermekvédelmi gyám nem adhat hozzájáruló nyilatkozatot a gyermek örökbefogadásához. A gyermekvédelmi

gyám jognyilatkozatainak érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges, ha a jognyilatkozat a gyermek

családi jogállására és az ezzel kapcsolatos perindításra vonatkozik.

(3) A gyermekvédelmi gyám tájékoztatja a gyermeket az otthonteremtési támogatás és az utógondozói ellátás iránti

kérelem benyújtásának lehetõségérõl és elõsegíti a gyermek kérelmének benyújtását.

(4) A gyámhatóság a gyermek képviseletének ellátására eseti gondnokot rendel

a) hivatalból, ha a gyermekvédelmi gyám a gyermek törvényes képviseletét a Csjt. szabályai szerint nem láthatja el,

b) kérelemre, ha a különleges szakértelmet igénylõ ügyekben a gyermekvédelmi gyám nem vállalkozik a gyermek

képviseletének ellátására.

(5) A gyámhatóság a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben elsõsorban a területi gyermekvédelmi

szakszolgálatnak ezzel a feladattal megbízott munkatársai közül jelöli ki az eseti gondnokot.

(6) A nevelési felügyelettel kapcsolatos eljárásban a gyermek képviselõjeként a gyámhatóság a gyermekjogi

képviselõt rendeli ki. Ha a gyermekjogi képviselõ kirendelése akadályokba ütközik, a nevelési felügyelettel kapcsolatos

eljárásban a gyermeket a gyermekvédelmi gyám képviseli.”

64. § A Gyvt. 88. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„88. § (1) A gyermekvédelmi gyám joga és kötelessége, hogy feladatkörében védje a gyermek vagyoni érdekeit,

gondoskodjon a vagyon megfelelõ hasznosításáról, kezelésérõl és a rendes vagyonkezelés szabályai szerint intézze

a gyermek ügyeit.

(2) A gyermekvédelmi gyám a gyermek vagyonát leltár alapján veszi át.

(3) A gyermekvédelmi gyám eseti, rendes és végszámadást készít a gyámhatóságnak.

(4) A gyermekvédelmi gyám a mûködése során felmerült kiadásainak megtérítését a gyermektõl nem igényelheti.”

65. § A Gyvt. XIV. Fejezet címe helyébe a következõ cím lép:

„A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLLAM FELADATAI”

66. § A Gyvt. „Az állam megyei szintû feladatai, valamint a fõvárosi és megyei jogú városi önkormányzat feladatai” alcíme

helyébe a következõ alcím lép:

„Az állam feladatai

95. § Az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv az e törvényben foglaltak szerint

biztosítja az otthont nyújtó ellátást, az utógondozói ellátást és a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást.”

67. § (1) A Gyvt. 96. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A települési önkormányzat az e törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

alapellátást – a több önkormányzat illetékességi területére kiterjedõ intézményi ellátási kötelezettségnek és

a 94/A. §-nak a figyelembevételével – más szervvel, személlyel kötött ellátási szerzõdés útján, illetve társulásban is

biztosíthatja.”

(2) A Gyvt. 96. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A jogszabályban meghatározott szakmai, módszertani feladatokat az állam fenntartói feladatainak ellátására

a Kormány rendeletében kijelölt szerv látja el.”

68. § A Gyvt. 97. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az e törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátást vagy egyes körülhatárolható és

elkülöníthetõ feladatok ellátását, ide nem értve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást, a települési

önkormányzat, illetve az állam – a fenntartói feladatainak a Kormány rendeletében kijelölt szerv útján – állami, egyházi

és egyéb nem állami fenntartóval kötött ellátási szerzõdés útján is biztosíthatja.”
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69. § A Gyvt. 135. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A 15. § (1)–(4) bekezdéseiben meghatározott ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenõrzése, valamint

biztosítása során az e törvényben meghatározott jogok érvényesülésének elõsegítése céljából a (2) bekezdésben

meghatározott adatok kezelésére az alábbi szervek és személyek jogosultak:]

„d) a befogadó szülõ,”

70. § A Gyvt. 139. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az állami fenntartó nyilvántartást vezet a gondozásidíj-fizetési kötelezettség teljesítésére, elmaradására,

behajtására, illetve elévülésére vonatkozó adatokról.”

71. § (1) A Gyvt. 151. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Ha a szülõ (törvényes képviselõ) eltérõen nem rendelkezik, a nem állami fenntartó az általa fenntartott

nevelési-oktatási intézményben, a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási

területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben, a fenntartó

az egyéb állami fenntartású intézményben a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve

az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg fõétkezést és két további étkezést. A fõváros közigazgatási területén

lévõ tankerületekben az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben

– a fõvárosi önkormányzat saját tulajdonában álló ingatlanban mûködõ nevelési-oktatási intézmények kivételével –

az étkeztetést a kerületi önkormányzat biztosítja. A fõvárosi önkormányzat köteles biztosítani az étkeztetést azon

nevelési-oktatási intézményben, amely saját tulajdonában álló ingatlanban mûködik. Az étkeztetés biztosítására

kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülrõl érkezõ gyermek, tanuló

lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit

nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhetõ.

(2a) Ha a (2) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat

a települési önkormányzat állapítja meg.”

(2) A Gyvt. 151. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve – ha a gyermek nem állami fenntartású

nevelési-oktatási intézményben részesül étkezésben – a nevelési-oktatási intézmény vezetõje – a nem állami fenntartó

által megállapított szabályok keretei között – a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti

kedvezményt állapíthat meg.”

72. § A Gyvt. 154. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A gondozásidíj-hátralék adók módjára történõ behajtásáról – az állami fenntartó megkeresésére – a kötelezett

lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzõje adóügyi hatáskörében gondoskodik.”

73. § (1) A Gyvt. a következõ 161/K. §-sal egészül ki:

„161/K. § A 96. § 2012. december 31-ét megelõzõen hatályos (7)–(8a) bekezdése alapján kijelölt módszertani

intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszûnik.”

(2) A Gyvt. a következõ 161/L–161/N. §-sal egészül ki:

„161/L. § Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételérõl és egyes

törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvénnyel megállapított 84–88. §-t a 2014. január 1-jén folyamatban

lévõ gyámrendelési eljárásokban, valamint az átmeneti és tartós nevelésbe vétel 2013. december 31-ét követõ soron

következõ felülvizsgálata során is alkalmazni kell.

161/M. § (1) Az átmeneti gondozásba, gyermekvédelmi szakellátásba 2013. december 31-ét követõen bekerült,

tizenkettedik életévét be nem töltött gyermeket befogadó szülõnél kell elhelyezni, kivéve, ha a gyermek tartósan

beteg vagy súlyosan fogyatékos, vagy a testvéreket nem lehet együttesen a befogadó szülõnél elhelyezni, vagy más

okból szükséges az intézményes elhelyezés biztosítása, továbbá gyermekek átmeneti gondozása esetén

az intézményes elhelyezést a szülõ, törvényes képviselõ kéri és az nem ellentétes a gyermek érdekével.

(2) A 2014. január 1-jén átmeneti gondozásban, gyermekvédelmi szakellátásban részesülõ,

a) harmadik életévüket be nem töltött gyermekek befogadó szülõnél való elhelyezésérõl 2014. december 31-éig,

b) harmadik életévüket betöltött, de hatodik életévüket még be nem töltött gyermekek befogadó szülõnél való

elhelyezésérõl 2015. december 31-éig,
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c) hatodik életévüket betöltött, de tizenkettedik életévüket még be nem töltött gyermekek befogadó szülõnél való

elhelyezésérõl 2016. december 31-éig

kell gondoskodni, kivéve, ha a gyermek tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, a testvéreket nem lehet együttesen

a befogadó szülõnél elhelyezni vagy más okból szükséges az intézményes elhelyezés biztosítása, továbbá gyermekek

átmeneti gondozása esetén az intézményes elhelyezést a szülõ, törvényes képviselõ kéri és az nem ellentétes

a gyermek érdekével. A befogadó szülõnél való elhelyezés nem járhat az együttnevelkedõ testvérek szétválasztásával.

161/N. § Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételérõl és egyes

törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvénnyel megállapított 54/A. §-t a 2013. december 31-ét követõen

nevelésbe vett gyermek ügyében kell alkalmazni. A 2014. január 1-jét megelõzõen nevelésbe vett gyermek gondozási

helyét az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételérõl és egyes törvények

módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvénnyel megállapított 54/A. §-ra tekintettel nem lehet megváltoztatni.”

74. § (1) A Gyvt. 162. § (1) bekezdés x) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„x) az állam fenntartói feladatait ellátó szerv kijelölését, jogállását, mûködésének részletes szabályait, feladat- és

hatáskörét, a szerv feletti irányítási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait,”

(2) A Gyvt. 162. § (2) bekezdése a következõ l) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)

„l) a Biztos Kezdet Gyerekház szakmai feladatait és mûködési feltételeit.”

75. § (1) Hatályát veszti a Gyvt.

a) 29. § (3) bekezdésében a „vagy többcélú kistérségi társulás” szövegrész,

b) 60. § c) pontjában az „önkormányzat által mûködtetett, illetve fenntartott” szövegrész,

c) 94/A. §-ában az „a külön jogszabályban meghatározott többcélú kistérségi” szövegrész,

d) 96. § (8)–(10) bekezdése,

e) 101. § (2) bekezdés d) pontja,

f) 139. § (1) bekezdés c) pontjában a „vagy gondozási” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Gyvt.

a) 15. § (7) bekezdés b) pontjában a „ , gyámi tanácsadó” szövegrész,

b) 55. § (1) bekezdésében az „a mûködtetõ által elkészített” szövegrész,

c) 55. § (2) bekezdése,

d) 55. § (5) bekezdés b) pontjában a „ , családgondozással” szövegrész,

e) 55. § (6) bekezdése,

f) 57. § (3) bekezdés c) pontjában az „általa elkészített” szövegrész,

g) 57. § (4) bekezdése,

h) 66/B. § (1) bekezdésében az „a gyámi tanácsadóval,” szövegrész,

i) 66/K. §-a,

j) 66/O–66/P. §-a és a 66/O. §-t megelõzõ alcím,

k) 81/B. § (4) bekezdésében az „a gyámi tanácsadót,” szövegrész,

l) 83. § (5) bekezdése,

m) 90–91. §-a és a 90. §-t megelõzõ alcím.

76. § (1) A Gyvt.

a) 5. § q) pont qb) alpontjában a „23” szövegrész helyébe a „25” szöveg,

b) 32. § (9) bekezdés elsõ mondatában a „helyi önkormányzattal” szövegrész helyébe a „települési önkormányzattal”

szöveg,

c) 32. § (9) bekezdés második mondatában a „helyi önkormányzathoz” szövegrész helyébe a „települési

önkormányzathoz” szöveg,

d) 32. § (9) bekezdés harmadik mondatában, 97. § (5) bekezdésében a „helyi önkormányzat” szövegrész helyébe

a „települési önkormányzat” szöveg,

e) 32. § (10) bekezdésében a „helyi önkormányzattal” szövegrész helyébe a „települési önkormányzattal” szöveg és

a „helyi önkormányzatot” szövegrész helyébe a „települési önkormányzatot” szöveg,

f) 56. § (1) bekezdésében az „ellátására” szövegrész helyébe az „(1a) bekezdésben foglaltak szerinti ellátására” szöveg,
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g) 66. § (1) és (2) bekezdésében az „A megyei fenntartó és a fõvárosi önkormányzat” szövegrész helyébe az „Az állam

fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv” szöveg,

h) 66. § (3) bekezdés b) pontjában az „a megyei fenntartó és a fõvárosi önkormányzat” szövegrész helyébe

az „az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv” szöveg,

i) 66. § (3) bekezdés d) pontjában az „a megyei fenntartó, a fõvárosi és a megyei jogú városi önkormányzat”

szövegrész helyébe az „az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv” szöveg,

j) 82. § (6) bekezdés elsõ mondatában a „megyei, fõvárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálat” szövegrész

helyébe a „területi gyermekvédelmi szakszolgálat” szöveg,

k) 96. § (6) bekezdésben az „a megyei fenntartó” szövegrészek helyébe az „az állam fenntartói feladatainak ellátására

a Kormány rendeletében kijelölt szerv” szöveg,

l) 97. § (2) bekezdésében a „helyi önkormányzatot” szövegrész helyébe a „települési önkormányzatot” szöveg,

m) 121. § (2) bekezdésében a „helyi önkormányzat” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat” szöveg,

n) 122. § (1) bekezdésében az „A megyei fenntartó a 95. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe az „Az állam fenntartói

feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a 95. §” szöveg,

o) 145/A. § (1) és (2) bekezdésében a „helyi önkormányzat vagy a társulás” szövegrész helyébe a „települési

önkormányzat vagy a társulás” szöveg és a „helyi önkormányzat, illetve a társulás” szövegrész helyébe

a „települési önkormányzat, illetve a társulás” szöveg,

p) 162. § (2) bekezdés h) pontjában az „intézmények kijelölésére és” szövegrész helyébe a „feladatokat ellátó szerv” szöveg,

q) 162. § (4) bekezdésében az „intézményeknek” szövegrész helyébe a „feladatokat ellátó szervnek” szöveg

lép.

(2) A Gyvt.

1. 13. § (3) bekezdés b) pontjában a „nevelõszülõ” szövegrész helyébe a „befogadó szülõ” szöveg,

2. 15. § (7) bekezdés a) pontjában a „helyettes szülõ vagy nevelõszülõ” szövegrész helyébe a „befogadó szülõ”

szöveg,

3. 15. § (7) bekezdés b) pontjában, 61. §-ában a „nevelõszülõi” szövegrész helyébe a „befogadó szülõi” szöveg,

4. 34. § (1), (2) és (8) bekezdésében a „helyettes szülõnél és a nevelõszülõnél” szövegrész helyébe a „befogadó

szülõnél” szöveg,

5. 35. § (4) bekezdésében a „gyermekjogi képviselõnél” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyámnál,

a gyermekjogi képviselõnél” szöveg,

6. 53. § (2) bekezdésében a „három éven aluli gyermek esetében félévente” szövegrész helyébe a „három éven aluli

gyermek esetében félévente, illetve a gyermekvédelmi gyám kérelmére” szöveg,

7. 66. § (2) bekezdés b) pontjában a „hivatásos gyám” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyám” szöveg,

8. 66/B. § (1) bekezdésében a „hivatásos gyámmal” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyámmal” szöveg,

9. 70. § (1) bekezdés c) pontjában a „gyámjának” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyámjának” szöveg,

10. 74. § (2) bekezdésében a „gyámjául” szövegrész helyébe a „családbafogadó gyámjául” szöveg,

11. 75. § c) pontjában a „gyámot (hivatásos gyámot)” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyámot” szöveg,

12. 75/A. § a) pontjában a „hivatásos gyámot” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyámot” szöveg,

13. 77. § (5) bekezdésében, 80. § (6) bekezdésében a „nevelõszülõhöz” szövegrész helyébe a „befogadó szülõhöz”

szöveg,

14. 78. § (1) és (3) bekezdésében a „nevelõszülõvel” szövegrész helyébe a „befogadó szülõvel” szöveg,

15. 78. § (2) bekezdésében és 82. § (5) bekezdésében a „gyámja (hivatásos gyámja)” szövegrész helyébe

a „gyermekvédelmi gyámja” szöveg,

16. 79. § (2) bekezdésében a „kérelmére vagy hivatalból” szövegrész helyébe a „kérelmére, a gyermekvédelmi gyám

kezdeményezésére vagy hivatalból” szöveg,

17. 80. § (3) bekezdésében a „hivatásos gyámot” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyámot” szöveg,

18. 80. § (7) bekezdésében és 81/B. § (3) bekezdés c) pontjában a „gyám (hivatásos gyám)” szövegrész helyébe

a „gyermekvédelmi gyám” szöveg,

19. 81/D. §-ában a „gyermekjogi képviselõ” szövegrész helyébe a „gyermekjogi képviselõ, a gyermekvédelmi gyám”

szöveg,

20. 83. § (7) bekezdés elsõ mondatában a „gyám elõzetesen” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyám

elõzetesen kérelmezi és” szöveg,

21. 83. § (7) bekezdés második mondatában a „gyám” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyám” szöveg,

22. 135. § (2) bekezdés b) pontjában a „helyettes szülõ, nevelõszülõ” szövegrész helyébe a „befogadó szülõ” szöveg,
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23. 141. § (1) bekezdés a) pontjában a „nevelõszülõnél” szövegrész helyébe a „befogadó szülõnél” szöveg,

24. 141. § (1) bekezdés d) pontjában a „hivatásos gyámi” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyámi” szöveg

lép.

9. A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosítása

77. § Hatályát veszti a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény

a) 98. §-a,

b) 107. § (2) bekezdése.

10. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

78. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés

8. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

(A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

különösen:)

„8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;”

79. § A Mötv. 23. § (5) bekezdés 11. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

(A kerületi önkormányzat feladata különösen:)

„11. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;”

11. A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXCI. törvény módosítása

80. § A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 25. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A megváltozott munkaképességû személy határozott idejû munkaviszonya – a Munka Törvénykönyvérõl szóló törvény

192. § (2) bekezdésétõl eltérõen – az (1) bekezdés alapján támogatott foglalkoztatása idõtartamára meghosszabbítható.”

81. § Az Mmtv. 38. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 25. § alkalmazásában

a) a 33. § szerinti felülvizsgálattal érintett személyek esetében a felülvizsgálat alapján hozott döntés jogerõre

emelkedésének napjáig,

b) az a) pont alá nem tartozó személyek esetében a 26/A. § szerinti hatósági bizonyítvány kiállításának napjáig, de

legkésõbb 2013. december 31-éig

megváltozott munkaképességû személynek kell tekinteni azt a személyt is, akinek a foglalkoztatása alapján

a munkáltató 2012 decemberében megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott

költségvetési támogatásban részesült.”

82. § Az Mmtv. 38. § (1) bekezdésének bevezetõ szövegében a „23–25. § alkalmazásában” szövegrész helyébe

a „23–24. § alkalmazásában” szöveg lép.

12. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggõ törvények módosításáról szóló

2012. évi XCIII. törvény módosítása

83. § Nem lép hatályba a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggõ törvények módosításáról szóló 2012. évi

XCIII. törvény

a) 20. § (4) és (6) bekezdése,

b) 35. § (7) bekezdés 7. és 8. pontja.

Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke
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1. melléklet a 2012. évi CXCII. törvényhez

2013. január 1-jével állami tulajdonba kerülõ szociális, gyermekvédelmi intézmények

I. Fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények

1. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Fõvárosi Önkormányzat

Pszichiátriai Betegek

Otthona (Tompa)

6422 Tompa, Szabadföld

utca 47.

Pszichiátriai betegek

otthona

2. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Fõvárosi Önkormányzat

Foglalkoztató Intézete

Darvastó

8474 Csabrendek,

Darvastó

Fogyatékos (látás, mozgás,

értelmi) személyek otthona

3. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Pszichiátriai Betegek

Otthona Szentgotthárd

9970 Szentgotthárd,

Hunyadi János utca 29.

Pszichiátriai betegek

otthona

4. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Fõvárosi Önkormányzat

Pszichiátriai Betegek

Lakóotthona

9970 Szentgotthárd,

Május 1. út 19.

Pszichiátriai betegek

lakóotthona

5. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Fõvárosi Önkormányzat

Értelmi Fogyatékosok

Otthona Zsira-Peresznye

9476 Zsira, Rákóczi

Ferenc út 12.

Fogyatékos (látás, mozgás,

értelmi) személyek otthona

6. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Fõvárosi Önkormányzat

Értelmi Fogyatékosok

Otthona Zsira-Peresznye

9476 Zsira, Flórián út 54. Fogyatékos személyek

ápoló-gondozó célú

lakóotthona

7. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Értelmi Fogyatékosok

Otthona Peresznye

9734 Peresznye,

külterület

Fogyatékos (látás, mozgás,

értelmi) személyek otthona

8. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Fõvárosi Önkormányzat

Értelmi Fogyatékosok

Otthona Zsira-Peresznye

9476 Zsira, Fõ út 1. Fogyatékos személyek

ápoló-gondozó célú

lakóotthona

9. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Értelmi Fogyatékosok

Otthona Csákánydoroszló

9919 Csákánydoroszló,

Fõ utca 11.

Fogyatékos (látás, mozgás,

értelmi) személyek otthona

10. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Fõvárosi Önkormányzat

Értelmi Fogyatékosok

Otthona (Tordas)

2463 Tordas,

Gesztenyés út 1.

Fogyatékos (látás, mozgás,

értelmi) személyek otthona

11. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Fõvárosi Önkormányzat

Értelmi Fogyatékosok

Otthona (Tordas)

2463 Tordas,

Hangya sor 255/4.

Fogyatékos (látás, mozgás,

értelmi) személyek otthona

12. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Fõvárosi Önkormányzat

Értelmi Fogyatékosok

Otthona (Tordas)

2463 Tordas, Somogyi

Béla utca 35.

Fogyatékos személyek

ápoló-gondozó célú

lakóotthona

13. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Értelmi Fogyatékosok

Otthona Kéthely

8713 Kéthely, Magyari

utca 35.

Fogyatékos (látás, mozgás,

értelmi) személyek otthona

14. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Értelmi Fogyatékosok

Otthona Kéthely

Fészekotthon

8713 Kéthely, Ady Endre

utca 55.

Fogyatékos (látás, mozgás,

értelmi) személyek otthona

15. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Értelmi Fogyatékosok

Otthona Kéthely

Kuckóház

8713 Kéthely, Hunyadi

utca 93.

Fogyatékos (látás, mozgás,

értelmi) személyek otthona

16. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Értelmi Fogyatékosok

Otthona Kéthely

Bizalomház

8713 Kéthely, Hunyadi

utca 61

Fogyatékos (látás, mozgás,

értelmi) személyek otthona

17. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Fõvárosi Önkormányzat

Fogyatékosok és

Pszichiátriai Betegek

Otthona (Búcsúszentlászló)

8925 Bucsuszentlászló,

Arany János út 17.

Pszichiátriai betegek

otthona, fogyatékos (látás,

mozgás, értelmi)

személyek otthona

18. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Fõvárosi Önkormányzat

Fogyatékosok és

Pszichiátriai Betegek

Otthona Zalaapáti II.

telephely

8741 Zalaapáti,

Deák F. utca 3.

Pszichiátriai betegek

otthona
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19. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Fõvárosi Önkormányzat

Fogyatékosok és

Pszichiátriai Betegek

Otthona Zalaapáti I.

telephely

8741 Zalaapáti,

Deák Ferenc utca 7.

Pszichiátriai betegek

otthona

20. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Fõvárosi Önkormányzat

Idõsek és Pszichiátriai

Betegek Otthona (Budapest)

Pszichiátriai Betegek

Otthona (Ráday)

1183 Budapest 18. ker.,

Ráday Gedeon utca 3.

Pszichiátriai betegek

otthona

21. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Fõvárosi Önkormányzat

Idõsek és Pszichiátriai

Betegek Otthona (Budapest)

Pszichiátriai Betegek

Lakóotthona

1183 Budapest 18. ker.,

155605/2. helyrajzi szám

Pszichiátriai betegek

lakóotthona

22. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzata Sztehlo

Gábor Gyermekotthona és

Fogyatékosokat Befogadó

Otthonai

1121 Budapest 12. ker.,

Rege utca 1–4

Fogyatékos (látás, mozgás,

értelmi) személyek otthona

23. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzata Sztehlo

Gábor Gyermekotthona és

Fogyatékosokat Befogadó

Otthonai

1203 Budapest 20. ker.,

Vas Gereben utca 19–21.

Fogyatékos (látás, mozgás,

értelmi) személyek otthona

24. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzata Sztehlo

Gábor Gyermekotthona és

Fogyatékosokat Befogadó

Otthonai

1138 Budapest 13. ker.,

Berettyó utca 3.

Fogyatékos (látás, mozgás,

értelmi) személyek otthona

25. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzata Sztehlo

Gábor Gyermekotthona és

Fogyatékosokat Befogadó

Otthonai

1095 Budapest 09. ker.,

Soroksári út 61.

Fogyatékos (látás, mozgás,

értelmi) személyek otthona

26. Debrecen Megyei

Jogú Város

Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú

Város Terápiás Ház

4031 Debrecen,

Kishegyesi út 88.

Fogyatékos (látás, mozgás,

értelmi) személyek

otthona, pszichiátriai

betegek otthona

27. Sopron Megyei Jogú

Város Önkormányzat

Flandorffer Ignác Szociális

Intézmény Sopron

Pszichiátrai Betegek Otthona

9423 Ágfalva, Ágfalva

liget

Pszichiátriai betegek

rehabilitációs intézménye,

pszichiátriai betegek

otthona, pszichiátriai

betegek átmeneti otthona

28. Szolnok Megyei Jogú

Város

Önkormányzata

Liget Otthon Fogyatékos

Személyek Ápoló-Gondozó

Otthona és Nappali

Intézménye

5000 Szolnok,

Liget utca 27.

Fogyatékos (látás, mozgás,

értelmi) személyek otthona

29. Szolnok Megyei Jogú

Város

Önkormányzata

Liget Otthon Fogyatékos

Személyek Ápoló-Gondozó

Otthona és Nappali

Intézménye Szolnok, Liget u.

12. Napvirág lakóotthon

5000 Szolnok,

Liget utca 12.

Fogyatékos személyek

ápoló-gondozó célú

lakóotthona

30. Szolnok Megyei Jogú

Város

Önkormányzata

Liget Otthon Fogyatékos

Személyek Ápoló-Gondozó

Otthona és Nappali

Intézménye Szolnok,

Thököly út 7. Tiszavirág

Lakóotthon

5000 Szolnok,

Thököly út 7.

Fogyatékos személyek

ápoló-gondozó célú

lakóotthona
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31. Veszprém Megyei

Jogú Város

Önkormányzata

Veszprém Megyei Jogú

Város „Éltes Mátyás”

Fogyatékosok Nappali

Intézménye és

Gondozóháza

8200 Veszprém,

Ördögárok utca 5.

Fogyatékos személyek

gondozóháza

32. Budapest, XIII.

kerület

Önkormányzata

Budapest Fõváros XIII.

kerület Önkormányzat Frím

Jakab Szociális Intézmény

Napközi Otthon

2184 Vácegres,

Hámán Kató utca 25.

Fogyatékos személyek

ápoló-gondozó célú

lakóotthona

33. Elek Város

Önkormányzata

Pszichiátriai Betegek

Otthona

5742 Elek,

Semmelweis utca 14–16.

Pszichiátriai betegek

otthona

34. Elek Város

Önkormányzata

Pszichiátriai Betegek

Otthona

„Napsugár” Pszichiátriai

Betegek Lakóotthona

5742 Elek, Petõfi utca 4. Pszichiátriai betegek

lakóotthona

35. Elek Város

Önkormányzata

Pszichiátriai Betegek

Otthona

5742 Elek, Béke utca 4. Pszichiátriai betegek

otthona

36. Felsõ-Kiskunsági és

Dunamelléki

Többcélú Kistérségi

Társulás

Felsõ-Kiskunsági és

Dunamelléki Többcélú

Kistérségi Társulás Kistérségi

Egyesített Szociális Int.

(Tass) - kiszolgáló

létesítményre szolgáló

ingatlannal együtt

6098 Tass,

Egecsey körút 48.

Fogyatékos (látás, mozgás,

értelmi) személyek otthona

37. Körösladány Város

Önkormányzata

Egyesített Szociális

Intézmény

5516 Körösladány,

Nagy Márton utca 2.

Pszichiátriai betegek

otthona

38. Miskolc Kistérség

Többcélú Társulása

Miskolc Kistérség Többcélú

Társulása Õszi Napsugár

Otthon Férfiak

Mentálhigiénés Otthona

3508 Miskolc,

Mésztelep út 1.

Szenvedélybetegek

otthona

39. Nyírségi Többcélú

Kistérségi Társulás

Szociális Gondozási Központ

(Nyíregyháza)

Mentálhigiénés Központ –

Kék Szirom Lakóotthon

4400 Nyíregyháza,

Újszõlõ utca 21–23.

Fogyatékos személyek

ápoló-gondozó célú

lakóotthona

40. Tiszavasvári

Többcélú Kistérségi

Társulás

Tiszavasvári Többcélú

Kistérségi Társulás

Tiszavasvári Szociális és

Egészségügyi Szolgáltató

Központ

Szenvedélybetegek Otthona

4440 Tiszavasvári,

Vasvári Pál utca 110.

Szenvedélybetegek

otthona

II. Gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények

1. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Általános Iskola,

Speciális Szakiskola és

Gyermekotthon

(Bakonyoszlop) –

Bakonyszentkirály,

Gyõzelem u. 23. szám

alatti lakásotthon

8430 Bakonyszentkirály Gyõzelem

utca 23.

Gyermekotthon

(lakásotthon)

2. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Általános Iskola,

Speciális Szakiskola és

Gyermekotthon

(Bakonyoszlop)

Bakonyszentkirály,

Kossuth u. 30. szám

alatti lakásotthon

8430 Bakonyszentkirály Kossuth Lajos

utca 30.

Gyermekotthon

(lakásotthon)

3. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzata

Mónosbéli

Gyermekotthona

3345 Mónosbél Dózsa György

út 12.

Gyermekotthon
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4. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának II.

Rákóczi Ferenc

Gyermekotthona

8640 Fonyód

(Alsóbélatelep)

Báthory

utca 14.

Gyermekotthon

5. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzat

Gyermekotthona

(Balatonboglár)

8630 Balatonboglár Kikötõ

sétány 5.

Gyermekotthon

6. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzat

Gyermekotthona

(Balatonboglár)

–Lakásotthon

8630 Balatonboglár Kórház

utca 13/b.

Gyermekotthon

(lakásotthon)

7. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzat

Gyermekotthona

(Balatonboglár)-

Zamárdi Lakásotthon

8621 Zamárdi Siófoki utca 8. Gyermekotthon

(lakásotthon)

8. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Kossuth Zsuzsa

Gyermekotthona és

Általános Iskolája I.

2060 Bicske Kossuth Lajos

utca 42.

Gyermekotthon

9. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Kossuth Zsuzsa

Gyermekotthona és

Általános Iskolája II.

2060 Bicske Kossuth Lajos

utca 42.

Gyermekotthon

10. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Kossuth Zsuzsa

Gyermekotthona és

Általános Iskolája III.

2060 Bicske Kossuth Lajos

utca 42.

Utógondozó

Otthon

11. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Gyermekotthona és

Általános Iskolája

2840 Oroszlány Rákóczi Ferenc

utca 53.

Gyermekotthon

12. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Gyermekotthona és

Általános Iskolája II.

Szakmai Egység

2840 Oroszlány Rákóczi Ferenc

utca 53.

Gyermekotthon

13. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Gyermekotthona és

Általános Iskolája III.

Szakmai Egység

2840 Oroszlány Népek

Barátsága u 23.

Utógondozó

Otthon

14. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Módszertani

Gyermekvédelmi

Szakszolgálata

1081 Budapest 08. ker. Alföldi

utca 9–13.

Gyermekotthon

15. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Módszertani

Gyermekvédelmi

Szakszolgálata

1081 Budapest 08. ker. Alföldi

utca 9–13.

Nevelõszülõi

hálózat

16. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Módszertani

Gyermekvédelmi

Szakszolgálata Erzsébet

királyné útja

Gyermekotthona

1146 Budapest 14. ker. Erzsébet

királyné

útja 6/b.

Gyermekotthon
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17. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Módszertani

Gyermekvédelmi

Szakszolgálata

Magvetõ u.

Gyermekotthona

1174 Budapest 17. ker. Magvetõ u. 11. Lakásotthon

18. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Módszertani

Gyermekvédelmi

Szakszolgálata

Utógondozó

Lakásotthon ( Teleki tér

8–9.)

1086 Budapest 08. ker. Teleki László

tér 8–9.

B épület

III em. 7. a.

Utógondozó

lakásotthon

19. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Módszertani

Gyermekvédelmi

Szakszolgálata

Lakásotthon (Újlak u.

43.)

1173 Budapest 17. ker. Újlak utca 43. Utógondozó

lakásotthon

20. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Módszertani

Gyermekvédelmi

Szakszolgálata

1081 Budapest 08. ker. Alföldi

utca 9–13.

Területi

gyermekvédelmi

szakszolgáltatás,

külsõ férõhely

21. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Módszertani

Gyermekvédelmi

Szakszolgálata

1185 Budapest 18.ker Szerencse u. 9. Utógondozó

otthon

22. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Zirzen Janka

Gyermekotthona

1021 Budapest 02. ker. Heinrich István

utca 2.

Gyermekotthon

23. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Béke Gyermekotthona

és Általános Iskolája

II.Szakmai Egység

1021 Budapest 02. ker. Hárshegyi út 9. Gyermekotthon

24. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzat Béke

Gyermekotthona és

Általános Iskolája

I.Szakmai Egység

1021 Budapest 02. ker. Hárshegyi út 9. Gyermekotthon

25. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Szilágyi Erzsébet

Gyermekotthona

1038 Budapest 03. ker. Dózsa György

u. 44.

Gyermekotthon

26. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Szilágyi Erzsébet

Gyermekotthon Szondi

u. Lakásotthona

1068 Budapest 06. ker. Szondi utca 92.

1. em. 3 a.

Lakásotthon

27. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Szilágyi Erzsébet

Gyermekotthon Perje u.

Lakásotthona

1038 Budapest 03. ker. Perje utca 25/a. Speciális

lakásotthon

28. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Gyermekotthona

(Bolyai u.)

1023 Budapest 02. ker. Bolyai utca 11. Gyermekotthon

29. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Gyermekotthona

(Bolyai u.) Breznó közi

telephely

1118 Budapest 11. ker. Breznó

köz 10–12.

Gyermekotthon
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30. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzata

Sztehlo Gábor

Gyermekotthona és

Fogyatékosokat

Befogadó Otthonai

1063 Budapest 06. ker. Kmety Gy.

utca 31.

Gyermekotthon

Különl.Gyo

31. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzata

1121 Budapest 12. ker. Rege út 4. Különleges

gyermekotthon

32. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzata

Sztehlo Gábor

Gyermekotthona és

Fogyatékosokat

Befogadó Otthonai

1026 Budapest 02. ker. Gárdonyi út 25. Különleges

gyermekotthon

33. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzata

Sztehlo Gábor

Gyermekotthona és

Fogyatékosokat

Befogadó Otthonai

1121 Budapest 12. ker. Kalóz utca 6. Különleges

gyermekotthon

34. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzata

Sztehlo Gábor

Gyermekotthona és

Fogyatékosokat

Befogadó Otthonai

1121 Budapest 12. ker. Rege út 2. Különleges

gyermekotthon

35. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

József Attila

Gyermekotthona

1191 Budapest 19. ker. József Attila

utca 65–69.

Gyermekotthon

36. Budapest Fõváros

Önkormányzata

József Attila

Gyermekotthon

Lakásotthona

1153 Budapest 15. ker. Szerencs utca

13. fsz. em. 1. a.

Lakásotthon

37. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

József Attila

Gyermekotthon –

Lakásotthona

1042 Budapest 4. ker. Kassai u. 5. Utógondozó

otthon

38. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

József Attila

Gyermekotthon

–Lakásotthona

1196 Budapest 19. ker. Rákóczi u. 105. Lakásotthon

39. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Bokréta Lakásotthonai

1103 Budapest 10. ker. Szlávy utca 40. Gyermekotthon

40. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Bokréta Lakásotthonai

(1172 Budapest, Szent

Imre herceg u. 46.)

1172 Budapest 17. ker. Szent Imre

herceg utca 46.

Lakásotthon

41. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Bokréta Lakásotthonai

(1172 Budapest, IV. u.

47.)

1172 Budapest 17. ker. IV. utca 47.

2X10 (A és B.)

Lakásotthon

42. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Bokréta Lakásotthonai

(1165 Budapest,

Farkasbab u. 24.)

1165 Budapest 16. ker. Farkasbab

utca 24.

Lakásotthon

43. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Bokréta Lakásotthonai

(1097 Bp. Vaskapu u. 7.)

1097 Budapest 09.ker Vaskapu u. 7.

III/6

Utógondozó

otthon
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44. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Bokréta Lakásotthonai

(1108 Bp. Lenfonó u.4.)

1108 Budapest 10.ker Lenfonó u. 4.

V/23

Utógondozó

otthon

45. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Bokréta Lakásotthonai

(1202 Budapest,

Nagysándor József u.

149.)

1202 Budapest 20. ker. Nagysándor

József utca

149.

Lakásotthon

46. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Bokréta Lakásotthona –

Bernecebaráti

Lakásotthon

2639 Bernecebaráti Petõfi utca 24. Lakásotthon

47. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzata

Sztehlo Gábor

Gyermekotthona és

Fogyatékosokat

Befogadó Otthonai

1121 Budapest 12. ker. Budakeszi

út 48.

Gyermekotthon

48. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzata

Sztehlo Gábor

Gyermekotthona és

Fogyatékosokat

Befogadó Otthonai

2040 Budaörs Pozsonyi

utca 3.

Lakásotthon

49. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzata

Sztehlo Gábor

Gyermekotthona és

Fogyatékosokat

Befogadó Otthonai

2040 Budaörs Károly király

utca 56.

Lakásotthon

50. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzata

Sztehlo Gábor

Gyermekotthona és

Fogyatékosokat

Befogadó Otthonai

2045 Törökbálint Kazinczy utca

58.

Lakásotthon

51. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Kaffka Margit

Gyermekotthona

1122 Budapest 12. ker. Acsády Ignác

utca 3.

Gyermekotthon

52. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Kaffka Margit

Gyermekotthona

1023 Budapest 12. ker. Árpád fej.útja

3. II/9

Gyermekotthon

utógondozó

otthona

53. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Gyermekotthona

(Gyöngyvirág u.)

1184 Budapest 18. ker. Gyöngyvirág

utca 28.

Gyermekotthon

54. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Gyermekotthona

1188 Budapest 18. ker. Pázsit utca 34. Lakásotthon

55. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Esze Tamás

Gyermekotthona

1125 Budapest 12. ker. Diósárok utca

40.

Gyermekotthon

56. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Esze Tamás

Gyermekotthona

1125 Budapest 12. ker. Rõzse utca 22. Gyermekotthon

57. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Aga Gyermekotthona

1186 Budapest 18. ker. Tövishát utca

2/a.

Gyermekotthon
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58. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Aga Gyermekotthona

1186 Budapest 18. ker. Tövishát utca

2/a.

Utógondozó

Otthon

59. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Gyermekotthona

1158 Budapest 15. ker. Pestújhelyi út

66.

Gyermekotthon

60. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Gyermekotthona

1202 Budapest 20. ker. Lõcse utca 27. Lakásotthon

61. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Gyermekotthona

1185 Budapest 18. ker. Kuróczy Pál

utca 17.

Lakásotthon

62. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Gyermekotthona

1202 Budapest 20. ker. Brassó utca 19. Lakásotthon

63. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Gyermekotthona

1158 Budapest 15. ker. Apolló utca 21. Lakásotthon

64. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Gyermekotthona

1185 Budapest 18. ker. Honvéd utca

89.

Lakásotthon

65. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Cseppkõ

Gyermekotthona és

Óvodája I. számú

Gyermekotthoni

Egysége

1025 Budapest 02. ker. Cseppkõ utca

74.

Gyermekotthon

66. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Cseppkõ

Gyermekotthona és

Óvodája II. számú

Gyermekotthoni

Egysége

1025 Budapest 02. ker. Cseppkõ utca

74.

Gyermekotthon

67. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Cseppkõ

Gyermekotthona és

Óvodája III.számú

Gyermekotthoni

Egység

1025 Budapest 02. ker. Cseppkõ utca

74.

Gyermekotthon

68. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Cseppkõ

Gyermekotthona és

Óvodája

1025 Budapest 02. ker. Cseppkõ utca

74.

Utógondozó

otthon

69. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Cseppkõ

Gyermekotthona és

Óvodája

3045 Bér Újtelep utca 3. Nevelõszülõi

hálózat

70. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Gyermekotthona

1211 Budapest 21. ker. Templom utca

13.

Gyermekotthon

71. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Gyermekotthona

1214 Budapest 21. ker. Murányi utca

17.

Lakásotthon

72. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Gyermekotthona

1213 Budapest 21. ker. Kórus utca

60/b

Lakásotthon

73. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Gyermekotthona

1213 Budapest 21. ker. Szt. István u.

103

Utógondozó

otthon
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74. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Gyermekotthona

1212 Budapest 21. ker. Széchenyi utca

67.

Lakásotthon

75. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Gyermekotthona

1212 Budapest 21. ker. Széchenyi utca

67.

Lakásotthon

76. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Hûvösvölgyi

Gyermekotthona I.

számú Gyermekotthoni

Egysége

1021 Budapest 02. ker. Hûvösvölgyi út

165.

Gyermekotthon

77. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Hûvösvölgyi

Gyermekotthona II.

számú Gyermekotthoni

Egysége

1021 Budapest 02. ker. Hûvösvölgyi út

165.

Gyermekotthon

78. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Hûvösvölgyi

Gyermekotthona –

lakásotthon

1021 Budapest 02. ker. Hûvösvölgyi út

165.

Lakásotthon

79. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Kossuth Lajos

Gyermekotthona és

Általános Iskolája I.

számú Gyermekotthoni

Egység

1112 Budapest 11. ker. Menyecske

utca 16.

Gyermekotthon

80. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Kossuth Lajos

Gyermekotthona és

Általános Iskolája II.

számú Gyermekotthoni

Egység

1112 Budapest 11. ker. Menyecske

utca 16.

Gyermekotthon

81. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Kossuth Lajos

Gyermekotthona és

Általános Iskolája

Speciális

Gyermekotthoni

Egysége

1112 Budapest 11. ker. Menyecske

utca 16.

Gyermekotthon

82. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Óvoda, Általános iskola

és Gyermekotthon

Tüskevár

Gyermekotthon

2721 Pilis Vatyai utca 30. Különleges

gyermekotthon

83. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Óvoda, Általános Iskola

és Gyermekotthon

Csiga-ház Lakásotthon

2721 Pilis Tölgyfa utca

13.

Különleges

lakásotthon

84. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Óvoda, Általános Iskola

és Gyermekotthon

Fészek-lak Lakásotthon

2721 Pilis Kossuth Lajos

utca 57/A.

Különleges

lakásotthon

85. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Kornis Klára

Gyermekotthona

1042 Budapest 04. ker. Árpád út 199. Speciális

gyermekotthon

86. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Utógondozó Otthona

1103 Budapest 10. ker Kõér u. 26. Utógondozó

otthon

87. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Utógondozó Otthona

1102 Budapest 10. ker Harmat u. 5. Utógondozó

otthon
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88. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Utógondozó Otthona

1095 Budapest 09. ker Soroksári út 72. Utógondozó

otthon

89. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Utógondozó Otthona

1141 Budapest 14. ker Szuglói

körvasút sor

110.

Utógondozó

otthon

90. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Utógondozó Otthona

1096 Budapest 09. ker Telepy u.15/b Utógondozó

otthon

91. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Utógondozó Otthona

1062 Budapest 06. ker Lehel u. 5. 2/31 Utógondozó

otthon

92. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Fõvárosi

Gyermekvédelmi

Intézmények Gazdasági

Szervezete

1087 Budapest 08. ker. Kerepesi út 33. Gazdasági

szervezet

93. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának II.

Rákóczi Ferenc

Gyermekotthona

8644 Fonyód

(Alsóbélatelep)

Báthory utca

14.

Gyermekotthon

által mûködtetett

külsõ férõhely

94. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Kossuth Zsuzsa

Gyermekotthona és

Általános Iskolája I.

2060 Bicske Kossuth Lajos

utca 42.

Általános iskola

95. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Gyermekotthona és

Általános Iskolája III.

Szakmai Egység

2840 Oroszlány Rákóczi Ferenc

utca 53.

Általános iskola

96. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Kossuth Lajos

Gyermekotthona és

Általános Iskolája

Speciális

Gyermekotthoni

Egysége

1112 Budapest 11. ker. Menyecske

utca 16.

Általános iskola

97. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Általános Iskola,

Speciális Szakiskola és

Gyermekotthon

(Bakonyoszlop)

8418 Bakonyoszlop Kossuth utca 1. Gyermekotthon

98. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Általános Iskola,

Speciális Szakiskola és

Gyermekotthon

(Bakonyoszlop)

8418 Bakonyoszlop Kossuth utca 1. Általános iskola

Speciális szakiskola

99. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzat Béke

Gyermekotthona és

Általános Iskolája

I.Szakmai Egység

1021 Budapest 02. ker. Dénes u. 1. Általános iskola

100. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Óvoda, Általános iskola

és Gyermekotthon

2721 Pilis Kossuth Lajos

utca 31.

(székhely)

Különleges

gyermekotthon

101. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Óvoda, Általános iskola

és Gyermekotthon

Vadászlak

Gyermekotthon

2721 Pilis Kossuth Lajos

utca 31.

(székhely)

Különleges

lakásotthon

102. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Óvoda, Általános iskola

és Gyermekotthon

2721 Pilis Kossuth Lajos

utca 31.

(székhely)

Óvoda és Általános

iskola
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103. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Fõvárosi

Gyermekvédelmi

Intézmények Gazdasági

Szervezete, Zamárdi

telephelye

8621 Zamárdi Knézich K. u. 1. Fõvárosi

gyermekvédelmi

szakellátottakat

kiszolgáló üdülõ

104. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Fõvárosi

Gyermekvédelmi

Intézmények Gazdasági

Szervezete,

Balatonkenesei

telephelye

8174 Balatonkenese Parti sétány 23. Fõvárosi

gyermekvédelmi

szakellátottakat

kiszolgáló üdülõ

105. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Fõvárosi

Gyermekvédelmi

Intézmények Gazdasági

Szervezete, Zamárdi

strand telephelye

8621 Zamárdi József A. u. 20. Fõvárosi

gyermekvédelmi

szakellátottakat

kiszolgáló üdülõ

106. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Gyermekotthona és

Általános Iskolája

Oroszlány

8621 Zamárdi Mókus u. 2. Fõvárosi

gyermekvédelmi

szakellátottakat

kiszolgáló üdülõ

107. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Kossuth Zuzsa

Gyermekotthon és

Általános Iskolája

8621 Zamárdi Mókus u. 1. Fõvárosi

gyermekvédelmi

szakellátottakat

kiszolgáló üdülõ

108. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Bokréta Lakásotthonai

5500 Gyomaendrõd Csokonai u. 30. Fõvárosi

gyermekvédelmi

szakellátottakat

kiszolgáló üdülõ I.

109. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzatának

Bokréta Lakásotthonai

5500 Gyomaendrõd Csokonai u. 30. Fõvárosi

gyermekvédelmi

szakellátottakat

kiszolgáló üdülõ II.

110. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzata

Sztehlo Gábor

Gyermekotthona és

Fogyatékosokat

Befogadó Otthonai

1121 Budapest Kalóz u. 4. Fõvárosi

gyermekvédelmi

intézmény

nõvérszállója

111. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzata

Sztehlo Gábor

Gyermekotthona és

Fogyatékosokat

Befogadó Otthonai

1063 Budapest Lendvai u. 8. Fõvárosi

gyermekvédelmi

intézmény telke

(Játszóudvar

délutáni

pihenõhely – kis

építmény)

112. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzata

Sztehlo Gábor

Gyermekotthona és

Fogyatékosokat

Befogadó Otthonai

1095 Budapest Soroksári út

67–73.

Fõvárosi

gyermekvédelmi

intézmény telke

(raktárépületek)

113. Budapest Fõváros

Önkormányzata

Budapest Fõváros

Önkormányzata

Sztehlo Gábor

Gyermekotthona és

Fogyatékosokat

Befogadó Otthonai

1121 Budapest Farkasvölgyi út

6.

Fõvárosi

gyermekvédelmi

intézmény TMK

mûhelye

114. Debrecen Megyei

Jogú Város

Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú

Város Reménysugár

Otthona

4032 Debrecen Ibolya utca 22. Gyermekotthon

115. Debrecen Megyei

Jogú Város

Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú

Város Reménysugár

Otthona

4063 Debrecen (Nagymacs) Arató utca 39. Lakásotthon
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116. Debrecen Megyei

Jogú Város

Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú

Város Reménysugár

Otthona

4063 Debrecen (Nagymacs) Arató utca 59. Lakásotthon

117. Debrecen Megyei

Jogú Város

Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú

Város Reménysugár

Otthona

4063 Debrecen (Nagymacs) Csongrád utca

14.

Lakásotthon

118. Debrecen Megyei

Jogú Város

Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú

Város Reménysugár

Otthona

4063 Debrecen (Nagymacs) Csongrád utca

16.

Lakásotthon

119. Debrecen Megyei

Jogú Város

Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú

Város Reménysugár

Otthona

4030 Debrecen Ladik utca 1/A. Lakásotthon

120. Debrecen Megyei

Jogú Város

Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú

Város Reménysugár

Otthona

4030 Debrecen Ladik utca 1/B. Lakásotthon

121. Debrecen Megyei

Jogú Város

Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú

Város Reménysugár

Otthona

4030 Debrecen Paprika utca 3. Lakásotthon

122. Debrecen Megyei

Jogú Város

Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú

Város Reménysugár

Otthona

4030 Debrecen Sõrés utca, 21. Lakásotthon

123. Debrecen Megyei

Jogú Város

Önkormányzata

DMJV Gyermekvédelmi

Intézménye

4030 Debrecen Pákász utca 11. Lakásotthon

124. Debrecen Megyei

Jogú Város

Önkormányzata

DMJV Gyermekvédelmi

Intézménye

4030 Debrecen Poroshát utca

33.

Lakásotthon

125. Debrecen Megyei

Jogú Város

Önkormányzata

DMJV Gyermekvédelmi

Intézménye

4031 Debrecen Kálmán utca

28.

Lakásotthon

126. Gyõr Megyei Jogú

Város

Önkormányzata

Anya-Csecsemõ és

Gyermekotthon

9025 Gyõr Nagy Imre út 9. Gyermekotthon

127. Gyõr Megyei Jogú

Város

Önkormányzata

Anya-Csecsemõ és

Gyermekotthon

9025 Gyõr Nagy Imre út 9. Különleges

gyermekotthon

128. Miskolc Megyei

Jogú Város

Önkormányzata

Miskolci

Gyermekvédelmi

Központ Aranyhíd

Lakásotthon

3533 Miskolc Kiss tábornok

utca 80.

Lakásotthon

129. Pécs Megyei Jogú

Város

Önkormányzata

Pécsi Gyermekotthon

és Gyermekek Átmeneti

Otthona

7621 Pécs Lánc utca 2/58. Külsõ férõhelyen

nyújtott

utógondozói

ellátás

130. Pécs Megyei Jogú

Város

Önkormányzata

Pécsi Gyermekotthon

és Gyermekek Átmeneti

Otthona

7621 Pécs Lánc utca 2/59. Külsõ férõhelyen

nyújtott

utógondozói

ellátás

131. Pécs Megyei Jogú

Város

Önkormányzata

Pécsi Gyermekotthon

és Gyermekek Átmeneti

Otthona

7621 Pécs Lánc utca 2/60. Külsõ férõhelyen

nyújtott

utógondozói

ellátás

132. Szeged Megyei

Jogú Város

Önkormányzata

Szeged Megyei Jogú

Város Önkormányzata

dr. Waltner Károly

Otthon

6723 Szeged Bölcsõde utca

3.

Gyermekotthon

133. Szeged Megyei

Jogú Város

Önkormányzata

Szeged Megyei Jogú

Város Önkormányzata

dr. Waltner Károly

Otthon

6723 Szeged Bölcsõde utca

3.

Nevelõszülõi

hálózat

134. Szeged Megyei

Jogú Város

Önkormányzata

Szeged Megyei Jogú

Város Önkormányzata

dr. Waltner Károly

Otthon

6723 Szeged Zöldfa u. 16.

I/3.

Külsõ férõhelyen

nyújtott

utógondozói

ellátás
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135. Szeged Megyei

Jogú Város

Önkormányzata

Szeged Megyei Jogú

Város Önkormányzata

dr. Waltner Károly

Otthon

6723 Szeged Zöldfa u. 5/C.

IV/14.

Külsõ férõhelyen

nyújtott

utógondozói

ellátás

136. Szeged Megyei

Jogú Város

Önkormányzata

Szeged Megyei Jogú

Város Önkormányzata

dr. Waltner Károly

Otthon

6723 Szeged Ûrhajós u. 5/B.

I.1.

Külsõ férõhelyen

nyújtott

utógondozói

ellátás

137. Szeged Megyei

Jogú Város

Önkormányzata

Szeged Megyei Jogú

Város Önkormányzata

dr. Waltner Károly

Otthon

6723 Szeged Pentelei sor 1.

IX.43.

Külsõ férõhelyen

nyújtott

utógondozói

ellátás

2. melléklet a 2012. évi CXCII. törvényhez

Teljességi nyilatkozat
Alulírott .........................., mint a ......................... Önkormányzat, társulás képviseletében eljáró vezetõ (a továbbiakban:

átadó) kijelentem, hogy a mai napon – ............................. – az átvevõ részére a jegyzõkönyvben átadottakon túlmenõen

nem áll rendelkezésemre az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételérõl

és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvényben meghatározott intézményi kör (átvett

intézmények) mûködése körébe esõ adat, információ, tény, okirat, dokumentum, valamint kijelentem, hogy az általam

tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért,

teljeskörûségéért, és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért teljes felelõsséget vállalok.

Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi az átadás-átvételi jegyzõkönyvnek.

A Kormány 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelete
a megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról,
valamint a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatásokról

A Kormány a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény

28. § (1) bekezdés d)–e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladat-

körében eljárva a következõket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. akkreditált munkáltató: az e rendelet szabályai szerint lefolytatott akkreditációs eljárás alapján kiadott

rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezõ szervezet vagy személy;

2. akkreditált telephely: az akkreditált munkáltatónak az e rendelet szabályai szerint lefolytatott akkreditációs eljárás

alapján kiadott rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezõ azon székhelye, telephelye, illetve

fióktelepe, ahol a rehabilitációs foglalkoztatás történik;

3. létszám: a Központi Statisztikai Hivatal létszámszámításra vonatkozó elõírásai szerint számított átlagos statisztikai

állományi létszám;

1314 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 13. szám



4. komplex minõsítés: a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) szerinti komplex minõsítés;

5. munkaviszony: a munka törvénykönyve szerinti munkaviszonyban történõ foglalkoztatás;

6. megváltozott munkaképességû munkavállaló: az a munkavállaló, aki

6.1. rehabilitálható vagy

6.2. az Mmtv. 3. § (2) bekezdés b) pont ba)–bc) alpontja szerinti megváltozott munkaképességû személy vagy

6.3. az Mmtv. 38. §-a szerint az Mmtv. 25. §-a alkalmazásában megváltozott munkaképességû személynek

minõsül, és nem tartozik a 6.1. és 6.2. alpontban meghatározott személyi körbe;

7. rehabilitálható: akirõl az Mmtv. szerinti komplex minõsítés során megállapításra kerül, hogy rehabilitálható;

8. rehabilitációs foglalkoztatás: a megváltozott munkaképességû munkavállaló tranzit vagy tartós foglalkoztatása;

9. tartós foglalkoztatás: a 6. pont 6.2. és 6.3. alpontja, valamint az Mmtv. 5. § (2) bekezdése szerinti megváltozott

munkaképességû munkavállaló munkakészségének, egészségi állapotának, testi és szellemi képességeinek

termelõ, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett, védett körülmények között, munkaviszony keretében

történõ megõrzése, fejlesztése;

10. tranzit foglalkoztatás: az Mmtv. 5. § (2) bekezdése szerinti megváltozott munkaképességû munkavállaló

kivételével a rehabilitálható munkavállaló védett körülmények között, termelõ, szolgáltató tevékenység

biztosítása mellett történõ felkészítése a nyílt munkaerõpiacon történõ foglalkoztatásra;

11. vállalkozás: a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2. § (2) bekezdés a)–c) pontjában

meghatározott adóalany, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló törvény szerinti egyéni

vállalkozás;

12. védett munkahely: az akkreditált munkáltató általi foglalkoztatás, ha a munkáltató biztosít tranzit vagy tartós

foglalkoztatást, és munkavállalóinak legalább 50%-a az Mmtv. 22. §-a szerinti megváltozott munkaképességû

személynek minõsül.

II. FEJEZET
A REHABILITÁCIÓS AKKREDITÁCIÓ SZABÁLYAI

2. A munkáltatók akkreditálása

2. § (1) A munkáltató részére rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány akkor adható, ha

a) cégjegyzékbe vagy – ha a mûködés feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel – az elõírt

nyilvántartásba történõ bejegyzése megtörtént,

b) a munkaviszonyban foglalkoztatott megváltozott munkaképességû munkavállalóinak havi létszáma a 30 fõt eléri

vagy aránya az összes munkavállalóhoz képest a 25%-ot meghaladja,

c) a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatását olyan rehabilitációs foglalkoztatás keretében

biztosítja, amelyet a létesítõ okiratában rögzítettek, és amely a hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vett

tevékenységének kifejtéséhez kapcsolódik,

d) az állami adó- és vámhatóságnál nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása,

e) a 6. alcím szerinti foglalkozási rehabilitációs szakmai programmal rendelkezik,

f) a 7. alcím szerinti személyes rehabilitációs tervek elkészítését vállalja,

g) a személyes rehabilitációs tervben meghatározott segítõ szolgáltatások igénybevételének lehetõségét biztosítja,

h) a 9. alcím szerinti rehabilitációs tanácsadót, a 10. alcím szerinti rehabilitációs mentort a 13. § (3) bekezdése szerint,

valamint – a 11. alcím szerinti feltételek fennállása esetén – a 11. alcím szerinti segítõ személyt foglalkoztat,

i) a betanított és segédmunka végzésének lehetõsége mellett képesítéshez, illetve végzettséghez, képzettséghez

kötött munkakörök betöltését is biztosítja,

j) az eredményes rehabilitációhoz – valamint tranzitfoglalkoztatás esetén a nyílt munkaerõpiacra történõ sikeres

kihelyezéshez – szükséges képzési lehetõségeket saját maga vagy felnõttképzést megvalósító intézmény

bevonásával biztosítja és

k) teljesíti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeket.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén sem adható rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány,

ha

a) a munkáltatót a kérelem benyújtását megelõzõ hat hónapon belül a munkavédelemrõl szóló 1993. évi

XCIII. törvény 82. §-a alapján munkavédelmi bírság megfizetésére kötelezték, és a vizsgált idõszakban jogerõre
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emelkedett határozatok szerint kiszabott bírságok együttes összege elérte a kérelem benyújtását megelõzõ

hónap létszáma szerint

aa) legfeljebb kétszáz munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a kötelezõ legkisebb munkabér

ötszörösét,

ab) kétszáz fõt meghaladó munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a kötelezõ legkisebb munkabér

tízszeresét vagy

b) a munkáltató a külön jogszabályban megjelölt mértékû akkreditációs díjat nem fizette meg vagy

c) a munkáltató végelszámolás, csõdeljárás, felszámolási eljárás, kényszer-végelszámolás vagy kényszertörlési

eljárás alatt áll.

(3) Költségvetési szerv részére rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány nem adható.

3. A telephelyek akkreditálása

3. § A rehabilitációs foglalkoztatás helyéül szolgáló székhely, fióktelep, telephely (a továbbiakban együtt: telephely)

részére rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány akkor adható, ha

a) a munkáltató létesítõ okiratában telephelyként feltüntették, bíróságon, illetve cégjegyzékbe vagy az egyéni

vállalkozói nyilvántartásba bejegyezték,

b) a mûködéséhez szükséges valamennyi engedély, illetve igazolás rendelkezésre áll,

c) területén az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételei

biztosítottak,

d) a munkavégzés helyének környezete, építészeti megoldásai lehetõvé teszik a foglalkoztatott, illetve

foglalkoztatni kívánt munkavállalók akadálymentes közlekedését és

e) munkaeszközeit, berendezéseit, technológiáját, tárgyi környezetét a megváltozott munkaképességû

munkavállalók egészségi állapotának és fogyatékosságának megfelelõ foglalkoztatásához alakítja.

4. Az akkreditációs eljárás

4. § (1) A munkáltató és a telephely akkreditációjára irányuló eljárásban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

(a továbbiakban: Hivatal) jár el.

(2) Az akkreditációs eljárásban, valamint az ellenõrzés alkalmával foglalkozási rehabilitációs szakértõ vehetõ igénybe.

Szakértõként a foglalkozási rehabilitációs szakértõk névjegyzékébe felvett szakértõ rendelhetõ ki.

(3) Ha a Hivatal az akkreditációs eljárásban helyszíni szemlét rendel el, a szemle keretében meg kell vizsgálni

a) a benyújtott dokumentumok, nyilatkozatok valóságtartalmát és

b) a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány feltételeinek fennállását.

(4) Ha a Hivatal a helyszíni szemle elrendelése során szakértõt rendel ki, a szakértõ a helyszíni szemlérõl jegyzõkönyvet

készít, és a jegyzõkönyvet a szakvéleményével együtt a kirendelés kézhezvételétõl számított 15 munkanapon belül

megküldi a Hivatal részére.

(5) A rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány kiadásának, valamint a korábban nem akkreditált telephely megjelölése

iránti kérelem elbírálásának határideje 60 nap.

5. § (1) A rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet és mellékleteit elektronikus adathordozón egy példányban

vagy a Hivatal által erre a célra biztosított elektronikus felületen keresztül kell a Hivatalhoz benyújtani.

(2) A kérelemben

a) meg kell jelölni a munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalók, illetve megváltozott munkaképességû

munkavállalók kérelem benyújtását megelõzõ havi létszámát,

b) meg kell jelölni az egyes helyszíneken végzett tevékenységeket,

c) be kell mutatni a rehabilitációs célú munkavégzés körülményeit.

(3) A kérelemhez csatolni kell

a) a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá tartozó kérelmezõ esetén a cégbíróság által kibocsátott,

30 napnál nem régebbi cégkivonat másolatát;

b) egyéb kérelmezõ esetén

ba) a munkáltató egységes szerkezetbe foglalt, hatályos létesítõ okirata (alapító okirata, alapszabálya)

másolatát,
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bb) egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolatát, illetve a nyilvántartásukra illetékes hatóság

által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolás másolatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmezõ a hatósági

nyilvántartásban szerepel;

c) a munkáltató képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági

cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésének megfelelõen készített, ügyvéd

által ellenjegyzett aláírás-minta másolatát;

d) az akkreditálni kívánt telephely

da) használatának jogcímét tanúsító okirat másolatát,

db) mûködéséhez szükséges engedélyek másolatát;

e) a munkáltató tevékenységének, továbbá a rehabilitációs foglalkoztatás lehetõségeinek ismertetését, valamint

az erre vonatkozó terveket;

f) az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának másolatát arra vonatkozóan, hogy a

kérelmezõnek az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális forrásai

címen tartozása nincs, vagy igazolás hiányában nyilatkozatot arról, hogy a kérelmezõ a köztartozásmentes adózói

adatbázisban szerepel;

g) a munkáltató képviselõjének nyilatkozatát arról, hogy

ga) a kérelmezõnek nincs a telephely szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott lejárt

köztartozása,

gb) hozzájárul ahhoz, hogy az állami adó- és vámhatóság, illetve a telephely szerinti illetékes önkormányzati

adóhatóság a nála nyilvántartott, a kérelmezõt terhelõ köztartozás tekintetében adatot szolgáltasson

a Hivatal részére,

gc) teljesíti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésében meghatározott

feltételeket,

gd) a munkáltató rendelkezik szervezeti és mûködési szabályzattal, az érdekképviseleti szervezet mûködésének

szabályzatával, munkavédelmi szabályzattal és tûzvédelmi szabályzattal, azzal, hogy a nyilatkozathoz

mellékelni kell az e szabályzatok készítésének és legutóbbi módosításának idõpontjáról szóló tájékoztatást,

ge) hozzájárul az akkreditációs eljárás lefolytatásához szükséges, e rendeletben meghatározott adatainak a

kijelölt szakértõk, valamint a Hivatal által történõ kezeléséhez,

gf) a rehabilitációs tanácsadó, a rehabilitációs mentor és a rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevõ

munkavállaló hozzájárult az e rendeletben meghatározott adatainak a ge) alpont szerinti kezeléséhez;

h) a külön rendeletben meghatározott akkreditációs díj megfizetésének igazolását;

i) a foglalkozási rehabilitációs szakmai programot, továbbá az annak teljesítését értékelõ módszer bemutatását;

j) a segítõ szolgáltatások igénybevétele biztosításának módjáról szóló tájékoztatást, valamint – ha azokat a

munkáltató nem maga nyújtja – az ellátásukról szóló megállapodásokat;

k) a rehabilitációs tanácsadó és a rehabilitációs mentor tekintetében a foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapjául

szolgáló okirat másolatát, a szakmai önéletrajzot, a végzettséget, a képzettséget és a gyakorlati idõt igazoló

dokumentumok másolatait, valamint munkaviszonyban történõ foglalkoztatás esetén a munkaköri leírást;

l) ha a munkáltató valamely vállalkozás részére termelõ vagy – az üzembe helyezési, szavatossági, szervizelési és

jótállási tevékenységnek nem tekinthetõ – szolgáltató tevékenységet folytat, és a munkavégzésre a vállalkozás

székhelyén, telephelyén, fióktelepén, illetve érdekkörében kerül sor (a továbbiakban: más vállalkozás

érdekkörében végzett tevékenység),

la) a termelõ vagy szolgáltató tevékenység tárgyában megkötött szerzõdés másolatát,

lb) a munkáltató nyilatkozatát arról, hogy hány fõ megváltozott munkaképességû munkavállalót kíván

a vállalkozás székhelyén, telephelyén, fióktelepén, illetve érdekkörében foglalkoztatni,

lc) a vállalkozás nyilatkozatát arról, hogy a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatási

körülményeinek ellenõrzéséhez hozzájárul,

ld) a munkáltató és a vállalkozás együttes nyilatkozatát arról, hogy a munkavégzés helye tekintetében

a 3. §-ban foglalt feltételek teljesülnek;

m) a Hivatal honlapján közzétett formátumban a következõ adatokat:

ma) a munkáltató fõ tevékenységeinek megnevezése és TEÁOR száma,

mb) telephelyenként a ténylegesen végzett tevékenységek megnevezése és TEÁOR száma alágazati bontásban,

mc) telephelyenként a létesített munkakörök megnevezése,
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md) telephelyenként annak megjelölése, hogy a munkáltató az egyes munkakörök tekintetében hány

álláshellyel rendelkezik.

(4) Ha a kérelmezõ a (3) bekezdés a) pontjában, b) pont bb) alpontjában és f) pontjában foglalt adatokat nem igazolja,

a Hivatal a kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ

hatósághoz, az adatokról nyilvántartást vezetõ bírósághoz, illetve a köztartozás tekintetében megvizsgálja a

köztartozásmentes adózói adatbázist.

6. § (1) Az 5. §-ban foglaltaktól eltérõen egyszerûsített akkreditációs eljárást kell lefolytatni, ha

a) a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány olyan adataiban következett be változás, amelyek az akkreditáció

alapjául szolgáló feltételeket nem érintik,

b) a munkáltató korábban nem akkreditált telephelyének megjelölését kéri a rehabilitációs akkreditációs

tanúsítványban,

c) a munkáltató más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenységet kíván folytatni,

d) a munkáltató új tevékenység nyilvántartásba történõ felvételét, vagy tevékenység törlését kérelmezi.

(2) Az egyszerûsített akkreditáció iránti kérelemhez csatolni kell:

a) az adatváltozást tanúsító okirat másolatát,

b) az akkreditációval érintett telephelyre vonatkozó akkreditációs feltételek fennállását igazoló iratok másolatát,

c) a más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenység tekintetében az 5. § (3) bekezdés l) pontjában

meghatározott dokumentumokat, és

d) a külön jogszabály szerinti egyszerûsített akkreditációs díj megfizetésének igazolását.

(3) Amennyiben a kérelem egyszerûsített akkreditációs eljárás keretében nem bírálható el, a munkáltatót határidõ

kitûzésével fel kell hívni az akkreditációs eljárás szerinti kérelem elõterjesztésére, valamint a két eljárási díj közötti

különbözet megfizetésére. Ha a munkáltató a felhívásnak eleget tesz, az akkreditációs eljárás általános szabályai

szerint a kérelem elbírálásáról, egyébként az egyszerûsített eljárás megszüntetésérõl kell dönteni.

(4) Az egyszerûsített akkreditációs eljárásban új rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt kell kiállítani a módosítást nem

érintõ adatok változatlanul hagyásával. Az egyszerûsített akkreditációs eljárásban egyebekben az akkreditációs eljárás

szabályait kell alkalmazni.

5. A rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány

7. § (1) A rehabilitációs akkreditációs tanúsítványban meg kell jelölni a munkáltatót, valamint azon telephelyét, ahol a

megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása megfelel az e rendeletben meghatározott

szabályoknak.

(2) A rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt határozatlan idõre kell kiállítani.

(3) A rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelemnek teljes egészében helyt adó döntésként a tanúsítványt kell

kiállítani. A kérelemnek nem teljes egészében helyt adó döntés esetén a rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt a

határozat jogerõre emelkedésének napján, külön okiratban kell kiállítani.

(4) Ha a munkáltató a Hivatal valamely döntése ellen fellebbezést nyújt be, és ennek eredményeként új eljárásra kerül sor,

a megismételt eljárásban kiállított rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány hatályának kezdõ napja az elsõfokú döntés

meghozatalának idõpontja.

8. § (1) Vissza kell vonni a rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt, ha a munkáltató

a) kérelmezi,

b) tevékenységét, illetve a rehabilitációs foglalkoztatást megszünteti,

c) ellen a bíróság jogerõsen elrendelte a felszámolási eljárást,

d) végelszámolás, kényszer-végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt áll,

e) a munkabért a tanúsítvány hatálya alatt 30 napot meghaladó késedelemmel nem fizette meg, és a késedelmet

megállapító hatósági döntésben meghatározott határidõn belül bérfizetési kötelezettségének nem tesz eleget,

f) esetében az állásidõ idõtartama munkavállalónként egy éven belül a 30 munkanapot meghaladta, és az ilyen

mértékû állásidõ a megváltozott munkaképességû munkavállalók létszámának legalább 30%-át érintette,

amennyiben a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének az állásidõ idõtartamát megállapító hatósági

döntésben meghatározott határidõn belül nem tesz eleget,

g) az e rendelet szerinti ellenõrzések során 12 negatív értékelõpontot összegyûjtött,
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h) az akkreditációs eljárás, illetve ellenõrzés során olyan lényeges tényt vagy körülményt hallgatott el, vagy olyan

tényrõl nyilatkozott valótlan tartalommal, amely a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány kiadását kizárja, illetve

visszavonását megalapozza.

(2) Ha a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány visszavonására az (1) bekezdés h) pontjában megjelölt okból kerül sor,

az érintett munkáltató, illetve jogutódja az új rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet legkorábban

a tanúsítvány visszavonásáról rendelkezõ határozat jogerõre emelkedésétõl számított két év elteltével nyújthatja be.

Az ezt megelõzõen benyújtott rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell

utasítani.

6. A foglalkozási rehabilitációs szakmai program

9. § (1) A munkáltató a rehabilitációs foglalkoztatási feladatainak ellátására vonatkozó tervét foglalkozási rehabilitációs

szakmai programban (a továbbiakban: szakmai program) rögzíti.

(2) A szakmai program tartalmazza:

a) a rehabilitációs foglalkoztatás célját, feladatait, formáit,

b) a rehabilitációs foglalkoztatás szakmai tartalmát, módját,

c) a segítõ szolgáltatások igénybevételének módját és rendjét,

d) a munkahelyi körülmények javítására irányuló terveket,

e) a foglalkozási rehabilitáció eredményességének elõsegítése érdekében kitûzött feladatokat,

f) a megváltozott munkaképességû munkavállalók jogai és érdekei védelmével összefüggõ tervezett

intézkedéseket,

g) az (5) bekezdés szerinti éves értékelés szempontjait,

h) a személyes rehabilitációs tervek készítésére vonatkozó eljárás bemutatását és

i) a segítõ személy igénybevételének bemutatását, a segítõ személy tekintetében a foglalkoztatásra irányuló

jogviszony alapjául szolgáló okirat másolatát, vagy ha a segítõ személyt nem a munkáltató foglalkoztatja, a segítõ

személy biztosítását szolgáló megállapodás másolatát; ha a munkáltató nem biztosít segítõ személyt, ennek

indokolását.

(3) Tranzit foglalkoztatás esetén, annak hatékony megvalósítása és eredményességének elõsegítése érdekében a

munkáltató akciótervet készít a tranzitálás lépcsõinek, valamint a nyílt munkaerõ-piaci foglalkoztatókkal és az

államigazgatás illetékes szerveivel való együttmûködés módjának bemutatásával. Az akcióterv a szakmai program

függelékét képezi.

(4) A szakmai programot három évre szólóan, évenkénti bontásban kell elkészíteni, és a keretszerzõdés

meghosszabbítása esetén a keretszerzõdés idõtartamára tekintettel ki kell egészíteni.

(5) A szakmai program teljesítését évente értékelni kell. A szakmai programot és annak értékelését – a rehabilitációs

tanácsadó aláírását követõen – a munkáltató vezetõ tisztségviselõje hagyja jóvá.

7. A személyes rehabilitációs terv

10. § (1) A rehabilitációs tanácsadó a rehabilitációs mentor bevonásával – a komplex minõsítés alapján, a rehabilitációs

foglalkoztatás irányának meghatározása érdekében – személyes rehabilitációs tervet készít a megváltozott

munkaképességû munkavállaló munkába lépését, illetve próbaidõ esetén a próbaidõ leteltét követõ 30 napon belül.

(2) A személyes rehabilitációs terv tartalmazza a megváltozott munkaképességû munkavállaló

a) munkakörének megjelölését,

b) meglévõ képzettségei, képesítései felsorolását,

c) munkavégzõ képességének jellemzõit,

d) által folytatható tevékenységeket, illetve betölthetõ munkaköröket,

e) számára érdeklõdésének, képességének, személyiségének és a munkaerõ-piaci igényeknek megfelelõ, szakmai

elõrehaladást biztosító pályatervet,

f) által elérendõ rövid és hosszú távú célok meghatározását,

g) megfelelõ foglalkoztatását gátló körülmények feltárása és megszüntetése érdekében tervezett intézkedéseket,

h) részére nyújtott segítõ folyamat elemeinek meghatározását és a segítségnyújtás formáit és

i) tekintetében a segítõ szolgáltatások igénybevételének részletes szabályait.
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(3) Tranzit foglalkoztatás esetén a személyes rehabilitációs tervet a megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival

kapcsolatos eljárási szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott rehabilitációs terv (a továbbiakban:

rehabilitációs terv) keretei között, azzal összhangban kell elkészíteni.

(4) A személyes rehabilitációs tervet évente legalább egy alkalommal értékelni és szükség szerint módosítani kell.

8. Segítõ szolgáltatások

11. § (1) A munkáltató lehetõvé teszi a személyes rehabilitációs tervben meghatározott segítõ szolgáltatások igénybevételét.

(2) Foglalkoztatást akadályozó körülmény feltárása esetén segítõ szolgáltatás különösen

a) a munkaerõ-piaci információ nyújtása,

b) a munkatanácsadás,

c) a pályatanácsadás,

d) a rehabilitációs tanácsadás és

e) a pszichológiai tanácsadás.

(3) A megváltozott munkaképességû munkavállaló és a rehabilitációs mentor által közösen meghatározott célok elérése

érdekében egyéb, a munkához jutást és a munkahely megtartását, az egészséges életmódot, az önálló rendelkezést és

önálló életvitelt segítõ szolgáltatás különösen

a) az életvezetési tanácsadás,

b) a jogsegélyszolgálat,

c) a családgondozás és

d) a szociális ügyintézés.

9. A rehabilitációs tanácsadó

12. § (1) A munkáltatónál a rehabilitációs foglalkoztatási feladatok szervezését, összehangolását a rehabilitációs tanácsadó

látja el.

(2) A rehabilitációs tanácsadó

a) elkészíti a személyes rehabilitációs tervet, amelyet folyamatosan figyelemmel kísér és értékel, továbbá felel

az abban foglaltak minõségéért, megvalósulásáért,

b) gondoskodik a szakmai program kidolgozásáról, évenkénti felülvizsgálatáról, értékelésérõl,

c) gondoskodik a segítõ szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel, illetve magánszemélyekkel való kapcsolattartásról,

az általuk készített jelentésben foglalt észrevételek beépítésérõl a személyes rehabilitációs tervbe, továbbá

a szakmai programba,

d) rendszeres fogadóórát biztosít a megváltozott munkaképességû munkavállalók részére a munkavégzés helye

szerinti telephelyen, több érintett telephely esetén negyedévente legalább egy alkalommal minden telephelyen,

e) gondoskodik a 15. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatszolgáltatásról,

f) kapcsolatot tart a fõvárosi és megyei kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervével (a továbbiakban:

rehabilitációs szakigazgatási szerv).

(3) Rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány akkor adható, ha a munkáltató rehabilitációs tanácsadót legalább napi

4 órában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztat.

(4) Rehabilitációs tanácsadóként az 1. melléklet szerinti képesítéssel és gyakorlattal rendelkezõ személy foglalkoztatható.

10. A rehabilitációs mentor

13. § (1) A rehabilitációs mentor a rehabilitációs tanácsadóval együttmûködve, a megváltozott munkaképességû

munkavállalóval fennálló közvetlen kapcsolat révén, a munkavállaló érdekeinek és szükségleteinek

figyelembevételével elõsegíti a foglalkozási rehabilitáció hatékony megvalósulását.

(2) A rehabilitációs mentor

a) kapcsolatot tart a megváltozott munkaképességû munkavállalóval, szükség szerint annak családjával,

b) felméri, valamint elõsegíti a megváltozott munkaképességû munkavállaló képességeinek fejlesztését,

c) tájékoztatást nyújt a megváltozott munkaképességgel összefüggõ szociális, munkaügyi, egészségügyi, oktatási

rendszerrel és jogszabályi elõírásokkal kapcsolatban,
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d) a munkavállaló egészségi állapota és képességei alapján megválasztja a szükséges egyéni vagy csoportos

terápiát, részt vesz a végrehajtásában,

e) megválasztja a megfelelõ oktatási módszereket,

f) részt vesz a személyes rehabilitációs tervek elkészítésében, felülvizsgálatában, módosításában,

g) figyelemmel kíséri a munkapróbát, ellátja a 42. § (6) bekezdésében meghatározott feladatokat,

h) közvetítõ szerepet tölt be a munkáltató és a rehabilitációs szakigazgatási szerv között a megváltozott

munkaképességû munkavállaló minél sikeresebb és hatékonyabb rehabilitációja érdekében,

i) a tranzit foglalkoztatást követõen legalább 6 hónapig szükség szerint segítséget nyújt a megváltozott

munkaképességû munkavállaló nyílt munkaerõ-piacon történõ sikeres elhelyezkedése érdekében.

(3) A rehabilitációs foglakoztatás keretében a munkáltató köteles

a) 1–100 fõ megváltozott munkaképességû munkavállaló esetén legalább napi 4 órában legalább 1 fõ,

b) 101–250 fõ megváltozott munkaképességû munkavállaló esetén teljes munkaidõben legalább 1 fõ,

c) 251–1000 fõ megváltozott munkaképességû munkavállaló esetén teljes munkaidõben legalább 2 fõ,

d) 1000 fõ feletti megváltozott munkaképességû munkavállaló esetén teljes munkaidõben legalább 3 fõ

rehabilitációs mentort munkaviszonyban foglalkoztatni.

(4) Rehabilitációs mentorként – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. melléklet szerinti képesítéssel és

gyakorlattal rendelkezõ személy foglalkoztatható.

(5) Ha a munkáltató legfeljebb 20 fõ megváltozott munkaképességû személyt foglalkoztat, a rehabilitációs mentor és

a rehabilitációs tanácsadó feladatait – teljes munkaidõben – egyazon személy elláthatja, amennyiben rendelkezik

az 1. mellékletben a rehabilitációs tanácsadóra meghatározott képesítéssel és szakmai gyakorlattal.

(6) A munkáltató vezetõ tisztségviselõje nem tölthet be rehabilitációs tanácsadói és/vagy rehabilitációs mentori

tisztséget.

11. A segítõ személy

14. § (1) Ha a megváltozott munkaképességû munkavállaló egészségi állapota indokolja, a munkáltató – munkaviszony vagy

foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony keretében – segítõ személyt biztosíthat a munkába járáshoz vagy a

munkavégzéshez. A segítõ személy biztosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval kötött megállapodás útján is történhet.

(2) A segítõ személy feladatainak ellátásáról a munkáltató nyilvántartást vezet, amely tartalmazza

a) az általa segített megváltozott munkaképességû személyek nevét,

b) az elvégzett feladatok megnevezését.

12. Az akkreditált munkáltató kötelezettségei

15. § (1) Az akkreditált munkáltató köteles

a) a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány hatálya alatt az akkreditációs követelményeknek megfelelõen mûködni,

b) lehetõvé tenni az ellenõrzést, az ellenõrzés eredményes lefolytatásához szükséges iratok megtekintését,

a munkavégzés és foglalkoztatás körülményeinek vizsgálatát,

c) 8 munkanapon belül bejelenteni

ca) a rehabilitációs akkreditációs tanúsítványban megjelölt adatainak változását,

cb) az akkreditációs feltételekben bekövetkezett változást,

cc) a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány kiadását kizáró, illetve visszavonását megalapozó körülmény

bekövetkezését,

cd) tevékenységének, illetve a rehabilitációs foglalkoztatásra irányuló tevékenységének megszûnését, illetve

megszüntetését,

ce) ha végelszámolását határozta el, vagy vele szemben csõdeljárás, felszámolási eljárás,

kényszer-végelszámolás vagy kényszer-törlési eljárás indul,

d) az akkreditációs követelmények teljesítésérõl, a támogatás felhasználásáról, illetve a foglalkozási rehabilitációs

tevékenységérõl minden év március 31-éig, a 2. mellékletben meghatározott szempontok szerint beszámolni a

Hivatalnak,
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e) az 5. § (3) bekezdés m) pontjában meghatározott adatokat – az adatokban bekövetkezõ változást követõ

5 munkanapon belül, a Hivatal honlapján meghatározott formátumban – megküldeni a Hivatal részére és

f) jogszabályi, illetve szerzõdéses nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeit teljesíteni.

(2) A más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenység esetén a munkáltató köteles e tevékenységet megszakítani,

ha tudomására jut, hogy a más vállalkozásnál nem teljesülnek a munkavállaló biztonságos munkavégzésének

feltételei vagy az egyéni rehabilitációs tervben meghatározott egyéb feltételek.

13. Ellenõrzés

16. § (1) Az ellenõrzés a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány hatálya alatt az e rendeletben meghatározott munkáltatói

kötelezettségek teljesítésének vizsgálatára, valamint a munkáltató által igénybe vett, e rendelet hatálya alá tartozó

költségvetési támogatások felhasználásának vizsgálatára irányul.

(2) A helyszíni ellenõrzés elõre tervezetten, folyamatba épített ellenõrzés útján, illetve évente egyszer átfogó ellenõrzés

keretében valósul meg.

(3) Az ellenõrzés során a Hivatal a 40. § alapján lefolytatott pénzügyi ellenõrzés jegyzõkönyveit is alapul véve jár el.

(4) A Hivatal az ellenõrzés során negatív értékelõpontot állapít meg a következõ esetekben és mértékben:

a) az egyéni foglalkoztatási megállapodásban foglalt egyes rendelkezések be nem tartása esetén 1–3 pontig terjedõ

mértékben,

b) a keretszerzõdésben, illetve az éves támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén

1–3 pontig terjedõ mértékben,

c) a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány hatálya alatt történõ késedelmes munkabér-fizetés esetén 1–3 pontig

terjedõ mértékben,

d) az illetékes hatóság által kiszabott munkaügyi, munkavédelmi, illetve a rendezett munkaügyi kapcsolatok

megsértése vagy az egyenlõ bánásmód megsértése miatt kiszabott bírság esetén 1–3 pontig terjedõ mértékben,

e) ha a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány hatálya alatt az állami adó- és vámhatóság, illetve a telephely

tekintetében illetékes önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, 60 napon túl folyamatosan fennálló,

túlfizetéssel csökkentett adótartozással rendelkezik vagy rendelkezett, 1–3 pontig terjedõ mértékben,

f) ha a végelszámolással, kényszer-végelszámolással, kényszertörléssel, csõdeljárással vagy felszámolási eljárással

kapcsolatos bejelentési kötelezettségének határidõben nem tett eleget, 2 pont mértékben,

g) a 3. melléklet szerinti esetekben az ott meghatározott keretek között.

(5) A negatív értékelõpont megállapításának feltétele, hogy

a) a szabályszegéssel érintett megváltozott munkaképességû munkavállalók száma a megváltozott

munkaképességû munkavállalók – a szabályszegés megállapítását megelõzõ havi – létszámának 10%-át

meghaladja,

b) az adott szabály megsértése egy éven belül több alkalommal történt,

c) az adott szabály megsértése egyszerre több telephelyen történt,

d) a szabályszegés megismétlõdött azt követõen, hogy a 3 éven belül lefolytatott ellenõrzés a szabályszegést

megállapította vagy

e) a rehabilitációs tervben foglaltak megsértése a rehabilitációs foglalkoztatás céljainak megvalósítását akadályozza,

illetve veszélyezteti.

(6) A negatív értékelõpont mértékét a (4) bekezdésben meghatározott keretek között a szabályszegés súlyára tekintettel

kell megállapítani a következõ szempontok szerint:

a) a szabályszegéssel érintett megváltozott munkaképességû munkavállalók száma,

b) a szabályszegés ismétlése,

c) az ismételt szabályszegés gyakorisága.

(7) Egy adott szabályszegésre tekintettel ugyanazon körülmények vizsgálata alapján – ideértve a szabályszegés idejét

és helyét is – negatív értékelõpontot nem lehet ismételten megállapítani.

(8) A kiszabott negatív értékelõpontokat a Hivatal a munkáltatóval végzésben közli.

(9) A negatív értékelõpontot a kiszabásáról rendelkezõ döntés jogerõre emelkedését követõ 3 év elteltével az e rendelet

szerinti valamennyi eljárásban figyelmen kívül kell hagyni.
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III. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK SZABÁLYAI

14. A támogatás általános szabályai

17. § (1) Az e rendelet szerinti támogatás kizárólag a megváltozott munkaképességû munkavállalók rehabilitációs

foglalkoztatásához nyújtható.

(2) Az e rendelet szerinti támogatással a megváltozott munkaképességû munkavállaló munkaviszony keretében történõ,

a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatása támogatható.

(3) A megváltozott munkaképességû munkavállaló munkaidõ-keretben történõ foglalkoztatása nem támogatható, ha

a) a munkavállaló az 1. § 6. pont 6.2. vagy 6.3. alpontja szerinti megváltozott munkaképességû személy vagy

b) a munkaidõ-keretben történõ foglalkoztatás

ba) a munkavállaló egészségi állapotát veszélyezteti vagy

bb) a munkavállaló rehabilitációs szükségleteivel nem áll összhangban vagy

c) a munkavállaló munkaköre tekintetében a munkaidõ-keret alkalmazásáról a 29. § szerinti keretszerzõdésben nem

állapodtak meg.

(4) Az e rendelet szerinti támogatás kizárólag akkreditált munkáltató részére nyújtható. Ha a munkáltató által

foglalkoztatottak létszáma a 25 fõt meghaladja, a támogatás további feltétele, hogy a munkáltató az Mmtv. 22. §-a

szerinti megváltozott munkaképességû személyeket az Mmtv. 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezõ

foglalkoztatási szint felett foglalkoztasson.

18. § (1) Az e rendelet alapján nyújtott támogatások forrása a központi költségvetésrõl szóló törvényben megjelölt,

a rehabilitációs foglalkoztatás támogatására biztosított költségvetési elõirányzat (a továbbiakban: fejezeti kezelésû

elõirányzat).

(2) A fejezeti kezelésû elõirányzat kezelõ szerve a Hivatal. Az errõl szóló szerzõdést a társadalmi esélyegyenlõség

elõmozdításáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a Hivatal fõigazgatója a központi költségvetésrõl szóló

törvény kihirdetését követõ 8 munkanapon belül köti meg.

19. § (1) E rendelet alapján nem ítélhetõ meg támogatás a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos

fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági

rendelet (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) 1. cikk (2) bekezdésében és (3) bekezdés c) és

d) pontjában foglalt tevékenységhez.

(2) Ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában a támogatás halmozódása az általános csoportmentességi

rendelet 7. cikk (4) bekezdésében foglaltak szerint lehetséges.

(3) A támogatás intenzitása tekintetében a támogatott tevékenységre vonatkozó állami támogatási intézkedések teljes

összegét figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy a támogatást helyi, regionális, nemzeti vagy közösségi

forrásból finanszírozzák.

(4) Az e rendelet szerinti támogatás nem nyújtható azon szervezet részére, amely

a) az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelezõ határozatának nem tett eleget vagy

b) az általános csoportmentességi rendelet 1. cikk (7) bekezdése alapján nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak

minõsül.

(5) Az e rendelet szerinti támogatásban részesülõ munkáltató köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és

dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig megõrizni.

20. § E rendelet alapján a megváltozott munkaképességû személy foglalkoztatásához kapcsolódó következõ költségek

támogathatók:

a) a megváltozott munkaképességû munkavállaló után fizetendõ bérköltség (a továbbiakban: bérköltség),

b) a megváltozott munkaképességû személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességbõl fakadó

többletköltségei (a továbbiakban: többletköltség).
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15. A bérköltség támogatásának szabályai

21. § (1) A bérköltség – a (2)–(7) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – az általános csoportmentességi rendelet 41. cikkében

meghatározott feltételekkel támogatható.

(2) A bérköltség akkor támogatható, ha a munkáltató a megváltozott munkaképességû munkavállalót egészségi

állapotának megfelelõ munkahelyi környezetben és munkakörben, a 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási

megállapodás szerint foglalkoztatja.

(3) Nem támogatható a bérköltség,

a) ha a támogatással érintett munkavállaló

aa) öregségi nyugdíjra jogosult,

ab) munkaszerzõdése szerinti napi munkaideje nem éri el a napi 4 órát,

ac) foglalkoztatása nem munkaviszony keretében történik,

ad) foglalkoztatására munkaerõ-kölcsönzés keretében vagy – a munkapróba kivételével – a munkaszerzõdéstõl

eltérõ munkáltatónál kerül sor,

ae) munkaköre a meglévõ képességekkel, illetve az egészségkárosodás veszélye nélkül nem látható el,

af) esetében a munka törvénykönyve szerinti teljesítménykövetelmény megállapításakor figyelmen kívül

hagyták a munkaképesség megváltozásából adódó teljesítménycsökkenés mértékét, vagy

ag) a munkabér kifizetése mellett munkát nem vagy a munkaszerzõdésben megjelölt idõtartamtól kevesebb

idõben végez;

b) ha a munkavégzés helye tekintetében nem teljesülnek a 3. §-ban foglalt feltételek;

c) ha nem biztosítottak a személyes rehabilitációs tervben meghatározott feltételek;

d) ha a munkavállalók foglalkoztatási körülményeinek ellenõrzését a munkáltató vagy más vállalkozás érdekkörében

végzett tevékenység esetén a vállalkozás nem teszi lehetõvé vagy

e) ha a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének nem tesz eleget.

(4) Bérköltségként az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 15. pontjában meghatározott költségek vehetõk

figyelembe, azzal, hogy a bérköltség meghatározása során kötelezõ járuléknak kell tekinteni a munkáltató által

a munkabér után fizetendõ adót is.

(5) A munkáltató által ténylegesen megfizetett bérköltség legfeljebb 75%-a támogatható.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a bérköltség legfeljebb 100%-a támogatható, ha a munkáltató közhasznú

jogállású egyesület, alapítvány vagy nonprofit gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: nonprofit munkáltató), és

a) az általa végzett, a létesítõ okiratában közhasznú tevékenységként megjelölt tevékenység nem minõsül

gazdasági-vállalkozási tevékenységnek, továbbá

b) a támogatással érintett munkavállalók foglalkoztatására közhasznú tevékenységként megjelölt nem

gazdasági-vállalkozási tevékenység keretében kerül sor.

(7) Új munkavállaló alkalmazása esetén a bérköltség az általános csoportmentességi rendelet 41. cikk (4) bekezdésében

foglalt feltétellel támogatható, azzal, hogy az általános csoportmentességi rendelet 41. cikk (4) bekezdése szerinti

a) önkéntes kilépésnek kell tekinteni, ha

aa) a munkaviszonyt a 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás idõtartamára kötik meg, és az egyéni

foglalkoztatási megállapodás a 33. § (3) bekezdés a)–b) pontja alapján hatályát veszti,

ab) a munkaviszonyt a 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás idõtartamára kötik meg, és az egyéni

foglalkoztatási megállapodást a 34. § szerinti kihelyezés céljából felbontják,

ac) a munkaviszonyt a felek közös megegyezéssel megszüntetik,

ad) a munkaviszonyt a munkavállaló felmondja vagy azonnali hatállyal felmondja vagy

ae) a munkaviszony a munkavállaló halála miatt szûnik meg;

b) kötelességszegésnek kell tekinteni, ha

ba) a munkaviszonyt a munkáltató a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 78. §-a alapján azonnali

hatállyal felmondja vagy

bb) a munkaviszonyt határozott idõre, a 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás idõtartamára kötik

meg, és az egyéni foglalkoztatási megállapodást a rehabilitációs szakigazgatási szerv a 33. § (5) bekezdése

alapján felmondja.
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16. A többletköltség támogatásának szabályai

22. § (1) A többletköltség – a (2)–(5) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – az általános csoportmentességi rendelet

42. cikkében meghatározott feltételekkel támogatható.

(2) Adott munkavállaló esetében többletköltség csak akkor vehetõ figyelembe, ha a munkavállalóra a bérköltség

támogatásának feltételei teljesülnek.

(3) A többletköltség legfeljebb 100%-a támogatható.

(4) E rendelet alkalmazása során az általános csoportmentességi rendelet 42. cikk (3) bekezdés b) pontja szerinti költségek

alatt a 12. § szerinti rehabilitációs tanácsadó, a 13. § szerinti rehabilitációs mentor, valamint a 14. § szerinti segítõ

személy alkalmazásához kapcsolódó költségeket kell érteni.

(5) E rendelet alkalmazása során az általános csoportmentességi rendelet 42. cikk (3) bekezdés d) pontja szerinti védett

munkahely alatt az 1. § 12. pontjában meghatározott védett munkahelyet kell érteni.

17. Az egyéni támogatás általános szabályai

23. § (1) Az egy munkavállaló után elszámolható bérköltséghez, valamint többletköltséghez nyújtható támogatást együttesen

kell megállapítani (a továbbiakban: egyéni támogatás).

(2) Az egyéni támogatás éves keretösszegét valamennyi munkáltatóra egységesen, a tranzit és a tartós foglalkoztatásra

külön-külön kell meghatározni.

(3) Az egyéni támogatás éves keretösszege a 31. § szerint kerül meghatározásra.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a tranzit foglalkoztatásban részt vevõ munkavállaló esetében

– a 21. § (6) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott feltételt teljesítõ nonprofit munkáltató által foglalkoztatott

munkavállaló kivételével – az egyéni támogatás éves keretösszege az egyéni támogatás – a 33. § szerinti egyéni

foglalkoztatási megállapodás megkötésekor érvényes – éves keretösszegének

a) 100%-a a támogatás idõtartamának elsõ évében,

b) 90%-a a támogatás idõtartamának második évében,

c) 80%-a a támogatás idõtartamának második évét követõen.

24. § Adott munkavállaló esetében az egyéni támogatás idõtartamát és a támogatás idõtartamának kezdetét a

rehabilitációs szakigazgatási szerv állapítja meg a munkavállaló komplex minõsítésben meghatározott rehabilitációs

szükségletei alapján.

25. § (1) Az egyéni támogatás feltétele az e rendelet szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás megkötése.

(2) Az egyéni foglalkoztatási megállapodás feltétele az e rendelet szerinti éves támogatási szerzõdés megkötése.

(3) Éves támogatási szerzõdés azzal a munkáltatóval köthetõ, aki az e rendelet szerinti keretszerzõdéssel rendelkezik.

(4) Keretszerzõdés a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírt pályázaton nyertes munkáltatóval köthetõ, illetve a pályázaton

nyertes munkáltatónak hosszabbítható meg a hatályos keretszerzõdése.

18. A tranzit és a tartós foglalkoztatásra kiírt pályázat szabályai

26. § (1) A miniszter minden év szeptember 10-éig pályázatot hirdet a rehabilitációs foglalkoztatásra.

(2) A pályázat célja a rehabilitációs foglalkoztatás tekintetében a szükséges foglalkoztatási kapacitások biztosítása.

(3) A pályázaton kizárólag akkreditált munkáltató vehet részt.

(4) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell

a) a pályázati felhívás célját,

b) a pályázat formai, tartalmi követelményeit,

c) a pályázat benyújtásának feltételeit, módját és határidejét,

d) a pályázattal benyújtandó dokumentumokat,

e) a feladatellátásra vonatkozó szakmai ajánlásokat,

f) a pályázat elbírálásának rendjét, az elbírálás szakmai szempontrendszerét,

g) a keretszerzõdés megkötésének, illetve meghosszabbításának feltételeit, a szerzõdésszegés jogkövetkezményeit.
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(5) A pályázati felhívást legalább a benyújtási határidõt 30 nappal megelõzõen közzé kell tenni a miniszter által vezetett

minisztérium, valamint a Hivatal honlapján.

(6) A pályázatot elektronikus formában, a pályázati felhívásban meghatározott módon kell benyújtani.

(7) Hiányosan benyújtott pályázat esetén a Hivatal a pályázót egy alkalommal 8 munkanapos határidõvel hiánypótlásra

hívja fel.

(8) A pályázatot el kell utasítani, ha a pályázó a pályázatot határidõn túl nyújtja be, vagy a hiánypótlási felhívásnak

határidõben nem vagy nem megfelelõen tesz eleget.

27. § (1) A pályázati eljárást a Hivatal bonyolítja le. A Hivatal a pályázatokat a benyújtási határidõt követõ 15 munkanapon belül

javaslattételre elõkészíti és megküldi a pályázati bíráló bizottság (a továbbiakban: bizottság) részére.

(2) A bizottság 5 tagból áll, elnöke a Hivatal fõigazgatója,

a) 1 tagját a miniszter,

b) 1 tagját az igazságügyért felelõs miniszter,

c) 1 tagját a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter,

d) 1 tagját a Hivatal fõigazgatója

jelöli ki minden évben az általa vezetett szervezet kormánytisztviselõi közül, a pályázati felhívás közzétételét követõ

5 munkanapon belül. A bizottsági tag akadályoztatása esetén helyettesítõ tagot kell kijelölni. A bizottság a döntéseit

az összes tag részvételével, ellenszavazat nélkül hozza. A bizottság a mûködési rendjét – e rendelet keretei között –

maga határozza meg. A bizottság mûködésének feltételeit a Hivatal biztosítja.

(3) A bizottság javaslatot tesz a miniszter részére a nyertes pályázatokra. A bizottság a javaslatát köteles indokolni.

(4) A bizottság a javaslatát a következõ szempontok alapján alakítja ki:

a) a foglalkozási rehabilitáció jogszabályokban meghatározott céljainak érvényesülése,

b) a munkáltatónak az ellenõrzés alapján történõ értékelése,

c) a munkáltatónak a foglalkozási rehabilitáció céljának megvalósulását szolgáló feltételrendszere,

d) a foglalkoztatni kívánt célcsoport helyzete, jelenléte az adott térségben,

e) a foglalkozási rehabilitáció megvalósulásához rendelkezésre álló munkahelyek és munkafeladatok,

f) a munkáltató egyéb bevételeibõl a rehabilitációs foglalkoztatás fejlesztésébe és mûködtetésébe történõ

visszaforgatás mértéke,

g) az elõállítandó termékek, illetve a megszervezett tevékenységek piacképessége, a munkáltatónak a piacok

felkutatására irányuló tevékenysége,

h) a munkáltató tevékenység-profilja mennyire szolgálja a foglalkozási rehabilitációt,

i) a munkáltató kapcsolatrendszere az orvosi, szociális, képzési és foglalkozási rehabilitációban részt vevõ

szervezetekkel, személyekkel,

j) a felajánlott foglalkoztatási kapacitások térségi elhelyezkedése,

k) a miniszter által a pályázati kiírásban meghatározott egyéb szempontok.

(5) A bizottsági ülésrõl készített jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell a bizottság tagjainak nevét, a bizottsági javaslat

meghozatalának napját, a pályázatokról kialakított bizottsági javaslatot és annak indokolását. A jegyzõkönyv a

pályázati eljárás lezárását követõen nyilvános, abba bárki betekinthet.

(6) A miniszter a bizottság javaslatának beérkezését követõ 5 munkanapon belül dönt a nyertes pályázókról, és döntésérõl

tájékoztatja a Hivatalt.

(7) A Hivatal a döntésrõl értesíti a pályázókat. Az értesítés tartalmazza

a) nyertes pályázat esetén

aa) a pályázat alapján befogadott foglalkoztatási kapacitásokat,

ab) a keretszerzõdés megkötésének idõpontját, a benyújtandó dokumentumokat és a szerzõdéskötéssel

kapcsolatos információkat;

b) elutasított pályázat esetén az elutasítás indokát.

28. § (1) Ha a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírt pályázat elbírálását követõen meghatározott területen a szükséges

foglalkoztatási kapacitások nem biztosítottak, az adott területre meghívásos pályázatot lehet kiírni.

(2) A meghívásos pályázatra egyebekben a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírt pályázatra vonatkozó szabályokat kell

alkalmazni.
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19. Keretszerzõdés

29. § (1) A keretszerzõdést a Hivatal köti meg a munkáltatóval 3 költségvetési év idõtartamra.

(2) A hatályos keretszerzõdés idõtartama – a 16. § szerinti ellenõrzés eredményét is figyelembe véve – évente, további

1 évvel hosszabbítható meg.

(3) A keretszerzõdés megkötése, illetve meghosszabbítása minden évben november 20-ig – meghívásos pályázat esetén

a pályázatokról való miniszteri döntést követõ 8 munkanapon belül – történik.

(4) A keretszerzõdésben

a) a munkáltató vállalja, hogy a munkavállaló rehabilitációs foglalkoztatásának e rendeletben meghatározott

személyi és tárgyi feltételeit biztosítja, amennyiben a munkavállaló után egyéni támogatásban részesül;

b) a Hivatal vállalja, hogy a szerzõdésben meghatározott számú munkavállaló rehabilitációs foglalkoztatásához

az egyéni támogatást – a költségvetési források függvényében – biztosítja.

(5) A keretszerzõdésnek tartalmaznia kell különösen

a) a foglalkoztató rehabilitációs foglalkoztatással érintett telephelyeit, telephelyenként a tranzit foglalkoztatást,

illetve tartós foglalkoztatást biztosító munkahelyek számát, a foglalkoztatás jellemzõit, személyi és tárgyi

feltételeit,

b) azokat a munkaköröket, amelyekre a munkáltató munkaidõ-keretet kíván megállapítani,

c) a munkáltató bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségét,

d) a kötelezõen vezetendõ dokumentumok körét és a dokumentálás módját,

e) az ellenõrzés rendjét,

f) az éves támogatási szerzõdés megkötésének határidejét és módját,

g) a keretszerzõdés módosításának és felmondásának eseteit és módját,

h) a szerzõdésszegés következményeit.

30. § (1) A keretszerzõdés megszûnik

a) a szerzõdés idõtartamának leteltével,

b) a munkáltató jogutód nélküli megszûnésével,

c) a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány visszavonásával,

d) felmondással.

(2) A Hivatal a keretszerzõdést azonnali hatállyal felmondhatja, ha

a) az ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy a munkáltató a jogszabályi, illetve szerzõdéses kötelezettségét nem

teljesíti,

b) a munkáltatóval szemben a keretszerzõdés megkötését követõen csõd-, végrehajtási vagy adósságrendezési

eljárás indul,

c) az ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy a munkáltató jogszabályi vagy szerzõdéses kötelezettségét súlyosan

vagy ismételten megszegi.

(3) A Hivatal a keretszerzõdést azonnali hatállyal felmondja, ha

a) a munkáltatóval szemben a keretszerzõdés megkötését követõen felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési

eljárás indul,

b) a munkáltató a pályázatában vagy az ahhoz csatolt iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely

jelentõs tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat

nem került volna támogatásra.

20. Éves támogatási szerzõdés

31. § (1) A miniszter minden évben – a Hivatal december 5-ig megküldött javaslata alapján – december 10-ig meghatározza

a következõ költségvetési évre vonatkozóan

a) a támogatási elveket,

b) az e rendelet szerinti támogatásokra tervezett éves keretösszeget,

c) az egyéni támogatás tervezett éves keretösszegét,

d) a szakmai teljesítmény-elvárásokat és azok mérõszámait,

e) a tartós foglalkoztatásban és a tranzit foglalkoztatásban részt vevõ munkavállalók tervezett létszámát.
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(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási elveket, valamint az (1) bekezdés d) pontja szerinti szakmai

teljesítmény-elvárásokat

a) a 26. § szerinti pályázati felhívásban közzétett szakmai ajánlásokkal és a hatályos keretszerzõdésekkel

összhangban kell meghatározni,

b) a miniszter által vezetett minisztérium és a Hivatal honlapján minden évben december 31-ig közzé kell tenni.

(3) A Hivatal a miniszter (1) bekezdés szerinti döntése alapján minden év december 20-ig elõkészíti a miniszter részére

a következõ költségvetési évre szóló éves támogatási tervet (a továbbiakban: éves támogatási terv). A miniszter

az éves támogatási tervben minden év december 24-ig munkáltatónként meghatározza

a) a tranzit foglalkoztatásban, illetve a tartós foglalkoztatásban támogatott megváltozott munkaképességû

munkavállalók tervezett számát,

b) az egyéni támogatás éves keretösszegét,

c) a munkáltató részére nyújtandó egyéni támogatások együttes tervezett éves keretösszegét.

(4) Az egyes munkáltatók esetében a támogatott megváltozott munkaképességû munkavállalók számát az adott

munkáltató hatályos egyéni foglalkoztatási megállapodásai és a rehabilitációs szakigazgatási szerv javaslata alapján

a következõ költségvetési évre tervezett új egyéni foglalkoztatási megállapodások alapján kell meghatározni.

(5) A miniszter az éves támogatási tervben meghatározza a (3) bekezdés a)–c) pontjában meghatározottak módosítására

vonatkozó elveket arra az esetre, ha

a) az (1) bekezdés b) pontja szerinti keretösszeg a következõ évre szóló központi költségvetési törvényben

meghatározott fejezeti kezelésû elõirányzat összegétõl eltér vagy

b) az éves támogatási tervben meghatározott munkáltatónak az e rendelet szerinti támogatásra való jogosultsága

megszûnik.

(6) Az (5) bekezdés szerinti elveket a miniszter által vezetett minisztérium és a Hivatal honlapján minden évben december

31-ig közzé kell tenni.

(7) Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti keretösszeg a következõ évre szóló költségvetési törvényben meghatározott

fejezeti kezelésû elõirányzat összegétõl eltér, a Hivatal az éves támogatási tervet – munkáltatónként – az

(5) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott elvek alapján módosítja.

32. § (1) A Hivatal az éves támogatási terv alapján a következõ évi támogatás céljából minden évben a 18. § (2) bekezdése

szerinti szerzõdéskötést követõen hatósági szerzõdést köt a munkáltatóval (a továbbiakban: éves támogatási

szerzõdés).

(2) Az éves támogatási szerzõdésnek tartalmaznia kell

a) a munkáltató részére nyújtandó egyéni támogatások együttes éves keretösszegét,

b) az egyéni támogatás éves keretösszegét,

c) a 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodással érintett megváltozott munkaképességû munkavállalók

számát, az év során a tartós, illetve a tranzit foglalkoztatásba belépõ új munkavállalók tervezett számát,

d) a támogatás folyósításának, felhasználásának, elszámolásának, a felhasználás ellenõrzésének szabályait,

e) a munkáltató kötelezettségvállalását a (4)–(7) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén az

e rendelkezésekben elõírt kötelezettségek teljesítésére.

(3) Az éves támogatási szerzõdés megszûnésére, felmondására – a (4)–(7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével –

a keretszerzõdésre megállapított szabályokat alkalmazni kell.

(4) Ha a munkáltató legalább 250 fõ megváltozott munkaképességû személyt foglalkoztató gazdasági társaság és

a 16. § szerinti ellenõrzése során megállapítást nyer, hogy jogszabályi vagy szerzõdéses kötelezettségét nem teljesíti,

a miniszter – az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – legalább 30 napos határidõ tûzése mellett

kezdeményezheti a társaságnál olyan ügydöntõ felügyelõbizottság létrehozását és az éves támogatási szerzõdés

alapján kapott támogatásokkal való elszámolásig történõ fenntartását, amelynek

a) elõzetes jóváhagyása szükséges – a társasági szerzõdés (alapszabály) szerint – a társaság legfõbb szervének

az e rendelet szerinti támogatás felhasználását érintõ határozatához és

b) egy tagját a miniszter jelölése alapján választja meg a munkáltató legfõbb szerve.

(5) Ha a munkáltató

a) kevesebb, mint 250 fõ megváltozott munkaképességû személyt foglalkoztató gazdasági társaság vagy

b) olyan, legalább 250 fõ megváltozott munkaképességû személyt foglalkoztató gazdasági társaság, amelynek

társasági formája ügydöntõ felügyelõbizottság létrehozását nem teszi lehetõvé,
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és a 16. § szerinti ellenõrzése során megállapítást nyer, hogy jogszabályi vagy szerzõdéses kötelezettségét nem

teljesíti, a miniszter – a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – legalább 30 napos határidõ tûzése mellett

kezdeményezheti a társaságnál olyan felügyelõbizottság létrehozását és az éves támogatási szerzõdés alapján kapott

támogatásokkal való elszámolásig történõ fenntartását, amely véleményének elõzetes kikérése szükséges – a társasági

szerzõdés (alapszabály) szerint – a társaság legfõbb szervének az e rendelet szerinti támogatás felhasználását érintõ

határozatához, és amelynek egy tagját a miniszter jelölése alapján választja meg a munkáltató legfõbb szerve.

(6) Ha a munkáltatónál ügydöntõ felügyelõbizottság, illetve felügyelõbizottság már mûködik, a miniszter a (4) és (5)

bekezdés szerinti esetben – legalább 30 napos határidõ tûzése mellett – e felügyelõbizottság olyan átalakítását

kezdeményezheti a munkáltatónál, amelynek eredményeként a felügyelõbizottság hatásköre, összetétele és

mûködése a (4), illetve (5) bekezdésben foglaltaknak megfelel.

(7) Ha a munkáltató a miniszter által megállapított határidõben nem gondoskodik arról, hogy a (4)–(6) bekezdésnek

megfelelõ változásokat a cégbíróság bejegyezze a cégjegyzékbe, a Hivatal a miniszter által meghatározott határidõ

lejártát követõ hónap 1. napjával az éves támogatási szerzõdést felmondja.

21. Egyéni foglalkoztatási megállapodás

33. § (1) A rehabilitációs szakigazgatási szerv munkavállalónként – rehabilitálható munkavállaló esetén a munkavállaló

rehabilitációs terve alapján – megállapodást köt a munkáltatóval (a továbbiakban: egyéni foglalkoztatási

megállapodás).

(2) Az egyéni foglalkoztatási megállapodás tartalmazza

a) az egyéni támogatással érintett munkavállaló természetes személyazonosító adatait,

b) az egyéni támogatás kezdetét és idõtartamát,

c) az egyéni támogatás mértékének megállapítására vonatkozó szabályokat,

d) a munkáltatónak az egyéni támogatással érintett munkavállaló rehabilitációs tervével összhangban

megállapított foglalkozási rehabilitációs kötelezettségeit,

e) az egyéni támogatással érintett munkavállaló munkakörét, munkarendjét,

f) munkaidõ-keretben történõ foglalkoztatás esetén havi bontásban

fa) a munkaidõ-keretben meghatározott munkaórák számát,

fb) az átlagos napi munkavégzés idõtartamát.

(3) Az egyéni foglalkoztatási megállapodás hatályát veszti, ha

a) a komplex minõsítés alapján megállapításra kerül, hogy a munkavállaló nem minõsül rehabilitálhatónak vagy

az 1. § 6. pont 6.2. alpontja szerinti megváltozott munkaképességû személynek,

b) az egyéni támogatás idõtartama letelik vagy

c) az egyéni foglakoztatási megállapodással érintett munkavállaló munkaviszonya megszûnik vagy a

munkaviszonyt megszüntetik.

(4) A rehabilitációs szakigazgatási szerv a munkáltatót a (3) bekezdés a) pontja szerinti döntésérõl a döntéssel egyidejûleg

tájékoztatja.

(5) A rehabilitációs szakigazgatási szerv az egyéni foglalkoztatási megállapodást azonnali hatállyal felmondja, ha az

egyéni foglalkoztatási megállapodással érintett munkavállaló a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét

ismételten, súlyosan megszegi, és ezzel a rehabilitációs terv megvalósítását akadályozza.

(6) Az egyéni foglalkoztatási megállapodás megszûnésére, felmondására a keretszerzõdésre megállapított szabályokat

alkalmazni kell.

22. Az egyéni támogatás speciális szabályai tranzit foglalkoztatás esetén

34. § (1) A tranzit foglalkoztatás célja megvalósul, ha a megváltozott munkaképességû munkavállaló a tranzit foglalkoztatást

követõen legalább 6 hónap folyamatos foglalkoztatás keretében munkát végez a nyílt munkaerõ-piacon

(a továbbiakban: kihelyezés).

(2) A munkáltató a kihelyezés érdekében a megváltozott munkaképességû személy részére a tranzit foglalkoztatást

követõ legalább 6 hónapig biztosítja a rehabilitációs mentori szolgáltatás igénybevételét.
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35. § (1) Tranzit foglalkoztatás esetén az egyéni támogatás idõtartama egy adott személy esetében egy alkalommal, legfeljebb

3 évre állapítható meg.

(2) Tranzit foglalkoztatás esetén az egyéni foglalkoztatási megállapodásban havi bontásban meg kell határozni az egyéni

támogatás keretösszegét.

(3) Ha a munkavállaló tekintetében megállapított támogatási idõszak lejárta elõtt – a rehabilitációs szakigazgatási szerv

egyetértése nélkül – a munkaviszonyt megszüntetik, a megürült álláshelyet betöltõ munkavállaló esetében

a 23. § (4) bekezdésének alkalmazása során – az elõzõ munkavállaló kihelyezéséig, de legfeljebb az elõzõ munkavállaló

esetében megállapított támogatási idõszak végéig – úgy kell eljárni, mint ha az új munkavállaló az elõzõ munkavállaló

támogatási idõtartamát folytatná; ezt követõen a munkavállalóra az általános szabályokat kell alkalmazni.

23. Az egyéni támogatás speciális szabályai tartós foglalkoztatás esetén

36. § Tartós foglalkoztatás esetén az egyéni támogatás idõtartama legfeljebb 3 évre állapítható meg, és korlátozás nélkül

ismételten megállapítható.

24. Az egyéni támogatás felhasználása

37. § (1) A munkáltató – a 38. §-ban foglalt eltéréssel – adott hónapra, adott munkavállaló tekintetében

a) tartós foglalkoztatás esetén legfeljebb az egyéni támogatás éves keretösszegének 1/12-ét,

b) tranzit foglalkoztatás esetén az egyéni foglakoztatási megállapodásban adott hónapra meghatározott egyéni

támogatás keretösszegét

[az a) és a b) pont a továbbiakban együtt: havi keretösszeg] használhatja fel, a (2)–(4) bekezdésben meghatározott

feltételekkel.

(2) A teljes havi keretösszeg felhasználásának feltétele – a rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevõ munkavállalók által

ledolgozott összes munkaórát figyelembe véve – a havi átlagban legalább napi 6 órás idõtartamú foglalkoztatás.

A havi átlagban napi 6 órát el nem érõ foglalkoztatás esetén csak a havi keretösszeg idõarányos része használható fel.

(3) Amennyiben az egyéni támogatással érintett munkavállaló által ténylegesen ledolgozott munkaórák száma nem éri el

adott munkanapon a 4 órát, a munkavállaló után az adott munkanap tekintetében egyéni támogatás nem

használható fel.

(4) Az (1)–(3) bekezdés alapján adott hónapra felhasználható támogatás fel nem használt része az adott költségvetési

évben felhasználható.

38. § (1) Munkaidõ-keretben történõ foglalkoztatás esetén

a) a munkaidõ-keretben foglalkoztatott munkavállalók után felhasznált támogatással külön kell elszámolni,

b) a munkáltató adott hónapra legfeljebb az egyéni foglalkoztatási megállapodásban adott hónapra meghatározott

egyéni támogatási keretösszeget használhatja fel (a továbbiakban: munkaidõ-keretre megállapított havi

keretösszeg),

c) a teljes – munkaidõ-keretre megállapított – havi keretösszeg felhasználásának feltétele, hogy adott hónapban az

átlagos napi munkavégzés idõtartama elérje az egyéni foglalkoztatási megállapodásban adott hónapra

meghatározott, átlagos napi munkavégzés idõtartamát; az egyéni foglalkoztatási megállapodásban adott

hónapra meghatározott, átlagos napi munkavégzés idõtartamát el nem érõ foglalkoztatás esetén adott hónapra

csak a munkaidõ-keretre megállapított havi keretösszeg idõarányos része használható fel,

d) a munkaidõ-keret teljes idõtartamát alapul véve – a munkaidõ-keretben foglalkoztatott, rehabilitációs

foglalkoztatásban részt vevõ munkavállalók által ledolgozott összes munkaórára tekintettel – az átlagos napi

6 órát el nem érõ foglalkoztatás esetén csak az egyéni támogatás éves keretösszege – a munkaidõ-keret

idõtartamára számított hányadának – idõarányos része használható fel,

e) csak annyi munkanapra használható fel támogatás, amennyi tekintetében – a munkaidõ-keret teljes idõtartamát

alapul véve – a ledolgozott átlagos munkaórák száma a 4 órát eléri.

(2) Az (1) bekezdés alapján adott hónapra felhasználható támogatás fel nem használt része az adott költségvetési évben

a munkaidõ-keretben történõ foglalkoztatáshoz felhasználható.
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25. Az egyéni támogatás folyósítása

39. § (1) A Hivatal az egyéni támogatásokat munkáltatónként egyesítve, a jogosultsági hónapot követõ hónap 8-áig, folyósítja.

(2) Az éves támogatási szerzõdés megkötését követõ elsõ alkalommal a 37. § (1) bekezdése szerinti havi keretösszeget,

ezt követõen a havi keretösszegnek az elõzõ hónapra benyújtott munkáltatói elszámolásra tekintettel módosított

összegét kell folyósítani.

(3) Munkaidõ-keretben történõ foglalkoztatás esetén az éves támogatási szerzõdés megkötését követõ elsõ alkalommal

az adott hónapra meghatározott munkaidõ-keretre megállapított, a 38. § (1) bekezdés b) pontja szerinti havi

keretösszeget, ezt követõen a munkaidõ-keretre megállapított havi keretösszegnek az elõzõ hónapra benyújtott

munkáltatói elszámolásra tekintettel módosított összegét kell folyósítani.

(4) A folyósítás feltétele, hogy a munkáltató az elõzõleg folyósított támogatás felhasználásáról a folyósítás hónapjának

20-áig elszámolt.

(5) Nem folyósítható az (1) bekezdés szerinti támogatás, ha

a) a keretszerzõdést, az éves támogatási szerzõdést felmondják,

b) a munkáltató felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll.

(6) Nem folyósítható a (2)–(3) bekezdés szerinti támogatás, ha az egyéni foglakoztatási megállapodást felmondják.

(7) Meg kell szüntetni az érintett munkavállalóra tekintettel megállapított egyéni támogatás folyósítását, ha az ellenõrzés

keretében megállapítást nyer, hogy

a) az egyéni támogatás megállapításának feltételei nem teljesülnek,

b) a munkáltató a munkavállaló részére a munkabért nem fizeti meg vagy

c) a munkáltató a munkabér után fizetendõ adót, járulékot nem, illetve határidõben nem fizeti meg.

26. Pénzügyi ellenõrzés

40. § Az egyéni támogatásban részesülõ munkáltató pénzügyi ellenõrzését – a Hivatallal kötött éves megállapodás szerint –

a Magyar Államkincstár végzi.

27. A támogatás visszafizetése

41. § (1) Ha a támogatást vagy annak egy részét nem az e rendeletben vagy az éves támogatási szerzõdésben meghatározottak

szerint használták fel, a jogellenesen felhasznált támogatást vissza kell fizetni.

(2) A támogatás visszakövetelésére és a kamat követelésére a Hivatal jogosult. A követelést a munkáltatóval írásban kell

közölni, egyidejûleg a munkáltatót figyelmeztetni kell a jogkövetkezményekre.

(3) A Hivatal a visszafizetésre kötelezettnek a visszafizetési határidõ lejárta elõtt írásban benyújtott, részletes indokolást

tartalmazó kérelmére részletfizetési kedvezményt vagy fizetési halasztást adhat.

28. Munkapróba

42. § (1) A munkáltató a rehabilitációs szakigazgatási szerv hozzájárulásával megállapodást köthet más munkáltatóval

(a továbbiakban: befogadó munkáltató) a tranzit foglalkoztatásban részt vevõ megváltozott munkaképességû

munkavállaló munkaszerzõdéstõl eltérõ, nyílt munkaerõ-piaci foglalkoztatására munkatapasztalat és munkagyakorlat

szerzése céljából (a továbbiakban: munkapróba).

(2) Az egyéni támogatás idõtartama alatt több alkalommal is sor kerülhet munkapróbára, de a munkapróbák együttes

idõtartama legfeljebb 4 hónap lehet.

(3) A munkapróbára kihelyezõ munkáltató köteles a munkapróbát megszakítani, és errõl a rehabilitációs szakigazgatási

szervet értesíteni, amennyiben tudomására jut, hogy a befogadó munkáltatónál nem teljesülnek a munkavállaló

biztonságos munkavégzésének feltételei vagy az egyéni rehabilitációs tervben meghatározott egyéb feltételek.

(4) A munkapróba idõtartama alatt

a) a munkapróbára kihelyezõ munkáltató esetében a bérköltség és a többletköltség az általános szabályok szerint

támogatható,

b) munkapróbára kihelyezõ nonprofit munkáltató esetében a többletköltség az általános szabályok szerint

támogatható, azonban a bérköltségnek csak legfeljebb a 75%-a támogatható, kivéve, ha a munkapróbát

– a 21. § (6) bekezdése szerinti tevékenység keretében – szintén nonprofit munkáltató biztosítja.
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(5) A munkapróbáról a befogadó munkáltató igazolást ad, melyben értékeli a munkavállaló teljesítményét.

(6) A munkapróbára kihelyezõ munkáltató

a) figyelemmel kíséri a munkapróba megvalósulását, és amennyiben indokolt, kezdeményezi a munkapróbára

irányuló jogviszony módosítását vagy megszüntetését,

b) a munkapróba végén értékeli a munkavállaló teljesítményét, és a rehabilitációs szakigazgatási szerv részére

a munkapróbáról jelentést készít, melyben meghatározza a nyílt munkaerõ-piaci munkavégzéshez szükséges

további fejlesztési irányokat, és a munkapróba tapasztalatai alapján szükség szerint kezdeményezi a személyes

rehabilitációs terv módosítását.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

29. Hatályba léptetõ és átmeneti rendelkezések

43. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 55. § (2) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 44. § 2013. február 1-jén lép hatályba.

(4) A 37. § (2) bekezdése és a 38. § (1) bekezdés d) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 23. § (4) bekezdése és a 35. § (3) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy a támogatás 2014. január 1-jét

megelõzõ idõtartamát a 23. § (4) bekezdés a)–c) pontjának alkalmazása során figyelmen kívül kell hagyni.

44. § (1) Az 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A kérelemhez csatolni kell)

„a) cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén a cég nevét, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó nyilatkozatot.

A cégkivonatot a Hivatal a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg;”

(2) Az 5. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A kérelemhez csatolni kell)

„d) cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén a képviselõjének közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy

eredeti vagy a bank által hitelesített banki aláírás-bejelentõ kartonját, azzal, hogy ha a cég a képviselõjének közjegyzõi

aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz

benyújtotta, és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Hivatal az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton,

közvetlen lekérdezéssel szerzi meg;”

45. § E rendelet a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal

összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó

támogatást tartalmaz.

46. § E rendelet alapján támogatás 2013. január 1-jétõl nyújtható.

47. § A 18. § (2) bekezdésében foglaltakat elsõ alkalommal a 2013. évi fejezeti kezelésû elõirányzat tekintetében kell

alkalmazni.

48. § (1) 2012-ben

a) a 26. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a pályázatot e rendelet hatálybalépését követõ 10 munkanapon

belül közzé kell tenni,

b) a 26. § (7) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a Hivatal a pályázót egy alkalommal, 3 munkanapos határidõvel

hívja fel hiánypótlásra,

c) a 27. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a Hivatal a pályázatokat a benyújtási határidõt követõ

5 munkanapon belül küldi meg a bizottság részére,

d) a 27. § (6) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a miniszter a bizottság javaslatának beérkezését követõ

2 munkanapon belül dönt a nyertes pályázókról.

(2) A 26. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérõen 2012-ben a pályázaton való részvételnek nem feltétele, hogy

a munkáltató rendelkezzen az e rendelet szerinti akkreditációs tanúsítvánnyal, azonban a munkáltatóval kizárólag
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abban az esetben köthetõ éves támogatási szerzõdés, ha érvényes rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal

rendelkezik.

(3) 2012-ben a pályázathoz mellékelni kell az 5. § (3) bekezdés a)–g) és i)–m) pontjában meghatározott dokumentumokat.

Amennyiben a pályázó a 49. § (1) bekezdésében meghatározott munkáltató, a pályázathoz a 49. § (2) bekezdésében

meghatározott dokumentumokat kell csatolni, az 5. § (3) bekezdés h) pontjában meghatározott igazolás kivételével.

49. § (1) A 6. § szerinti egyszerûsített akkreditációs eljárást kell lefolytatni azon munkáltató esetében, amely e rendelet

hatálybalépését megelõzõ egy éven belül lezajlott akkreditációs eljárás eredményeképpen e rendelet hatálybalépését

követõen még legalább egy évig hatályos akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik, vagy e rendelet

hatálybalépésekor kiemelt tanúsítvánnyal rendelkezik és 2011. január 1-jét követõen szerezte meg a védett

foglalkoztatóvá minõsítését (a továbbiakban: kiegészítõ akkreditációs eljárás).

(2) A kiegészítõ akkreditációs eljárás iránti kérelemhez csatolni kell

a) alap tanúsítvánnyal rendelkezõ munkáltatók esetében az 5. § (3) bekezdés a)–c) és f)–m) pontjában megjelölt

iratokat,

b) rehabilitációs tanúsítvánnyal rendelkezõ munkáltatók esetében az 5. § (3) bekezdés a)–c) és f)–h), valamint

k)–m) pontjában megjelölt iratokat,

c) kiemelt tanúsítvánnyal rendelkezõ munkáltatók esetében az 5. § (3) bekezdés a)–c) és f)–h), valamint

k)–m) pontjában megjelölt iratokat.

(3) A kiegészítõ akkreditációs eljárásban az akkreditációs követelményeket teljesítõ munkáltató részére az e rendelet

szerinti rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt kell kiállítani.

50. § (1) Rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelem az e rendelet kihirdetését követõ 31. naptól nyújtható be.

A kérelemhez mellékelni kell az 5. § (3) bekezdés h) pontjában meghatározott igazolást. A kérelemhez

– az 5. § (3) bekezdésében, illetve a 49. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérõen – csak abban az esetben kell csatolni

a 48. § szerinti pályázati eljárásban már benyújtott dokumentumot, ha abban a benyújtást követõen változás történt.

(2) A 4. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérõen – a 48. § szerinti pályázaton részt vevõ munkáltatók esetében –

a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány kiadásának, valamint a korábban nem akkreditált telephely megjelölése

iránti kérelem elbírálásának határideje 30 nap.

(3) A (2) bekezdés alapján benyújtott rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelem elutasítása vagy

a kérelemmel kapcsolatos eljárás megszüntetése esetén a munkáltatóval nem köthetõ keretszerzõdés, illetve a Hivatal

a megkötött keretszerzõdéstõl – a kérelem elutasításáról, illetve az eljárás megszüntetésérõl szóló döntés jogerõre

emelkedésével egyidejûleg – eláll.

51. § A 2012. évi pályázaton nyertes munkáltatók tekintetében

a) a 29. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a Hivatal a munkáltatóval 1 évre köt keretszerzõdést,

b) a 29. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a keretszerzõdés megkötése a miniszter 48. § (1) bekezdés

d) pontjában meghatározott pályázati döntését követõ 31 napon belül történik.

52. § 2012-ben a 31. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a miniszter – a Hivatal javaslata alapján – a 48. § (1) bekezdés

d) pontjában meghatározott pályázati döntésével egyidejûleg határozza meg a 31. § (1) bekezdés a)–e) pontjában

foglaltakat.

53. § (1) Az 1. § 6. pont 6.3. alpontja alá tartozó megváltozott munkaképességû munkavállaló esetében az e rendelet szerinti

támogatás kizárólag tartós foglalkoztatás keretében történõ foglalkoztatáshoz nyújtható. Ebben az esetben

a támogatás idõtartama a komplex minõsítés alapján hozott hatósági döntés jogerõre emelkedésének napjáig, illetve

a komplex minõsítés eredményérõl kiállított hatósági bizonyítvány kiállításának napjáig folytatott foglalkoztatáshoz

használható fel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás céljából a rehabilitációs szakigazgatási szerv az egyéni foglalkoztatási

megállapodást az (1) bekezdésben meghatározott idõtartamra köti meg a munkáltatóval.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott munkavállaló foglalkoztatásának támogatására egyebekben az e rendeletben

foglaltakat kell alkalmazni.
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54. § (1) 2012. december 31-ét követõen – a 2013. január 1-je elõtt folytatott foglalkoztatás tekintetében – a megváltozott

munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkaadók ellenõrzésével, valamint a megváltozott

munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal, azok

visszakövetelésével kapcsolatban a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi

IV. törvény végrehajtási rendeleteinek 2012. december 31-én hatályos szabályai szerint kell eljárni.

(2) A megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az

akkreditált munkáltatók ellenõrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ar.)

alapján kiadott akkreditációs tanúsítvánnyal kapcsolatos eljárásban az Ar. e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon

hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

55. § (1) Hatályát veszti az Ar.

(2) Hatályát veszti a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési

támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet.

30. A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható

költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

56. § A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés f) pont fb) alpontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában

megváltozott munkaképességû munkavállaló foglalkoztatására tekintettel nyújtott támogatás:)

„fb) a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag

ápolását követõen munkát keresõk foglakoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló

2004. évi CXXIII. törvény alapján járó kedvezmények, e törvény 16/B. §-ában meghatározott, a rehabilitációs kártyával

rendelkezõ munkavállaló foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezmény kivételével,”

57. § Az R1. 3. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A munkáltató az e rendelet szerinti támogatások igénybevétele során nem számolhatja el költségként a szociális

hozzájárulási adó összegének azt a részét, amelyet a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint

a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követõen munkát keresõk foglakoztatásának elõsegítésérõl,

továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti rehabilitációs kártya alapján nem kell

megfizetnie.”

58. § (1) Az R1.

a) 2. § (1) bekezdés g) pontjában az „az Mt. 73. §-a” szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi

I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 33. §-a” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés l) pontjában a „192/C–193/A. §-ai” szövegrész helyébe a „196-197. §-a” szöveg,

c) 4. § (3) bekezdés c) pontjában az „átengedés, kirendelés” szövegrész helyébe a „más munkáltatónál” szöveg,

valamint a „kiküldetés” szövegrész helyébe a „külföldön történõ ideiglenes munkavégzés” szöveg,

d) 4. § (4) bekezdésében a „(3) bekezdés c) pontjában megjelölt kiküldetéshez” szövegrész helyébe a „külföldön

történõ ideiglenes munkavégzéshez” szöveg,

e) 10. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „kiküldetés” szövegrész helyébe a „külföldön történõ ideiglenes

munkavégzés” szöveg,

f) 11. § (3) bekezdésében az „az Mt. 85/A. §-ának (1) bekezdése szerinti munkáltató esetében” szövegrész helyébe az

„a munkáltató személyében bekövetkezõ változás esetén” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R1. 2. § (1) bekezdés b) és d) pontja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelethez

A rehabilitációs tanácsadó és a rehabilitációs mentor képesítési elõírásai

1. Képesítési elõírások:

a) Alap- és mesterképzésben szerzett végzettség

aa) humán szervezõ, humánerõforrás-menedzser, személyügyi, személyügyi szervezõi, igazgatásszervezõi,

szociális igazgatási, munka- és pályatanácsadói, munkavállalói tanácsadó, szociálpolitikai, szociális munkás,

szociálpedagógus, szociológia és pszichológia szakon szerzett végzettség,

ab) pedagógus, gyógypedagógus, konduktor végzettség,

ac) foglalkozás-egészségügyi szakorvos végzettség vagy

ad) egyéb felsõfokú iskolai végzettség.

b) Középfokú iskolai végzettség és a következõkben felsorolt szakképzettség, illetve képzettség:

ba) munkaerõ-piaci ügyintézõ,

bb) munkaerõ-piaci menedzser,

bc) munkaerõ-piaci instruktor,

bd) személyügyi gazdálkodó,

be) közép-, illetve felsõfokú munkaügyi végzettség.

c) Szakirányú továbbképzésen szerzett képzettség:

ca) felnõttoktatási szervezõ,

cb) gyógypedagógiai asszisztens,

cc) gyógypedagógiai rehabilitációs konzultáns,

cd) munka- és szervezet pszichológia,

ce) munkaügyi kapcsolatok,

cf) munkavédelem,

cg) pályaorientációs tanár,

ch) rehabilitációs foglalkoztató terapeuta,

ci) rehabilitációs környezettervezõ,

cj) személyügy,

ck) személyügyi igazgatás,

cl) tanácsadás pszichológia,

cm) tanulási és pályatanácsadás.

d) Az a)–c) pontban meg nem jelölt, de ugyanazon szakterületeken az e mellékletben felsorolt végzettséggel,

képzettséggel egyenértékû végzettség, képzettség, illetve szakképesítés.

2. Gyakorlati idõ:

Megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatónál eltöltött, rehabilitációs tanácsadó

esetén három év, rehabilitációs mentor esetén egy év szakmai gyakorlat.

2. melléklet a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelethez

Az akkreditációs követelmények teljesítésérõl, a támogatás felhasználásáról,

illetve a foglalkozási rehabilitációs tevékenységrõl szóló beszámoló szempontjai

A beszámoló

I. a munkáltató által a foglalkozási rehabilitáció személyi és tárgyi feltételeinek javítása érdekében tett fõbb

intézkedéseknek, továbbá az igénybe vett támogatások felhasználásának a bemutatásából, valamint

II. az e melléklet szerinti táblázat kitöltésébõl

áll.
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I. A foglalkozási rehabilitáció személyi és tárgyi feltételeinek javítására tett intézkedések ismertetésekor külön is ki kell

térni:

a) az alkalmazott technológiákban, illetve a munkakörülményekben történt változásokra,

b) az igénybevett (nyújtott) segítõ szolgáltatásoknak a megváltozott munkaképességûek egészségi állapotára és

mentális fejlõdésére kifejtett hatására,

c) a munkavállalók szakmai felkészültségének javítását szolgáló intézkedésekre (belsõ, munkahelyeken

megvalósított és külsõ, iskolarendszeren kívüli, esetleg iskolarendszerû képzés, továbbképzés),

d) a megváltozott munkaképességû munkavállalókat igényesebb, magasabb színvonalú munkavégzésre ösztönzõ

belsõ érdekeltségi elemekre,

e) az alkalmazott képzések (belsõ, munkahelyeken belül megvalósított és külsõ, iskolarendszeren kívüli, esetleg

iskolarendszerû oktatások) ismertetésére,

f) a munkapróba, illetve a kihelyezés tárgyévi eredményeire,

g) a megváltozott munkaképességû munkavállalók rehabilitációs fejlesztést szolgáló át- és továbbképzésben

történõ részvételére és értékelésére,

h) a rehabilitációs tanácsadó és a rehabilitációs mentor munkájának bemutatására arra vonatkozóan, hogy

mennyiben és mivel járult hozzá a munkáltató rehabilitációs tevékenységének erõsítéséhez, a megváltozott

munkaképességû munkavállalók szakmai és egyéni fejlõdéséhez, továbbá

i) a tárgyévben bértámogatás és költségkompenzáció címén megpályázott és odaítélt támogatások összegére,

illetve azok felhasználására.

II. A munkavállalók létszámának változása*

A B C D

1.

Megnevezés

Rehabilitációs

akkreditációs

tanúsítvány kiadásának

napján

A tárgyévet megelõzõ

év utolsó napján
Változás

2. 1. Összes munkavállaló

3. Ebbõl: A) megváltozott munkaképességû tranzit

foglalkoztatásban részt vevõ munkavállaló

4. Ebbõl: B) tartós foglalkoztatásban részt vevõ

munkavállaló

5. 2. Akkreditált székhelyen, telephelyen, fióktelepen

foglalkoztatott munkavállaló (helyszínenkénti

bontásban)

6. Ebbõl: A) megváltozott munkaképességû tranzit

foglalkoztatásban részt vevõ munkavállaló

7. – betanított munkás

8. – szakmunkás

9. – felsõfokú képesítéshez kötött munkakört betöltõ

munkavállaló

10. Ebbõl: B) tartós foglalkoztatásban részt vevõ

megváltozott munkaképességû munkavállaló

11. – betanított munkás

12. – szakmunkás

13. – felsõfokú képesítéshez kötött munkakört betöltõ

munkavállaló

* A létszámot a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai állományi létszámra vonatkozó létszámszámítási szabályai

szerint kell számítani.
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3. melléklet a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelethez

A negatív értékelõpontok keretei a munkáltatói kötelezettségek megszegésének egyes eseteiben

a) a munkaszerzõdés, munkaköri leírás hiányosságai (1–4 pont),

b) szabályszegések a jelenléti ív, munkaidõ- és szabadság nyilvántartás, pihenõidõ tekintetében (1–4 pont),

c) az egyéb nyilvántartások hiányosságai (1–3 pont),

d) az irányítási, döntési folyamatok szabályozottságának hiányosságai (1–2 pont),

e) cégmegjelölés, cégtábla hiánya (1 pont),

f) a foglalkozási rehabilitációs szakmai programban, a személyes rehabilitációs tervben foglaltak gyakorlati

megvalósításának hiányosságai (1–4 pont),

g) a rehabilitációs tanácsadó, rehabilitációs mentor foglalkoztatásával, feladatainak ellátásával kapcsolatos

hiányosságok (1–4 pont),

h) az elõírt akadálymentesítés hiányosságai (1–4 pont),

i) a bejelentési és éves beszámolási kötelezettség elmulasztása, illetve határidõn túli megtétele (1–3 pont).

A Kormány 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelete
egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének
részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételérõl és egyes törvények módosításáról szó-

ló 2012. évi CXCII. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. és az 5. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdésében és (3) bekezdés

b)–c) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a), b),

d), e) és q) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) és

l) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j) pontjában, va-

lamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés o) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d), i) és

n) pontjában,

a 10. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 12. alcím tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés

c) pontjában,

a 13. alcím tekintetében az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételérõl és egyes tör-

vények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontjában és a megyei önkormányzatok konszolidációjá-

ról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011.

évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes

szabályai

1. § E rendelet alkalmazásában átvett intézmény: az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási

intézmények állami átvételérõl és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény (a továbbiakban:

Törvény) 2. § (1) bekezdése szerinti átvett intézmények.
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2. § Az intézmények átvételének lebonyolítását a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság (a továbbiakban:

Fõigazgatóság) végzi.

3. § (1) A Törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott átadás-átvételi megállapodás (a továbbiakban: megállapodás)

alapjául a települési önkormányzat polgármestere, illetve a társulás tulajdonában álló vagyon esetén a társulás

képviseletére jogosult személy által hitelesített vagyonleltár szolgál. A megállapodást a felek e rendelet 1. melléklete

szerinti megállapodás-minta alapján kötik meg.

(2) A megállapodás alapján a vagyon tényleges átadása jegyzõkönyv felvételével történik, amelyre a megállapodás

megkötését követõ egy héten belül, de legkorábban 2013. január 1-jén kerül sor.

(3) Az átadás-átvételi eljárás levezetõje a Fõigazgatóság fõigazgatója vagy a nevében és helyette eljáró meghatalmazott

személy (a továbbiakban: átvevõ). Az átvevõ – az átadóval történt egyeztetést követõen – dönt az átadás-átvétel

pontos helyérõl, idõpontjáról, továbbá az átvevõn és a Törvényben meghatározott feleken kívüli jelenlévõkrõl és

az átadás-átvételrõl készített jegyzõkönyv hitelesítésének módjáról.

(4) Az átadás-átvételi eljárás lefolytatása érdekében az átadó települési önkormányzat, társulás képviselõje

(a továbbiakban: átadó), valamint a Törvény 1. mellékletében felsorolt intézmények egy-egy képviselõje az átvevõvel

együttmûködni, az átvevõ által igényelt adatszolgáltatást teljesíteni köteles. Az átadás-átvétel elõkészítése az alábbi

feladatok teljesítésébõl áll:

a) dokumentáció bekérése a tulajdonostól, fenntartótól, intézménytõl; a bekért dokumentáció hiányosságai,

minõségi hibái esetén azok javítása, pontosítása, intézmények átvilágításának megkezdése,

b) átadás-átvételi megállapodás elõkészítése,

c) az azonnali beavatkozást kívánó ügyek – így különösen a súlyos visszásságok, jogi szempontból aggályos

kérdések, a gazdasági helyzet, a folyamatos, zavarmentes mûködést akadályozó vagy veszélyeztetõ egyéb

tényezõk, az átadás-átvételi elszámolás, vagyonátadással kapcsolatos kérdések – és intézkedési terv rögzítése,

d) vitás kérdések rögzítése.

(5) A megállapodást – a (4) bekezdés szerinti elõkészítés keretében az intézményrõl szolgáltatott adatok igazolása

céljából – az átvett intézmény vezetõje is aláírja.

(6) A jegyzõkönyvet a Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti személyek írják alá. A jegyzõkönyv az 1. melléklet II–III. pontja

szerinti adatokat tartalmazza, azzal, hogy az átadásra kerülõ ingatlanokat ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas

formában elkészített leltár (lista) szerint határozza meg, amely tartalmazza a település nevét, az ingatlan fekvését és

helyrajzi számát.

(7) A jegyzõkönyv egy-egy példányát annak aláírását követõ 15 napon belül a fõigazgató köteles megküldeni a Magyar

Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. és – amennyiben a települési önkormányzat a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletet ad

át – a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet részére.

4. § (1) A megállapodásban rendelkezni kell az átvett intézmények európai uniós társfinanszírozású projektjeire vonatkozó

dokumentációnak az átadás-átvételérõl.

(2) A Törvény 2. § (5) bekezdése szerinti jogutódlás alapján kedvezményezetté váló intézmény az európai uniós

társfinanszírozású projektek tekintetében köteles a támogatásban érintett közremûködõ szervezetnél

az átadás-átvétel idõpontjától számított 30 napon belül kezdeményezni a támogatási szerzõdés módosítását a projekt

átadás-átvételi dokumentációját mellékelve.

(3) A szerzõdésmódosításra vonatkozó kérelemben – a 2007–2013. programozási idõszakban az Európai Regionális

Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

rendjérõl szóló kormányrendelet, valamint a támogatási szerzõdés vonatkozó rendelkezései alapján – jelezni kell

minden olyan esetet, ami a támogatási szerzõdés módosítását teszi szükségessé, továbbá a módosítást megalapozó

adatokat, információkat.

(4) A jogutódlás alapján kedvezményezetté váló intézményi kedvezményezettnek a központi költségvetésrõl szóló

törvény 1. melléklet XIX. Uniós Fejlesztések fejezete szerinti, az Európai Unió által vagy egyéb nemzetközi forrásokból

társfinanszírozott projektjeinek végrehajtásához szükséges saját forrás a központi költségvetésrõl szóló törvény

1. melléklet XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésû

elõirányzatok alcím, 8. Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterõ támogatása jogcímcsoporton keresztül kerül

biztosításra.
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5. § (1) A megállapodásban 2012. december 15-éig rögzíteni kell az átvett intézményekben foglalkoztatott, valamint az átvett

intézmény szakmai fenntartói feladatainak ellátásában közvetlenül közremûködõ, a települési önkormányzatoknál

foglalkoztatott köztisztviselõk és munkavállalók (a továbbiakban együtt: foglalkoztatottak) névsorát.

(2) A képesítési elõírásokban foglalt feltételek teljesítésének hiányában át nem vett foglalkoztatottak foglalkoztatási

jogviszonyának megszûnésével kapcsolatos, a foglalkoztatottat megilletõ járandóságok összege és annak közterhe

a Fõigazgatóságot terheli.

(3) Amennyiben a megállapodásban szereplõ foglalkoztatottak személyében változás történik az (1) bekezdésben

szereplõ határidõt követõen, a 2012. december havi, 2013. január elején esedékes illetmények, munkabérek és egyéb

járandóságok, valamint azok közterhei fedezetének utólagos elszámolása és pénzügyi rendezése a települési

önkormányzat és az Fõigazgatóság között közvetlenül történik.

(4) A települési önkormányzatoktól és az átvett intézményektõl átvett foglalkoztatottak részére – a költségvetési

szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi

kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján – a 2012. december hónapra járó,

2013. január elején kifizetett bérkompenzáció fedezete a települési önkormányzatot már nem illeti meg. Az érintett

foglalkoztatottak részére január elején a munkabérrel együtt kifizetett bérkompenzáció fedezetét a Fõigazgatóság

részére január hónaptól már az EMMI biztosítja.

(5) A települési önkormányzatoktól és az átvett intézményeiktõl átkerülõ foglalkoztatottak 2012. december havi,

2013. januárban esedékes illetményei, munkabérei és egyéb járandóságai, valamint azok közterhei kifizetéséhez

a Fõigazgatóság 2013. január hónapra – 2013. március havi visszapótlással – támogatási keret-elõrehozást igényelhet

külön indoklás nélkül a Magyar Államkincstártól.

(6) A megállapodásban rögzített, átvett foglalkoztatottak 2012. december havi, 2013. januárban esedékes illetményei,

munkabérei és egyéb járandóságainak kifizetését a Kincstár megelõlegezi és utalja a kedvezményezettek részére.

A megelõlegezett összeget utólag, a Kincstár adatszolgáltatása alapján a Fõigazgatóság legkésõbb 2013. február

végéig megtéríti az önkormányzati nettófinanszírozással kapcsolatos lebonyolítási számla javára.

(7) A megállapodásokban rögzített, önkormányzati körbõl kikerülõ átvett foglalkoztatottak 2012. december havi,

2013. januárban esedékes munkabérének és egyéb járandóságának közterhei a Fõigazgatóságot terhelik. A közterhek

megfizetése az önkormányzati nettófinanszírozás keretében történik az állami adóhatóság részére. A határidõre

történõ átutalás teljesítéséhez a fedezetet a Magyar Államkincstár megelõlegezi. A megelõlegezett összeget

– a Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján – a Fõigazgatóság az önkormányzati nettófinanszírozással

kapcsolatos lebonyolítási számla javára, legkésõbb 2013. február végéig biztosítja az elõirányzat-felhasználási

keretszámlája terhére. A fedezet meghatározása a volt települési önkormányzati intézményeket, mint

társadalombiztosítási kifizetõhelyet megilletõ – az átadásra kerülõ foglalkoztatottak részére december hónapban

ténylegesen kifizetett – társadalombiztosítási ellátás figyelembevételével történik. A megfizetési késedelembõl eredõ

esetleges pótlékok az átvevõt terhelik.

(8) Az átvett intézményekkel összefüggésben az önkormányzati körbõl kikerülõ, 2012. december hónapban

központosított illetmény-számfejtési körbe tartozó intézmények esetében a december havi személyi juttatásokat és

egyéb kifizetéseket terhelõ, az állami adóhatóság felé teljesítendõ bevallási és befizetési kötelezettségek teljesítésérõl

2013. január 20-án a Kincstár a Kincstár illetékes megyei igazgatóságának technikai adószámain intézkedik.

(9) Az átvett intézményekkel összefüggésben az önkormányzati körbõl kikerülõ, 2012. december hónapban

központosított illetmény-számfejtési körbe nem tartozó intézmények esetében a december havi személyi juttatásokat

és egyéb kifizetéseket terhelõ, az állami adóhatóság felé teljesítendõ bevallási kötelezettségét 2013. január 20-án az

intézmény maga teljesíti, a befizetési kötelezettségek teljesítésérõl pedig a Kincstár az intézmény adatszolgáltatása

alapján, az intézmény adószámain intézkedik.

(10) A (6)–(7) bekezdésben foglalt kötelezettség elmulasztása esetén a fedezetet 2013. február 28-át követõen a Kincstár

az önkormányzati nettófinanszírozással kapcsolatos lebonyolítási számlák javára, a Fõigazgatóság

elõirányzat-felhasználási keretszámlája terhére, felhatalmazó levél nélkül benyújtott beszedési megbízással szedi be.

(11) A Kincstár technikai adószámán nyilvántartott intézmények átvétele a biztosítotti bejelentés szempontjából

jogutódlásnak tekintendõ.

6. § (1) A megyei intézményfenntartó központoktól átvételre kerülõ foglalkoztatottak névsorát 2012. december 15-ig

rögzíteni kell.

(2) A megyei intézményfenntartó központoktól a Fõigazgatóság állományába átkerülõ foglalkoztatottak 2012. december

havi, 2013. januárban esedékes illetményei, munkabérei és egyéb járandóságai, valamint azok közterhei kifizetéséhez
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a Fõigazgatóság 2013. január hónapra – 2013. március havi visszapótlással – támogatási keret-elõrehozást igényelhet

külön indoklás nélkül a Magyar Államkincstártól.

(3) A megyei intézményfenntartó központoktól a Fõigazgatóság állományába átkerülõ foglalkoztatottak 2012. december

havi, 2013. januárban esedékes illetményei, munkabérei és egyéb járandóságai a Fõigazgatóságnál kerülnek

kifizetésre.

(4) A megyei intézményfenntartó központoktól a Fõigazgatóság állományába átkerülõ foglalkoztatottak 2012. december

havi, 2013. januárban esedékes munkabérének és egyéb járandóságának közterhei a Fõigazgatóságot terheli.

A közterhek megfizetése a Megyei Államkincstár megyei lebonyolítási számlái közbeiktatásával történik az állami

adóhatóság részére. A határidõre történõ átutalás teljesítéséhez a fedezetet – a Magyar Államkincstár

adatszolgáltatása alapján – a Fõigazgatóság a Magyar Államkincstár megyei lebonyolítási számlái javára, legkésõbb

2013. január 18-i értéknappal biztosítja az elõirányzat-felhasználási keretszámlája terhére.

(5) A Fõigazgatóság által átvett foglalkoztatottakkal összefüggésben a december havi személyi juttatásokat és egyéb

kifizetéseket terhelõ, az állami adóhatóság felé teljesítendõ bevallási és befizetési kötelezettségek teljesítésérõl

2013. január 20-án a Kincstár a megyei intézményfenntartó központok adószámain intézkedik. A megfizetési

késedelembõl eredõ esetleges pótlékok az átvevõ intézményt terhelik.

(6) A (4) bekezdésben foglalt kötelezettség elmulasztása esetén a fedezetet 2013. január 21-ét követõen a Magyar

Államkincstár a megyei lebonyolítási számlái javára a Fõigazgatóság elõirányzat-felhasználási keretszámlája terhére,

felhatalmazó levél nélkül benyújtott beszedési megbízással szedi be.

7. § (1) A Fõigazgatóság által fenntartásba átvett intézmények közül az önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szervek

2013. július 1-jével önállóan mûködõ költségvetési szervekké alakulnak át. Ezen idõponttól kezdve az érintett szervek

tekintetében a gazdálkodással összefüggõ feladatokat a Fõigazgatóság látja el. Az átvett intézmények közül

az önállóan mûködõ költségvetési szervek gazdálkodással összefüggõ feladatait – a (2) bekezdés szerinti kivétellel –

2013. január 1-jétõl a Fõigazgatóság látja el.

(2) A Fõvárosi Önkormányzattól átvett, önállóan mûködõ gyermekvédelmi intézmények gazdálkodással összefüggõ

feladatait a Fõvárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete látja el 2013. július 1-jéig.

(3) Az átvett intézmény tekintetében a megszûnés évére vonatkozó beszámoló-készítési, adóügyi és statisztikai, illetve

az adott költségvetési szerv vonatkozásában a hatályos jogszabályokban meghatározott jelentési és adatszolgáltatási

kötelezettséget az önkormányzati fenntartó teljesíti, tekintet nélkül a költségvetési szerv önálló mûködésére, illetve

gazdálkodására.

(4) A települési önkormányzat a Törvény 10. § (2) bekezdése szerinti döntésérõl a 10. § (4) bekezdése szerinti alapító

okiratok másolatának egyidejû megküldésével tájékoztatja a Fõigazgatóságot.

2. A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása

8. § Hatályát veszti a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet

a) 18. § (1) bekezdésében a „továbbá – a (2) bekezdésben foglaltak szerint – a gyermek- és ifjúságvédelmi

intézmény” szövegrész,

b) 18. § (2) és (3) bekezdése,

c) 1. melléklet II. pontja.

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Tr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A rendeletet az Szt. 4. § (1) bekezdés m) pont ma) alpontja szerinti állami fenntartók által fenntartott személyes

gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért és szolgáltatásokért (a továbbiakban együtt: ellátás) fizetendõ térítési díjak

megállapítására kell alkalmazni. E rendeletben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha egyházi és nem állami fenntartó

(a továbbiakban: nem állami szerv) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások biztosítását
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az önkormányzattól vagy a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóságtól az Szt. VI. fejezetében meghatározottak

szerint ellátási szerzõdésben átvállalja, vagy külön jogszabály szerinti költségvetési támogatást vesz igénybe.”

(2) A Tr. 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya nem terjed ki)

„b) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti

alapellátásokra és gyermekvédelmi szakellátásokra.”

10. § A Tr. 4. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság által fenntartott intézmények intézményi térítési díját a szociál- és

nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közleményként közzé kell tenni.

Amennyiben az intézmény ellátási területe nem országos, az intézményi térítési díjról tájékoztatni kell az ellátási

terület szerinti önkormányzat jegyzõjét, fõjegyzõjét, aki gondoskodik a lakosság, valamint az ellátási terület szerint

érintett önkormányzatok tájékoztatásáról.”

11. § A Tr.

a) 2. § (1) bekezdésében a „szerinti szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás, illetve

a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözeteként” szövegrész helyébe

a „szerint” szöveg,

b) 4. § (3) bekezdésében az „Intézményi társulás és többcélú kistérségi társulás” szövegrész helyébe a „Társulás”

szöveg,

c) 4. § (4) bekezdésében a „(2) (3) és (6)” szövegrész helyébe a „(2) és (3)” szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti a Tr. 4. § (6) bekezdése.

4. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

13. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Gyer.) 48. § (3) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

(Az örökbefogadást felbontó határozat rendelkezõ részének a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmaznia kell)

„f) annak a megállapítását, hogy az örökbefogadás felbontásával a vér szerinti szülõk szülõi felügyeleti joga nem áll

vissza [Csjt. 56. § (3) bek.].”

14. § A Gyer. 53. §-át megelõzõ alcím és a Gyer. 53. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„A származás megismerésével kapcsolatos eljárás általános szabályai
53. § (1) A tizennegyedik életévét be nem töltött örökbefogadott gyermek törvényes képviselõje, a tizennegyedik

életévét betöltött örökbefogadott gyermek önállóan vagy törvényes képviselõje hozzájárulásával és a nagykorú

örökbefogadott tájékoztatást kérhet a kijelölt gyámhivataltól a Csjt. 53/A. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott,

a származásával kapcsolatos tényekrõl.

(2) A tizennegyedik életévét betöltött örökbefogadott gyermek és a nagykorú örökbefogadott tájékoztatást kérhet

a kijelölt gyámhivataltól a Csjt. 53/A. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott vér szerinti hozzátartozóinak adatairól.

(3) A tizennegyedik életévét be nem töltött örökbefogadott gyermek törvényes képviselõje, a tizennegyedik életévét

betöltött örökbefogadott gyermek önállóan vagy törvényes képviselõje hozzájárulásával, a tizennegyedik életévét

betöltött örökbefogadott gyermek törvényes képviselõje és a nagykorú örökbefogadott tájékoztatást kérhet a kijelölt

gyámhivataltól a Csjt. 53/A. § (7) bekezdésében meghatározott egészségügyi adatokról.

(4) A származás megismerésével kapcsolatos eljárás megindítására vonatkozó kérelem személyesen,

az örökbefogadott lakóhelye szerinti kijelölt gyámhivatalnál terjeszthetõ elõ. A származás megismerésével

kapcsolatban kérhetõ adatok körérõl a gyámhivatal tájékoztatja a kérelmezõt, amelyet jegyzõkönyvben rögzít. Írásbeli

megkeresés esetén a gyámhivatal a kérelem személyes elõterjesztésének szükségességérõl és a kérhetõ adatok

körérõl írásban tájékoztatást nyújt.

(5) A gyámhivatal, ha nem állnak rendelkezésre nála a kérelemmel érintett örökbefogadásra vonatkozó adatok,

megkeresi az örökbefogadott születési helye szerinti anyakönyvvezetõt az örökbefogadást engedélyezõ határozat
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másolatának megküldése érdekében. Ezt követõen intézkedik az 53/A–53/C. §-ban meghatározott szervek

megkeresése és személyek meghallgatása iránt.

(6) A gyámhivatal a származás megismerésére vonatkozó tájékoztatást személyes meghallgatás keretében adja meg,

amelyet jegyzõkönyvben rögzít. Ha az ügyfél számára aránytalan nehézséggel járna a személyes megjelenés,

kérelmére a gyámhivatal írásban ad tájékoztatást.”

15. § A Gyer. VI. Fejezete a következõ 53/A–53/C. §-sal és azt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Tájékoztatás az örökbefogadott származásával kapcsolatos tényekrõl, a vér szerinti szülõ, testvér,

féltestvér adatairól és az örökbefogadott egészsége szempontjából jelentõs egészségügyi adatokról

53/A. § Az örökbefogadott származásával kapcsolatos tények megismerésére irányuló kérelem esetén a gyámhivatal

a vér szerinti szülõ, illetve a testvér, féltestvér meghallgatása nélkül tájékoztatja a kérelmezõt arról, hogy örökbe

fogadták-e, él-e a vér szerinti szülõje, és a felderíthetõ adatok szerint van-e testvére, féltestvére. A tájékoztatás

megadásához a gyámhivatal szükség esetén megkeresi az örökbefogadásban közremûködõ területi gyermekvédelmi

szakszolgálatot és az örökbefogadást engedélyezõ gyámhivatalt.

53/B. § (1) A vér szerinti szülõ, testvér, féltestvér természetes személyazonosító adatainak megismerésére irányuló

kérelem esetén a gyámhivatal – a vér szerinti szülõ, testvér, féltestvér felkutatása érdekében – megkeresi

az örökbefogadásban közremûködõ területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, illetve az örökbefogadást engedélyezõ

gyámhivatalt azzal, hogy a nyilvántartásukban, illetve irataik között van-e adat az örökbefogadott gyermek szülõjére,

testvérére, féltestvérére vonatkozóan. Indokolt esetben több területi gyermekvédelmi szakszolgálat is megkereshetõ.

(2) A gyámhivatal az 53. § (5) bekezdése és az (1) bekezdés szerint beszerzett adatok alapján

a) megállapítja, hogy a vér szerinti szülõ, a testvér vagy féltestvér felkutatása nem járt eredménnyel és errõl

tájékoztatást nyújt a kérelmezõnek, vagy

b) megkeresi a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását vezetõ szervet a vér szerinti szülõ, illetve

a testvér, féltestvér lakóhelyének megismerése céljából.

(3) A vér szerinti szülõ természetes személyazonosító adatairól kért tájékoztatás megadásához a gyámhivatal

meghallgatja

a) a vér szerinti szülõt vagy törvényes képviselõjét, ha a vér szerinti szülõ cselekvõképtelen vagy korlátozottan

cselekvõképes,

b) az örökbefogadott kiskorú örökbefogadó szülõjét vagy más törvényes képviselõjét.

(4) A testvér, féltestvér természetes személyazonosító adatairól kért tájékoztatás megadásához a gyámhivatal

meghallgatja a testvért, féltestvért. A kiskorú testvér és féltestvér meghallgatásához törvényes képviselõjének

elõzetes hozzájárulása szükséges. Ennek hiányában nem adható tájékoztatás a kért adatokról.

(5) A gyámhivatal tájékoztatást nyújt a kért adatokról, feltéve, hogy azt a Csjt. 53/A. § (5) bekezdése nem zárja ki a kért

adatok közlését. Ebben az esetben a gyámhivatal elutasítja a tájékoztatás megadását.

53/C. § (1) Ha a vér szerinti szülõ egészségügyi adatainak megismerésére irányuló kérelem alapján valószínûsíthetõ,

hogy a kért adatok az örökbefogadott egészsége szempontjából jelentõséggel bírnak, a gyámhivatal – a vér szerinti

szülõ személyének és adatainak tisztázását követõen – megkeresi az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat a kért

adatok közlése iránt.

(2) A gyámhivatal az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól beszerzett adatok alapján – a vér szerinti szülõre

vonatkozó természetes személyazonosító adatok közlése nélkül – tájékoztatja a kérelmezõt a vér szerinti szülõ

egészségügyi adatairól.

(3) A gyámhivatal elutasítja az egészségügyi adatokról való tájékoztatás iránti kérelmet, ha a kérelem alapján nem

valószínûsíthetõ, hogy a kért adatok az örökbefogadott egészsége szempontjából jelentõséggel bírnak.”

16. § A Gyer. 117–119. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„117. § (1) A gyámhivatal határozatában megjelöli, hogy a gondozási díjat a Fõigazgatóság számlájára kell befizetni, és

határozatát közli

a) a Fõigazgatóság fõigazgatójával a nyilvántartás vezetése és az esetleges késõbbi behajtás kezdeményezése,

b) a kötelezett lakóhelye vagy ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõvel a gondozási díjfizetési

kötelezettséget megállapító határozat – esetleges késõbbi behajtás megindítása érdekében történõ – nyilvántartásba

vétele, valamint a 119. § szerinti iratok beszerzése

céljából.
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(2) A gondozási díj-befizetéseket és a keletkezett hátralékot, amelyre a Gyvt. 154. §-ának (3) bekezdése alapján

késedelmi pótlék nem állapítható meg, a Fõigazgatóság tartja nyilván.

118. § (1) A Fõigazgatóság félévente tájékoztatja a kötelezett lakóhelye vagy ennek hiányában tartózkodási helye

szerint illetékes gyámhivatalt és jegyzõt az esetleges hátralékról.

(2) A jegyzõ a gondozási díj összegének felülvizsgálatához évente megküldi a gondozási díj fizetésére kötelezett

körülményeit tanúsító iratokat (környezettanulmány, jövedelemigazolások).

(3) A gondozási díjhátralék elévülés miatt történõ törlése a jegyzõ feladata, melyrõl értesíti a Fõigazgatóságot.

(4) A gyámhivatal tartási kötelezettség elmulasztásának vétsége miatt feljelentést tesz az ellen, aki a megállapított

gondozási díjfizetési kötelezettségét önhibájából nem teljesíti [Btk. 196. §].

119. § (1) A gondozási díj összegét és a fizetési kötelezettséget a gyámhivatal évente felülvizsgálja. A felülvizsgálathoz

a gyámhivatal beszerzi a gondozási díj fizetésére kötelezettnek a 7. számú melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatát és

a környezettanulmányt.

(2) Ha a gondozási díj felülvizsgálata során megállapítást nyer, hogy a 117. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feladatokat

ellátó jegyzõ illetékessége – a kötelezett lakóhelyének vagy ennek hiányában tartózkodási helyének megváltozása

okán – megszûnt, a gyámhivatal megkeresi

a) a kötelezett lakóhelye vagy ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt a 117. § (1) bekezdés

b) pontjában meghatározott feladatok ellátása érdekében, valamint

b) a kötelezett elõzõ lakóhelye vagy ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt, hogy

a nyilvántartásában a hátralék behajtására vonatkozó adatokat küldje meg az illetékes jegyzõnek, illetve a 117. §

(1) bekezdés b) pontja szerinti határozatot nyilvántartásából törölje.”

17. § A Gyer. az alábbi 120/A. §-sal egészül ki:

„120/A. § Ha a gyámhivatal illetékessége megszûnik, az ügy áttételérõl szóló végzésrõl a gyámhivatal értesíti

a gondozási díj fizetésére kötelezettet, szükség esetén munkáltatóját, a megyei kirendeltséget, valamint a kötelezett

lakóhelye vagy ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt.”

18. § A Gyer. a következõ 177. §-sal egészül ki:

„177. § A gyámhivatal 2013. április 30-ig felülvizsgálja az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekek után

2012. december 31-éig megállapított gondozási díjat és ennek eredményeként a 117. § (1) bekezdése szerint jár el,

továbbá felhívja a megyei fenntartót, hogy gondoskodjon a 2013. január 1-jét követõen számlájára érkezett gondozási

díjnak a Fõigazgatóság részére történõ átutalásáról. A gyámhivatal döntésérõl értesíti a kötelezett lakóhelye vagy

ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt.”

19. § A Gyer.

a) 5/A. § (4) bekezdésében a „megyei intézményfenntartó központ (a továbbiakban: megyei fenntartó)” szövegrész

helyébe a „Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság (a továbbiakban: Fõigazgatóság) megyei, fõvárosi

kirendeltsége (a továbbiakban: megyei kirendeltség)” szöveg,

b) 68/G. § (2) bekezdés b) pontjában a „nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.)

MKM rendelet 20. §-a (2) bekezdésének a) pontja” szövegrész helyébe a „nevelési-oktatási intézmények

mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. §

(2) bekezdésének a) pontja” szöveg,

c) 103. § (4) bekezdésében a „Minisztérium speciális gyermekotthonában” szövegrész helyébe a „Szociális és

Gyermekvédelmi Fõigazgatóság létrehozásáról szóló Korm. rendelet 1. melléklete szerinti speciális

gyermekotthonban” szöveg,

d) 170/A. §-ában, 10. számú mellékletének címében, II. alcímében és II/1. pontjában a „fenntartó” szövegrész helyébe

a „kirendeltség” szöveg

lép.
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5. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

módosítása

20. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtr.)

1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) E rendelet hatálya kiterjed a javítóintézetekben pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakra.”

21. § A Kjtr. 1/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggõ feladatokat

a) intézményvezetõ esetén

aa) a fenntartó önkormányzat jegyzõje, fõjegyzõje,

ab) a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság által fenntartott intézménynél a Szociális és Gyermekvédelmi

Fõigazgatóság központi szerve,

b) az a) pontban foglaltakon kívüli egyéb beosztás esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója

látja el (a továbbiakban együtt: a pályázat elõkészítõje).”

22. § A Kjtr. 7. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Ha a munkáltató a munkahelyen történõ munkavégzésére hosszabb idõtartamot nem rendel el, a teljes napi munkaidõbõl

legalább 6 órát kell a munkahelyen eltöltenie annak a közalkalmazottnak, akit teljes munkaidejében)

„e) bölcsõdében a sajátos nevelési igényû gyermekek nevelését, gondozását végzõ speciális csoportban

kisgyermeknevelõ munkakörben”

(foglalkoztatják.)

23. § A Kjtr. „(A törvény 55. §-ához)” alcíme a következõ 7/A. §-sal egészül ki:

„7/A. § (1) A heti teljes munkaidõbõl 30 órát [a Gyvt. 15. § (12) bekezdése szerinti neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal

lekötött munkaidõ] kell a munkahelyen, a gyermekkel, fiatal felnõttel foglalkozva, illetve más személy vizsgálatát

végezve eltölteni

a) a gyermekotthonban, az utógondozó otthonban a nevelõnek, a pszichológusnak,

b) a javítóintézetben a nevelõnek, a pszichológusnak, az utógondozónak, a szakoktatónak,

c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézményben a pszichológusnak és a gyógypedagógusnak.

(2) A heti teljes munkaidõbõl 24 órát [a Gyvt. 15. § (12) bekezdése szerinti neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal

lekötött munkaidõ] kell a munkahelyen, a gyermekkel, fiatal felnõttel foglalkozva eltölteni a gyermekotthoni

gyógypedagógusnak, fejlesztõ pedagógusnak, a javítóintézeti gyógypedagógusnak.

(3) A heti teljes munkaidõbõl a Gyvt. 15. § (11) bekezdés szerinti kötött munkaidõnek a neveléssel, fejlesztéssel és

vizsgálattal lekötött munkaidõn túl fennmaradó részében a pedagógus munkakörben foglalkoztatott személyre

vonatkozóan a Gyvt. 15. § (11)–(12) bekezdése szerinti feladatokat és a helyettesítést a munkáltató munkaköri

leírásban vagy írásbeli vezetõi rendelkezésben határozza meg.

(4) A nevelõszülõi hálózat nevelõszülõi tanácsadójának, családgondozójának, utógondozójának, a gyermekotthon,

utógondozói otthon családgondozójának, utógondozójának és a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó

intézményben a családgondozónak, utógondozónak a heti teljes munkaidejébõl a munkáltató által a munkaköri

leírásban meghatározott idõtartamot kell a munkahelyén tartózkodnia.”

24. § A Kjtr. 8. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a következõ d)–e) ponttal egészül ki:

(Az oktatói, nevelõi munkát végzõk pótszabadságára jogosult)

„c) a fogyatékos személyek otthonában, illetve rehabilitációs intézményében az ellátottak órarend szerinti, vagy

egyéni oktatását, fejlesztését végzõ pedagógusi, foglalkoztatás-szervezõi,

d) a gyermekvédelmi szakellátási intézmény intézményvezetõje, intézményvezetõ-helyettese, a gyermekotthon-vezetõ,

a nevelõszülõi hálózat vezetõje, szakmai vezetõje, a gyermekvédelmi szakellátási intézmény önálló szakmai egységének

vezetõje, az integrált, illetve közös igazgatású intézmény önálló, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szervezeti

egységének vezetõje,
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e) a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, javítóintézetben a 2. számú melléklet V. pontjában meghatározott

munkakörben”

(munkát végzõ közalkalmazott.)

25. § A Kjtr. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„12. § Az illetménynövekedésre jogosító szak-, illetve szakmai képesítéseket – a 13. §-ban foglaltak kivételével –

a 3. számú melléklet tartalmazza.”

26. § A Kjtr. a következõ 13. §-sal egészül ki:

„13. § A gyermekvédelmi szakellátási intézményben, javítóintézetben 2. számú melléklet V. pontjában meghatározott

pedagógus munkakörben foglalkoztatottat illetménynövekedés illeti meg, ha a besorolás alapjául szolgáló felsõfokú

iskolai végzettsége és szakképzettsége mellett

a) a magasabb vezetõi, vezetõi megbízással rendelkezõ közalkalmazott óvodapedagógusi, tanítói, tanári,

gyógypedagógiai tanári (gyógypedagógiai terapeuta), konduktori, gyógytestnevelõ, felsõoktatási szakirányú

továbbképzésben szerzett, a nevelõ és oktató munkához kapcsolódó bármilyen szakképzettséggel, vagy számviteli,

pénzügyi, jogi, közgazdasági, pszichológus vagy a b) pontban felsorolt további

b) pedagógiai, pedagógia szakos elõadói, szociálpedagógus, szociálpedagógiai, nevelõtanári, szociális munkás,

általános szociális munkás vagy

c) óvodapedagógusi, tanítói, tanári, pszichopedagógus vagy

d) – a pszichológusi feladatok ellátásához a pszichológusi szakképzettség mellett –tanítói, tanári

szakképzettséggel rendelkezik.”

27. § (1) A Kjtr. 15. § (5)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A speciális gyermekotthonban, a speciális lakásotthonban, a gyermekotthon speciális csoportjában, valamint

a javítóintézetben foglalkoztatott nevelõt, gyermekfelügyelõt, gondozót, gyermekvédelmi asszisztenst, család- és

utógondozót, pszichológust, gyógypedagógust, fejlesztõ pedagógust, munkaoktatót, szakoktatót, orvost, ápolónõt

speciális otthoni pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 50%-a.

(6) A bölcsõdében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §

(2) bekezdésében foglaltak alapján a sajátos nevelési igényû gyermekek nevelését, gondozását végzõ csoportban

a kisgyermeknevelõt gyógypedagógiai pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 25%-a.”

(2) A Kjtr. 15. § a következõ (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat által foglalkoztatott hivatásos gyámot, gyermekvédelmi gyámot,

örökbefogadási tanácsadót, gyámi, gondozói tanácsadót különleges szakértelmet igénylõ munka utáni pótlék illeti

meg. A különleges szakértelmet igénylõ munka utáni pótlék mértéke legalább a pótlékalap 70%-a.

(6b) A gyermekvédelmi szakellátási intézményben a 2. számú melléklet V. pontjában meghatározott

pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak gyermek- és ifjúságvédelmi intézményi pótlék adható.

A pótlékot a fenntartó engedélyezi, a pótlék mértéke nem haladhatja meg a pótlékalap 100%-át.”

(3) A Kjtr. 15. §-a a következõ (6c)–(6d) bekezdéssel egészül ki:

„(6c) A különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban, gyermekotthon különleges csoportjában

foglalkoztatott nevelõt, kisgyermeknevelõt, gyermekfelügyelõt, gondozót, gyermekvédelmi asszisztenst, család- és

utógondozót, pszichológust, gyógypedagógust, fejlesztõ pedagógust különleges otthoni pótlék illeti meg, a pótlék

mértéke legalább a pótlékalap 25%-a.

(6d) A többcélú gyermekvédelmi intézményben köznevelési feladatot ellátó intézményegységben dolgozó

pedagógust gyermekvédelmi pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 50%-a.”

28. § A Kjtr. 16. §-a a következõ (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 18. § (2)–(3) bekezdése alapján – az egyes szakosított szociális és

gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek

módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépését megelõzõen –

megállapított pótlékok tekintetében a Kr.-nek az R. hatálybalépését megelõzõ napon hatályos rendelkezéseit kell

alkalmazni.
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(5) A Kr. 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján – az R. hatálybalépését megelõzõen megállapított – gyógypedagógiai

pótlék mellett az e rendelet szerinti speciális otthoni pótlék, különleges otthoni pótlék nem folyósítható.

(6) A Kr. 15. § (12) bekezdés alapján – az R. hatálybalépését megelõzõen megállapított – pótlék mellett az e rendelet

szerinti különleges szakértelmet igénylõ munka után járó pótlék nem folyósítható.”

29. § (1) A Kjtr. 2. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(2) A Kjtr. 4. számú melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

30. § A Kjtr.

a) 1. § (3) bekezdés b) pontjában a „törvény” szövegrész helyébe a „törvény (a továbbiakban: Gyvt.)” szöveg,

b) 2/A. §-ában a „IV. pont 1–2. alpontja” szövegrész helyébe a „IV. pont 1–2. alpontja, valamint V. pontja” szöveg,

c) 15. § (7), (8) és (9) bekezdésében a „(6)” szövegrész helyébe a „(6d)” szöveg

lép.

31. § Hatályát veszti a Kjtr. 1. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdésben foglalt kivétellel a” szövegrész.

6. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

módosítása

32. § A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gymr.) 2. § i) pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„i) ellátási kötelezettséget teljesítõ állami fenntartó: a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság (a továbbiakban:

Fõigazgatóság), valamint a helyi önkormányzat, illetve azok társulása az általa fenntartott szolgáltató (intézmény,

hálózat) által végzett olyan szolgáltató tevékenység tekintetében, amelyet az állam vagy a helyi önkormányzat, illetve

a társulás valamelyik tagja a Gyvt. alapján biztosítani köteles;”

33. § A Gymr. 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A mûködési engedélyezéssel és az ellenõrzéssel kapcsolatos ügyekben elsõ fokon)

„c) egyházi, nem állami fenntartású, egy megyére vagy a fõvárosra megkötött ellátási szerzõdés alapján mûködtetett

nevelõszülõi hálózat, külsõ férõhelyen biztosított utógondozói ellátás esetén az ellátási szerzõdéssel érintett megye

szerint illetékes szociális és gyámhivatal, illetve a fõvárosra megkötött ellátási szerzõdés esetén a Fõvárosi Szociális és

Gyámhivatal;”

(jár el.)

34. § A Gymr. 4. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(11) A szakmai programot a Fõigazgatóság a kirendeléstõl számított harminc napon belül – az általa fenntartott

szolgáltatók (intézmények, hálózatok) kivételével – szakértõként véleményezi. A mûködést engedélyezõ szerv

a határidõt – a Fõigazgatóságnak a határidõ letelte elõtt benyújtott indokolt kérelmére – egy alkalommal, legfeljebb

tizenöt nappal meghosszabbíthatja.”

35. § A Gymr. 6. § (6) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A mûködési engedélyben fel kell tüntetni, ha)

„f) a nevelõszülõi hálózat, a gyermekotthon, az utógondozó otthon, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat

a volt gondozott fiatal felnõtt számára utógondozást nyújt.”

36. § A Gymr. 8. § (4) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A mûködési engedély módosítására a mûködési engedély kiadására vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni

azzal, hogy)
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„g) a szakmai program véleményezésére a Fõigazgatóságot akkor kell szakértõként kirendelni, ha a módosítás új

szolgáltató tevékenység engedélyeztetésére irányul, és a Fõigazgatóság nem vesz rész ügyfélként az eljárásban.”

37. § A Gymr. 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben a szociális és gyámhivatal gyermekek átmeneti gondozásának, otthont nyújtó ellátásnak, illetve

utógondozói ellátásnak a mûködési engedélyét vonja vissza, vagy ilyen szolgáltató tevékenységet végeznek

mûködési engedély nélkül, az ellátás ideiglenes megszervezése érdekében – a szociális és gyámhivatal megkeresése

alapján – a gondozási hely szerint illetékes megyei kirendeltség haladéktalanul intézkedik. A gyermek további

ellátásáról az arra köteles helyi önkormányzat, illetve a Fõigazgatóság hatvan napon belül gondoskodik.”

38. § A Gymr. 14. §-a a következõ (4a)–(4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és

illetékességérõl szóló kormányrendelet 14. § (1) bekezdése szerinti és szükség esetén az (1) bekezdés és más ellenõrzés

során a szakmai programban foglaltak megvalósulása és a gyermekvédelmi szakellátási szolgáltatások szakmai

megfelelõsége kérdésében a Fõigazgatóságot szakértõnek kell kirendelni, kivéve, ha a Fõigazgatóság fenntartásában

álló intézmény ellenõrzésére kerül sor. A Fõigazgatóság helyszíni ellenõrzést is végez, amelyet lehetõleg a mûködést

engedélyezõ szerv helyszíni ellenõrzésével azonos vagy egymáshoz közeli idõpontban kell lefolytatni.

(4b) A Fõigazgatóság köteles a szakvéleményét a kirendelést követõ harminc napon belül elkészíteni és megküldeni

a mûködést engedélyezõ szervnek. A mûködést engedélyezõ szerv a határidõt – a Fõigazgatóságnak a határidõ letelte

elõtt benyújtott indokolt kérelmére – egy alkalommal, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja. A mûködést

engedélyezõ szerv a Fõigazgatóság szakértõi véleményének másolatát megküldi a fenntartónak és a gyermekvédelmi

szakellátást nyújtó szolgáltatónak, intézménynek.”

39. § A Gymr. a következõ 19/D–19/E. §-sal egészül ki:

„19/D. § (1) Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételérõl és egyes

törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 10. § (5) bekezdése szerinti eljárás során a Fõigazgatóság

2013. február 15-éig bejelenti a nevét, székhelyét és adószámát, valamint bejelentheti a szolgáltató (intézmény,

mûködtetõ) nevének és adószámának megváltozását. A szolgáltató (intézmény, mûködtetõ) alapító okiratának

másolatát a szolgáltató nevének módosítása esetén nem kell benyújtani, és azt a mûködést engedélyezõ szervnek sem

kell az eljárás során beszereznie.

(2) A mûködést engedélyezõ szerv az (1) bekezdés szerinti hivatalból történõ módosításra irányuló eljárás során

a fenntartó adatait és a fenntartó erre irányuló bejelentése esetén a szolgáltató (intézmény, mûködtetõ) nevét és

adószámát módosíthatja, valamint a feltételek vizsgálata nélkül meghosszabbítja a határozott idejû és ideiglenes

mûködési engedélyeket. A 8. § (11) bekezdése ebben az esetben nem alkalmazható.

(3) Az ellátási szerzõdésnek a Fõigazgatóságra való átszállása miatt az egyházi, nem állami fenntartású intézmény

mûködési engedélyét nem kell módosítani, a változás átvezetésére a mûködési engedély egyéb okból történõ soron

következõ módosítása vagy a soron következõ ellenõrzés alkalmával kerül sor.

19/E. § A 2013. január 1-jén utógondozást nyújtó nevelõszülõi hálózat, gyermekotthon, utógondozó otthon és területi

gyermekvédelmi szakszolgálat fenntartója az utógondozásnak a mûködési engedélyben történõ feltüntetése

érdekében 2013. február 15-éig kérelmezi a mûködési engedély módosítását. Ha a nevelõszülõi hálózat,

gyermekotthon, utógondozó otthon, illetve területi gyermekvédelmi szakszolgálat a kérelem benyújtásakor

a) az utógondozói ellátás nyújtására rendelkezik jogerõs mûködési engedéllyel, a mûködést engedélyezõ szerv

a kérelem alapján a mûködési engedélyt további vizsgálat nélkül módosítja;

b) az utógondozói ellátás nyújtására nem rendelkezik jogerõs mûködési engedéllyel, a mûködést engedélyezõ szerv

az eljárása során vizsgálja, hogy az intézmény (hálózat) a szakmai programja alapján alkalmas-e a volt gondozott fiatal

felnõttek számára utógondozás nyújtására, és a kérelemrõl dönt.”

40. § A Gymr.

a) 3. § (7) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „fõjegyzõjét, a megyei fenntartó vezetõjét” szövegrész helyébe

a „illetve a Fõigazgatóság fenntartói feladatait ellátó megyei, fõvárosi kirendeltségének (a továbbiakban: megyei

kirendeltség) igazgatóját” szöveg,

b) 3. § (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „az illetékes módszertani intézményt” szövegrész helyébe

az „a Fõigazgatóságot” szöveg,
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c) 8/A. § (8) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében a „fenntartót” szövegrész helyébe a „kirendeltséget” szöveg,

d) 9. § (2) bekezdés b) pontjában a „fenntartó vezetõjét” szövegrész helyébe a „kirendeltség igazgatóját” szöveg

lép.

41. § Hatályát veszti a Gymr.

a) 4. § (5) bekezdés c) pontjában a „társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a, 9. §-a,

illetve 16. §-a szerinti intézményi társulás vagy települési önkormányzatok többcélú kistérségi” szöveg,

b) 4. § (9) bekezdés d) pontja,

c) 8. § (5) bekezdés c) pontja,

d) 14/A. § (2) bekezdés b) pontja,

e) 15. § (1) bekezdés utolsó mondata.

7. A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló

112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

42. § A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: Szfr.) 1. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az önkormányzatok társulása által fenntartott szociális intézmény esetén a fenntartóra vonatkozó, e rendelet

szerinti jogok és kötelezettségek a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye

szerinti helyi önkormányzatot (a továbbiakban együtt: székhely szerinti helyi önkormányzat) illetik, illetve terhelik.

A székhely szerinti helyi önkormányzat nyújthat be pályázatot, köti meg a támogatási szerzõdést, továbbá

a támogatást a székhely szerinti helyi önkormányzatnak kell folyósítani, és azzal a székhely szerinti helyi önkormányzat

számol el.”

43. § Az Szfr. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A szociális és gyámhivatal szakvéleményt kér a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóságtól abban a kérdésben,

hogy a foglalkoztatási szakmai program a külön jogszabályban foglalt követelményeknek megfelel-e, a szociális

foglalkoztatás céljainak megvalósulását mennyire segíti elõ, valamint e célokkal és a szociális intézmény szakmai

programjával mennyire áll összhangban. A Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság a szakvéleményt 30 napon

belül adja meg.”

44. § Az Szfr.

a) 3. § (3) bekezdésében a „szociális foglakoztatási módszertani intézmény” szövegrész helyébe a „Szociális és

Gyermekvédelmi Fõigazgatóság” szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében a „szociális foglakoztatási módszertani intézménytõl” szövegrész helyébe a „Szociális és

Gyermekvédelmi Fõigazgatóságtól” szöveg,

c) 14. § (2) bekezdés b) pontjában az „intézményi társulás vagy települési önkormányzatok többcélú kistérségi

társulása” szövegrész helyébe az „önkormányzati társulás” szöveg

lép.

8. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és

országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

45. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos

nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/B. § (1) bekezdésében a „minisztérium által fenntartott

engedélyesre, a megyei fenntartó” szövegrész helyébe a „Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság” szöveg lép.

9. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság

szervezetérõl és illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

46. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és

illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyár.) 22. §-a a következõ (15) bekezdéssel

egészül ki:
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„(15) Az örökbefogadott származásával kapcsolatos tényekrõl, adatokról történõ tájékoztatás megadására

az örökbefogadott lakóhelye szerinti megyeszékhelyen mûködõ járási gyámhivatal, a fõvárosban Budapest Fõváros

Kormányhivatal V. Kerületi Hivatalának gyámhivatala, Pest megyében a Szentendrei Járási Gyámhivatal illetékes.”

47. § A Gyár.

a) 14. § (1) bekezdés b) pontjában a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet vagy a kijelölt módszertani

feladatokat ellátó intézmény” szövegrész helyébe a „Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság” szöveg,

b) 18. §-ában a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe a „Szociális és Gyermekvédelmi

Fõigazgatóság” szöveg

lép.

48. § Hatályát veszti a Gyár. 16. § (1) bekezdése.

10. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

49. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Tkr.) 1. § (3) bekezdés elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A helyi önkormányzatok társulása által fenntartott szolgáltató esetén az e rendelet szerinti jogok és kötelezettségek

a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzatot

(a továbbiakban együtt: székhely szerinti helyi önkormányzat) illetik, illetve terhelik.”

50. § A Tkr. a következõ 25. §-sal egészül ki:

„25. § A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás 2013. elsõ negyedévi finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni,

a 2012. december 31-én érvényes finanszírozási szerzõdések 2013. március 31-éig meghosszabbodnak.”

51. § Az Tkr. 10. § (2) bekezdés e) pontjában az „intézményi társulás vagy települési önkormányzatok többcélú kistérségi

társulása” szövegrész helyébe az „önkormányzati társulás” szöveg lép.

11. A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

52. § A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: Szmr.) 1. § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„f) ellátási kötelezettséget teljesítõ állami fenntartó: a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság (a továbbiakban:

Fõigazgatóság), valamint a helyi önkormányzat, illetve azok társulása az általa fenntartott szociális szolgáltató,

intézmény által nyújtott olyan szociális szolgáltatás tekintetében, amelyet az állam vagy a helyi önkormányzat, illetve

a társulás valamelyik tagja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:

Szt.) alapján biztosítani köteles;”

53. § Az Szmr. 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Kormány szociális hatóságnak)

„a) az Szt. 90/A. §-ának alkalmazása során a helyi önkormányzat, a társulás, illetve a Fõigazgatóság fenntartói

feladatokat ellátó megyei, fõvárosi kirendeltsége (a továbbiakban: megyei kirendeltség) székhelye szerint illetékes

szociális és gyámhivatalt, a Fõigazgatóság létrehozásáról szóló kormányrendelet 1. melléklete szerinti intézmény

esetében a Fõvárosi Szociális és Gyámhivatalt”

(jelöli ki.)

54. § (1) Az Szmr. 5. §-a a következõ (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) A mûködést engedélyezõ szerv mérlegelésén múlik, hogy megkeresi-e a (3) bekezdés c) és d) pontja szerinti

szakhatóságot, ha
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a) a kérelmet olyan ingatlanban mûködõ szociális intézmény engedélyezése iránt nyújtották be, amelyben korábban

szociális intézmény mûködött,

b) a korábbi szociális intézmény mûködési engedélyének visszavonása a mûködési engedély iránti kérelem

benyújtását megelõzõ három hónapon belül vált végrehajthatóvá, és

c) a korábbi szociális intézmény mûködési engedélyét nem e szakhatóságok feladat- és hatáskörébe tartozó okból

vonták vissza.”

(2) Az Szmr. 5. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A szakmai programot a Fõigazgatóság a kirendeléstõl számított harminc napon belül – az általa fenntartott

szolgáltatók, intézmények kivételével – szakértõként véleményezi. A mûködést engedélyezõ szerv a határidõt –

a Fõigazgatóságnak a határidõ letelte elõtt benyújtott indokolt kérelmére – egy alkalommal, legfeljebb tizenöt nappal

meghosszabbíthatja.”

55. § Az Szmr. 7. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A mûködési engedély módosítására a mûködési engedély kiadására vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni

azzal, hogy)

„d) a szakmai program véleményezésére a Fõigazgatóságot akkor kell szakértõként kirendelni, ha a módosítás új

szociális szolgáltatás, ellátotti csoport vagy alapszolgáltatás esetén – ide nem értve a nappali ellátást – új ellátási

terület engedélyeztetésére irányul, és a Fõigazgatóság nem vesz rész ügyfélként az eljárásban,”

56. § Az Szmr. 11. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(5) Az (1) bekezdés szerinti ellenõrzés és szükség esetén más ellenõrzés során a szakmai programban foglaltak

megvalósulása és a szociális szolgáltatások szakmai megfelelõsége kérdésében a Fõigazgatóságot szakértõnek kell

kirendelni, kivéve, ha a Fõigazgatóság fenntartásában álló intézmény ellenõrzésére kerül sor. A Fõigazgatóság

helyszíni ellenõrzést is végez, amelyet lehetõleg a mûködést engedélyezõ szerv helyszíni ellenõrzésével azonos vagy

egymáshoz közeli idõpontban kell lefolytatni.

(6) A Fõigazgatóság köteles a szakvéleményét a kirendelést követõ harminc napon belül elkészíteni és megküldeni

a mûködést engedélyezõ szervnek. A mûködést engedélyezõ szerv a határidõt – a Fõigazgatóságnak a határidõ letelte

elõtt benyújtott indokolt kérelmére – egy alkalommal, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja. A mûködést

engedélyezõ szerv a Fõigazgatóság szakértõi véleményének másolatát megküldi a fenntartónak és a szociális

szolgáltatónak, intézménynek.”

57. § (1) Az Szmr. 20. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A rászoruló és ellátatlan személyek ellátását az ellátásra köteles helyi önkormányzat, Fõigazgatóság, illetve

az ellátási kötelezettséget az Szt. szerint a helyi önkormányzattól, államtól átvállaló más fenntartó a tulajdonos, illetve

a haszonélvezõ hozzájárulásával abban az épületben is biztosíthatja, amelyben az engedély nélküli szolgáltatást

nyújtották.”

(2) Az Szmr. 20. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti esetben bentlakásos intézmény esetén a mûködést engedélyezõ szerv legfeljebb egy évre ideiglenes

mûködési engedélyt adhat ki, ha az intézmény mûködése nem felel meg a jogszabályban meghatározott valamennyi

követelménynek – ideértve a 6. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti feltételeket –, de]

„a) a rászoruló személyek az ellátásra köteles helyi önkormányzat, Fõigazgatóság, illetve az ellátási kötelezettséget

az Szt. alapján a helyi önkormányzattól, államtól átvállaló más fenntartó intézményében – az ellátásra köteles helyi

önkormányzat, Fõigazgatóság nyilatkozata alapján – nem láthatók el, és”

58. § Az Szmr. a következõ 22/F. és 22/G. §-sal egészül ki:

„22/F. § (1) Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételérõl és egyes

törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 10. § (5) bekezdése szerinti eljárás során a Fõigazgatóság

2013. február 15-éig bejelenti a nevét, székhelyét és adószámát, valamint bejelentheti a szolgáltató, intézmény

nevének és adószámának megváltozását. A szolgáltató, intézmény alapító okiratának másolatát a szolgáltató nevének

módosítása esetén nem kell benyújtani, és azt a mûködést engedélyezõ szervnek sem kell az eljárás során beszereznie.

(2) A mûködést engedélyezõ szerv az (1) bekezdés szerinti hivatalból történõ módosításra irányuló eljárás során

a fenntartó adatait és a fenntartó erre irányuló bejelentése esetén a szolgáltató, intézmény nevét és adószámát
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módosíthatja, valamint a feltételek vizsgálata nélkül meghosszabbítja a határozott idejû és ideiglenes mûködési

engedélyeket. A 7. § (12) bekezdése ebben az esetben nem alkalmazható.

(3) Az ellátási szerzõdésnek a Fõigazgatóságra való átszállása miatt az egyházi, nem állami fenntartású intézmény

mûködési engedélyét nem kell módosítani, a változás átvezetésére a mûködési engedély egyéb okból történõ soron

következõ módosítása vagy a soron következõ ellenõrzés alkalmával kerül sor.

22/G. § Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes

szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelettel megállapított

5. § (3b) bekezdését a hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

59. § Az Szmr.

a) 4. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „fenntartó vezetõjét” szövegrész helyébe a „kirendeltség igazgatóját”

szöveg,

b) 4. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „módszertani intézményt” szövegrész helyébe a „Fõigazgatóságot”

szöveg,

c) 8. § (7) bekezdésében a „fenntartót” szövegrész helyébe a „kirendeltséget” szöveg,

d) 11. § (2) bekezdésében az „az illetékes módszertani intézményeknek” szövegrész helyébe

az „a Fõigazgatóságnak” szöveg,

e) 15. § (2) bekezdésében az „a módszertani intézményt” szövegrész helyébe az „– az általa fenntartott intézmények

kivételével – a Fõigazgatóságot” szöveg,

f) 16. § (4) bekezdésében az „a módszertani intézmény” szövegrész helyébe az „– az általa fenntartott intézmények

kivételével – a Fõigazgatóság” szöveg,

g) 18. § (6) bekezdés a) pontjában a „fenntartóval” szövegrész helyébe a „kirendeltséggel” szöveg,

h) 18. § (6) bekezdés b) pontjában a „fenntartónak” szövegrész helyébe a „kirendeltségnek” szöveg,

i) 19. § (1) bekezdésében a „megyei fenntartóval” szövegrész helyébe a „Fõigazgatósággal” szöveg,

j) 19. § (2) és (4) bekezdésében a „megyei fenntartó” szövegrész helyébe a „Fõigazgatóság” szöveg,

k) 19. § (3) bekezdésében az „önkormányzat” szövegrész helyébe az „önkormányzat, Fõigazgatóság” szöveg,

l) 2. melléklet 2.8. pontjában a „megyei fenntartó” szövegrészek helyébe a „megyei kirendeltség” szöveg,

a „vezetõje” szövegrész helyébe az „igazgatója” szöveg

lép.

60. § Hatályát veszti az Szmr.

a) 5. § (3) bekezdés e) pontja,

b) 7. § (5) bekezdés c) pontja,

c) 12. § (2) bekezdés b) pontja,

d) 2. számú melléklet 1. pont 1.1. alpontjában a „társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény

8. §-a, 9. §-a, illetve 16. §-a szerinti intézményi társulás vagy települési önkormányzatok többcélú kistérségi”

szöveg,

e) 3. számú melléklet „Kiegészítõ szabályok” rész 3. pontjának negyedik mondata.

12. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások

térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.)

Korm. rendelet módosítása

61. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és

az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gytr.)

1. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya nem terjed ki)

„a) a javítóintézetek által nyújtott utógondozói ellátásért fizetendõ térítési díjra,”

62. § A Gytr. 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság fenntartásában mûködõ intézmény esetében az intézményi térítési

díjat

a) a b) pontban meghatározott kivétellel megyei, fõvárosi kirendeltség állapítja meg,
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b) a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság létrehozásáról szóló kormányrendelet 1. melléklete szerinti

intézmény esetében a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság központi szerve állapítja meg.”

63. § A Gytr. 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság által fenntartott intézmények intézményi térítési díját a gyermekek

és az ifjúság védelméért felelõs miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közleményként közzé kell

tenni. Amennyiben az intézmény ellátási területe nem országos, az intézményi térítési díjról tájékoztatni kell az ellátási

terület szerinti önkormányzat jegyzõjét, fõjegyzõjét, aki gondoskodik a lakosság, valamint az ellátási terület szerint

érintett önkormányzatok tájékoztatásáról.”

64. § Hatályát veszti a Gytr.

a) 2. § (3) bekezdése,

b) 3. § (5) bekezdése,

c) 4. § (1) bekezdésében a „vagy a megyei fenntartó által meghatározottak” szövegrész,

d) 16. § (1) bekezdésében a „ , a megyei fenntartó” szövegrész.

13. A Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása

65. § A Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §

(1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) A Kormány a Fõigazgatóságot jelöli ki

a) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat

egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján átvett szociális és

gyermekvédelmi intézményekkel, valamint a szociális és gyermekvédelmi tevékenységet végzõ alapítványokkal,

közalapítványokkal, gazdasági társaságokkal kapcsolatos, 9. § (1) bekezdése szerinti,

b) az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételérõl és egyes törvények

módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 2. § (3) bekezdése szerinti

feladatok ellátására [az a) és b) pont szerinti intézmények a továbbiakban együtt: átvett intézmények].”

66. § (1) Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A 4. § (2) bekezdése szerinti intézmények gazdálkodással összefüggõ feladatait – a Fõvárosi Önkormányzattól

átvett, önállóan mûködõ gyermekvédelmi intézmények kivételével – 2013. január 1-jétõl a Fõigazgatóság látja el.”

(2) Az R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A fõigazgató a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti átvett intézmény vezetõjének feladatai ellátására

2013. december 31-éig pályázatot írhat ki.”

67. § Nem lép hatályba az R. 8–9. §-a és 10. § a) pontja.

14. Záró rendelkezések

68. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 9–19. §, a 21–22. §, a 27. § (1) és (3) bekezdése, a 29. § (2) bekezdése, a 32–49. § és az 51–66. § 2013. január 1-jén lép

hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelethez

Átadás-átvételi megállapodás

amely létrejött egyrészrõl:

........................... települési önkormányzat (társulás)

Székhelye:

Képviseli:

Törzsszáma:

Adószáma:

mint átadó (a továbbiakban: Átadó)

másrészrõl:

Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság

Székhelye:

Képviseli: ..................... fõigazgató

Törzsszáma:

Adószáma:

mint átvevõ (a továbbiakban: Átvevõ)

harmadrészrõl:

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény hatálya alá tartozó állami vagyon átadása tekintetében a Magyar Állam

nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.

Székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Képviseli: .........................

Cégjegyzékszáma: 01-10-045784

Adószáma: 14077340-2-44

(a továbbiakban: MNV Zrt.)

negyedrészrõl (a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény hatálya alá tartozó földrészlet átadása

tekintetében):

a Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet

Székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.

Képviseli:

Törzsszáma: 775706

Adószáma: 15775704-2-42

– együttesen: Felek – között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I.
A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA
A megállapodás tárgya az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételérõl és

egyes törvények módosításáról szóló törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. mellékletében meghatározott

intézmények, illetve a Törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott vagyon, vagyoni értékû jog, alapítói jog és

tulajdoni részesedés (a továbbiakban együtt: átvett intézmények) átadás-átvételi eljárásának megvalósítása,

a lebonyolításához szükséges keretek meghatározása.

A feladat és vagyon átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a tulajdonosi és fenntartói jogutódlásra és az

átvett állami vagyonnal gazdálkodásra a Törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási

rendelete, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi

LXXXVII. törvény és végrehajtási rendelete, a Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás

alatt álló ingatlanokról szóló 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet, továbbá a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi

IV. törvény és a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az átadás-átvételre a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (1) bekezdése alapján kerül sor.
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II.
A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI
Az Átadó és Átvevõ az átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen együttmûködve járnak el.

Átadó átadja Átvevõ részére az átvett intézmények tekintetében:

a) a rendelkezésére álló, az átvett intézmények mûködéséhez kapcsolódó, vagy azt elõsegítõ jogi személy vagy jogi

személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok jogszerû mûködését biztosító

alapító, létesítõ okiratok, az alapító, illetve a fenntartó által jóváhagyott szabályzatok, és kiadott mûködési engedélyek

eredeti, illetõleg hitelesített példányait, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba vett intézmények törzskönyvi

kivonatát, a cégnyilvántartásba bejegyzettek esetében cégkivonatot, a bírósági nyilvántartásba bejegyzettek

esetében a hatályos adatokról szóló kivonatot;

b) a települési önkormányzat által tett, illetõleg az általa fenntartott átvett intézményekre háruló, az átadás-átvétel

napján hatályos, illetve ezt követõen hatályba lépõ kötelezettségvállalásokról és az egyéb kötelezettséget alapító

intézkedésekrõl szóló iratokat tételesen és a szükséges magyarázatokkal ellátott kimutatásokat;

c) az átadásra kerülõ intézményekkel kapcsolatos európai uniós, illetõleg egyéb nemzetközi társfinanszírozott

projektekkel kapcsolatos dokumentumokat;

d) az átadás-átvétel napján hatályos, illetve késõbb hatályba lépõ, harmadik személlyel szemben fennálló, adott

esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de érvényesíthetõ bármilyen jogosultságról, igényrõl, a vitatott,

adott esetben per vagy más vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésrõl, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és annak

indokairól szóló dokumentumokat, külön kiemelve az európai uniós programokkal kapcsolatos vitás kérdéseket;

e) az eszköz- és vagyonleltárról (ingatlanok jegyzéke figyelemmel azok terheire, ingó vagyon és egyéb vagyonelemek

összesített kimutatása), a vagyoni értékû jogról és az adósságállományról szóló dokumentumokat, a szállítói

tartozások igazolását, beleértve azon szállítói tartozásokat is, amelyek mögött teljesített szolgáltatás/elvégzett munka

áll, azonban a szállító részérõl a számla kiállítására még nem került sor, valamint a hatályos szerzõdéseket;

f) az átvett intézmények költségvetési helyzetérõl, a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról és az elõzõ évi

beszámolóról szóló dokumentumokat,

g) az intézmény saját bevételeként képzõdött és az önkormányzat által elvont, de igénylési kérelem ellenére vissza

nem utalt összegrõl szóló kimutatást havi bontásban.

III.
A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA
Átadó kijelenti, hogy jelen megállapodás tartalmazza az átvett intézmények teljes körét. Átadó és Átvevõ

megállapodnak, hogy jelen megállapodásban rögzítik a átadás-átvétel tárgyi, dologi, pénzügyi feltételeit, valamint

rendelkeznek a megállapodás aláírását követõen az átadásig keletkezõ jogokról és kötelezettségekrõl.

1. Az átvett intézmények köre:

a) A települési önkormányzat által önállóan fenntartott költségvetési szervek, melyek felsorolását az 1. számú

melléklet tartalmazza.

b) Közösen fenntartott költségvetési szervek, melyek felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.

c) Társulásban mûködtetett költségvetési szervek, melyek felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.

d) Egyéb, vegyes finanszírozású költségvetési szervek, melyek felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az intézményi kör átadása során minden átvett intézmény esetében, a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét

képezõ mellékletek felhasználásával, rögzíteni kell:

1. Az intézmény szervezeti formáját (gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, alapítványok,

közalapítványok), az 5. számú mellékletben rögzített bontás szerint.

2. Az intézményi feladatellátás helyét, amely során ki kell térni arra, hogy az intézmény elhelyezésére szolgáló

ingatlannak (ingatlanoknak) ki a tulajdonosa (saját tulajdonú, idegen vagy más önkormányzat tulajdona, állami

tulajdon), az ingatlanon (ingatlanokon) milyen jogok és kötelezettségek szerepelnek (használati kötelmek,

perfeljegyzések, fenntartási kötelezettségek), továbbá az intézmény fenntartására milyen finanszírozási formában

kerül sor.

3. Az intézmény 2012. évi normatív támogatás igénylésére, módosítására, lemondására vonatkozó adatokat,

összegszerûen részletezve.

4. Az intézményi érvényes szerzõdésállományt, ezen belül a szerzõdés típusát (szállítói szerzõdések, megbízási

szerzõdések, lízingszerzõdések, hitel- és kölcsönszerzõdések, támogatási szerzõdések, bankszámlavezetésre és
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kötvénykibocsátásra vonatkozó szerzõdések) a 6. számú mellékletben rögzített bontás szerint, ide értve azon

megállapodásokat is, amelyek pénzügyi és/vagy jogi kötelezettséget és jogot keletkeztethetnek.

5. Az intézmény Európai Unió által, illetõleg egyéb nemzetközi forrásból finanszírozott pályázataihoz kapcsolódó

folyamatban lévõ vagy már teljesített, de fenntartási kötelezettséggel rendelkezõ szerzõdésállományt, a 7. számú

mellékletben rögzített bontás szerint.

6. Az intézményi követelésállományt a 8. számú mellékletben rögzített bontás szerint.

7. Az intézménynél folyamatban lévõ peres ügyeket, a 9. számú mellékletben rögzített bontás szerint.

8. Az intézményi rövid és hosszú lejáratú kötelezettségállomány kimutatását az államháztartás szervezetei

beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet melléklete

szerint rögzített formában.

9. Az átadott intézményi létszámot intézményenként, a 10. számú mellékletben rögzített bontás szerint. Külön

rögzíteni szükséges a betöltetlenül átadott státuszok számát. Az Átadó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy

a 10. számú mellékletben szereplõ köztisztviselõk, közalkalmazottak és munkavállalók személyi anyagát legkésõbb

………-ig átadja Átvevõnek.

10. Az átadott ingatlanok mûszaki állapotát bemutató mûszaki katasztert, külön kitérve egy aktuális állapotfelmérésre

és problémafeltárásra, rögzítve az azonnal elvégezendõ felújítások és beruházások, a folyamatban lévõ felújítások és

beruházások, továbbá a feltárt halasztható és még el nem végzett felújítások és beruházások körét.

11. Az intézmény teljes vagyonleltárát:

a) ingatlanvagyon tekintetében az ingatlanok adatainak, továbbá a könyv szerinti értékének és az utolsó

vagyonértékelésének bemutatásával, eszközkarton csatolásával, a 11. számú mellékletben rögzítettek szerint,

tulajdonosi joggyakorló szerinti bontásban (MNV Zrt./NFA),

b) az ingó vagyon tekintetében az eszközkarton csatolásával,

c) az átadásra kerülõ gépjármûvekkel a 12. számú mellékletben rögzített bontás szerint, az eszközkarton csatolásával,

d) vagyoni értékû jogok (mérleg szerint) az eszközkarton csatolásával,

e) a használatban lévõ, de értékkel nem rendelkezõ egyéb vagyontárgyak tekintetében a mennyiségi nyilvántartást

tartalmazó kimutatás szerint.

12. Az intézmény közbeszerzéseinek bemutatását a 13. számú mellékletben rögzített bontás szerint.

13. A 2012. december 31-én fenntartott pénzforgalmi számlaszámok megjelölését, az ahhoz tartozó

pénzmaradványok összegét és a pénztárak pénzkészletét intézményenként, a 14. számú mellékletben rögzített

bontás szerint.

14. Az adott intézményre vonatkozó intézményi költségvetés várható teljesülésérõl szóló, 2012. december 31-ei

fordulónappal elkészített adatszolgáltatást.

15. Az átvett intézmények, alapítványok, közalapítványok és gazdasági társaságok szállítói tartozásainak és egyéb

kötelezettségeinek bemutatása a 15. számú mellékletben rögzített bontás szerint.

Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy Átvevõt jelen megállapodás aláírását követõ 3 munkanapon belül tájékoztatja

a mûködõképesség fenntartása érdekében szükséges azonnali teendõk (pl. pénzügyi mûveletek, beszámolók,

elszámolások, adatszolgáltatások teljesítése, meghosszabbítandó, felmondandó szerzõdések, kiírandó

közbeszerzések stb.) megtételérõl és határidejérõl.

Átadó és Átvevõ kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közös használatú és üzemeltetésû ingatlanok kiadásainak

megosztása és a használati jog rendezése érdekében 2013.............-ig ingatlanonkénti bontásban külön megállapodást

kötnek. Az Átvevõ kötelezettséget vállal arra, hogy ugyanilyen tartalmú megállapodást köt azon ingatlanok

tekintetében is az érintett ingatlanok vagyonkezelõjével, ahol az ingatlan közös használata nem az Átadóval, hanem

más szervezettel történik.

Átadó és Átvevõ kötelezettséget vállal arra, hogy az intézményi alapfeladatok ellátását biztosító informatikai

hálózatok zavartalan mûködésének biztosítása céljából soron kívül intézkednek:

a) az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges szerzõdések átadás-átvételérõl,

b) az informatikai eszközállomány tételes átadás-átvételérõl,

c) az informatikai rendszerekhez kapcsolódó felhasználói jogosultságok biztosításáról,

d) a rendszerek mûködtetéséhez szükséges licencek átadás-átvételérõl.
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2. Az Európai Unió által, illetõleg egyéb nemzetközi forrásokból társfinanszírozott projektekkel

kapcsolatos átadás-átvétel részletes szabályai

1. Az átadási kötelezettség a teljes projektállomány dokumentációjára vonatkozik, figyelemmel a lezárt, valamint

a fenntartási idõszakban lévõ projektekre is.

2. A projektek átadás-átvétele, valamint a jogutódlás átvezetése során Felek a vonatkozó hatályos jogszabályok,

miniszteri utasítások, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által készített eljárásrend szerint járnak el.

IV.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az MNV Zrt. és Átvevõ kijelentik, hogy jelen megállapodás aláírásától, de legkorábban 2013. január 1-jétõl számított

30 napon belül vagyonkezelési szerzõdést – a gazdasági társasági részesedések tekintetében a tulajdonosi jogok

egészének vagy egy részének gyakorlására megbízási szerzõdést – kötnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi

CXCVI. törvény szerint az átvett vagyonra vonatkozóan.

A Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet és Átvevõ kijelentik, hogy jelen megállapodás aláírásától, de legkorábban

2013. január 1-jétõl számított 30 napon belül vagyonkezelési szerzõdést kötnek a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi

LXXXVII. törvény hatálya alá tartozó földrészletekre vonatkozóan (amennyiben a megyei önkormányzat a Nemzeti

Földalapba tartozó földrészlet tulajdonával rendelkezik).

Felek egyetértenek abban, hogy a vagyonelemek átadásánál-átvételénél a 2012. december 31-ei nyilvántartási érték

állapotot veszik alapul. Felek rögzítik, hogy a vagyon átadása és átvétele az Átadó és az Átvevõ között közvetlenül

történik meg. Felek rögzítik, hogy az átadásra-átvételre kerülõ vagyon nyilvántartásokban való ki- és bevezetésének

dátuma 2013. január 1. Az állami vagyon növekedése az Átvevõ kataszteri jelentése által valósul meg.

Felek megállapodnak, hogy a Törvény alapján állami tulajdonba kerülõ társasági részesedések, mint állami

vagyonelemek átadás-átvételének eljárásrendjét jelen megállapodással összhangban, azt kiegészítve külön

megállapodásban rögzítik.

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény hatálya alá tartozó földrészleteket érintõ szerzõdések esetében

az Átvevõ értesíti a szerzõdõ felet arról, hogy 2013. január 1-jét követõen a szerzõdés tárgyát képezõ földrészlet felett

a tulajdonosi (és így a szerzõdésbõl eredõ) jogokat a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet gyakorolja (mennyiben

a megyei önkormányzat a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet tulajdonával rendelkezik).

Átadó tájékoztatja az Átvevõt minden olyan körülményrõl, veszélyrõl, illetve lehetõség számbavételérõl, amely

az átvett intézmény mûködését érdemben befolyásolhatja, valamint az eredményes feladatellátáshoz szükséges

további tényekrõl, körülményekrõl.

Átadó és Átvevõ kapcsolattartókat jelöl ki, akik az átadás-átvétellel összefüggõ teendõket egyeztetik, illetve

gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések elõkészítésérõl.

Átadó által kijelölt kapcsolattartó:

Neve:

Beosztása:

Elérhetõsége:

Átvevõ által kijelölt kapcsolattartó:

Neve:

Beosztása:

Elérhetõsége:

Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodás végrehajtásakor a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve

az eljárási cselekmények során jóhiszemûen, együttmûködve járnak el.

A Felek a Megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint akaratukkal mindenben

megegyezõt, jóváhagyólag írják alá.
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Jelen Megállapodás .... eredeti példányban készült és ... számozott oldalból áll, amelybõl .... példány az Átadót, ....

példány az Átvevõt, ...... példány a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-t, ...... példány a Nemzeti Földalapkezelõ

Szervezetet illet meg.

......................, ….. ..................„ .”

............................

polgármester

(társulás képviseletére jogosult személy)

átadó

............................

fõigazgató

átvevõ

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. részérõl:

........................................

A Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet részérõl:

........................................

Az átvett intézmény részérõl, az intézményrõl szolgáltatott adatok igazolása céljából:

…………………………. intézményvezetõ

1. számú melléklet

I.

Önállóan fenntartott költségvetési szervek felsorolása

1. Intézmény neve:

2. Székhelye:

3. Törzskönyvi nyilvántartási száma:

2. számú melléklet

II.

Közösen fenntartott költségvetési szervek felsorolása

1. Intézmény neve:

2. Székhelye:

3. Törzskönyvi nyilvántartási száma:

3. számú melléklet

III.

Társulásban mûködtetett költségvetési szervek felsorolása

1. Intézmény neve:

2. Székhelye:

3. Törzskönyvi nyilvántartási száma:

4. számú melléklet

IV.

Egyéb, vegyes finanszírozású költségvetési szervek felsorolása

1. Intézmény neve:

2. Székhelye:

3. Törzskönyvi nyilvántartási száma:

5. számú melléklet

1. For-profit gazdasági társaság neve: .............................
(for-profit gazdasági társaságonként kitöltendõ)

1. Alapítók (önkormányzat/egyéb):

2. Alapítás dátuma:

3. Székhelye:

4. Cégnyilvántartási száma:

5. Tulajdonosok köre:

6. Tulajdoni hányadok mértéke:

7. Vezetõ tisztségviselõ(k) és cégvezetõ(k) megnevezése:
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8. A társaság státusza (mûködõ/szünetelõ):

9. Vagyoni helyzete (Az utolsó lezárt üzleti mérlegfõösszeg millió Ft-ban):

2. Non-profit gazdasági társaság neve: .............................

(non-profit gazdasági társaságonként kitöltendõ)

1. Alapítók (önkormányzat/egyéb):

2. Alapítás dátuma:

3. Székhelye:

4. Cégnyilvántartási száma:

5. Tulajdonosok köre:

6. Tulajdoni hányadok mértéke:

7. Vezetõ tisztségviselõ(k) és cégvezetõ(k) megnevezése:

8. A társaság státusza (mûködõ/szünetelõ):

9. Vagyoni helyzete (Az utolsó lezárt üzleti mérlegfõösszeg millió Ft-ban):

3. Közalapítvány, alapítvány neve: .............................

(közalapítványonként, alapítványonként kitöltendõ)

1. Alapítók (önkormányzat/egyéb):

2. Alapítás dátuma:

3. Alapítás célja:

4. Székhelye:

5. Bírósági nyilvántartási száma:

6. Kuratóriumi tagok:

7. Döntési mechanizmus:

8. Vagyoni helyzete (Az utolsó lezárt üzleti mérlegfõösszeg millió Ft-ban):
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2. melléklet a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelethez

1. A Kjtr. 2. számú melléklet II. Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen 1. pontja

a következõ sorokkal egészül ki:

nevelõszülõi hálózat vezetõ, szakmai vezetõ * * * * *

gyermekotthon vezetõ * * * * *

2. A Kjtr. 2. számú melléklete a következõ V. ponttal egészül ki:

„V.

Pedagógus munkakörök a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben és a javítóintézetben

Megnevezés Fizetési osztályok

A B C D E F G H I J

1. nevelõ * * * * *

2. fejlesztõpedagógus * * * * *

3. gyógypedagógus * * * * *

4. pszichológus * * *

5. nevelõszülõi tanácsadó * * * * *

6. családgondozó * * * * *

7. utógondozó * * * * *

8. szakoktató * * * * * * * *

„

3. melléklet a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelethez

1. A Kjtr. 4. melléklet I./1., I/2. és II/2. pontjában a „megyei intézményfenntartó központok” szövegrész helyébe

a „Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság” szöveg lép.

2. A Kjtr. 4. melléklet I./3., I/4. és II/1. pontjában a „minisztériumi” szövegrész helyébe a „Szociális és Gyermekvédelmi

Fõigazgatóság”szöveg lép.

Az emberi erõforrások miniszterének 38/2012. (XI. 16.) EMMI rendelete
a megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltató
akkreditációs eljárásáért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj szabályairól

A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (5) be-

kezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatás-

körérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában

meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § (1) A megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a

megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló

kormányrendeletben (a továbbiakban: kormányrendelet) meghatározott akkreditációs eljárás megindításának

feltétele az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetése (a továbbiakban: akkreditációs díj).

(2) Az akkreditációs díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza. Az akkreditációs díj számítása során megváltozott

munkaképességû személynek a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 22. §-a szerinti megváltozott munkaképességû személyt kell tekintetni.
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(3) Ha a munkáltató a székhelyén kívül telephelyének, illetve fióktelepének akkreditálását is kérelmezi, az akkreditációs díj

az 1. mellékletben meghatározott akkreditációs díj összegén felül telephelyenként, illetve fióktelepenként 50 000 Ft.

2. § A kormányrendeletben meghatározott egyszerûsített akkreditációs eljárás esetén az akkreditációs díj

a) az akkreditációs tanúsítványban foglalt adatok változásának átvezetése esetén 5000 Ft,

b) korábban nem akkreditált telephely, fióktelep tanúsítványba való felvétele esetén telephelyenként, illetve

fióktelepenként 50 000 Ft,

c) a kormányrendelet szerinti kiegészítõ akkreditációs eljárás esetén a hatályos és érvényes akkreditációs

tanúsítványért megfizetett akkreditációs díj és az 1. mellékletben meghatározott akkreditációs díj különbözete.

Amennyiben a munkáltató a kiegészítõ akkreditációs eljárásban korábban nem akkreditált telephelyet,

fióktelepet kíván akkreditáltatni, az akkreditációs díj telephelyenként, illetve fióktelepenként további 50 000 Ft.

3. § (1) Az akkreditációs díjat a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 10032000-01493043-00000000 számú fizetési

számlájára történõ készpénzbefizetéssel vagy átutalással kell megfizetni.

(2) Az akkreditációs díj megfizetését a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonattal, a fizetési számlára

történõ készpénzbefizetést igazoló szelvényrésszel vagy ezek másolatával kell igazolni.

(3) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal az akkreditációs díj bevételekrõl elkülönített nyilvántartást vezet.

4. § (1) Az akkreditációs eljárásban a fellebbezés díja 160 000 Ft, amelyet a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért

felelõs miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) számlaszámára kell befizetni.

(2) A fellebbezéshez csatolni kell az (1) bekezdés szerinti díj megfizetésének igazolását. Az igazolásra a 3. § (2) bekezdését

megfelelõen alkalmazni kell.

(3) Ha a másodfokon eljáró szerv a fellebbezéssel megtámadott határozatot megsemmisíti és új eljárás lefolytatását

rendeli el, az új eljárást külön akkreditációs díj befizetése nélkül kell lefolytatni.

(4) A fellebbezés díját vissza kell téríteni, ha az elsõ fokú határozat részben vagy egészben jogszabálysértõ volt.

A visszatérítésrõl a másodfokú eljárásban hozott döntésben kell rendelkezni, és a visszafizetésrõl az elsõ fokon eljáró

szerv az eljárás jogerõs befejezését követõ 30 napon belül köteles intézkedni.

(5) A jogorvoslati eljárás díja a minisztérium bevétele, melyet nyilvántartásában elkülönítetten kezel.

5. § (1) Túlfizetés esetén a díjtöbbletet harminc napon belül vissza kell téríteni.

(2) Az akkreditációs eljárás megszüntetése esetén az akkreditációs díj visszafizetésének helye nincs.

(3) Az akkreditációs díj, valamint a jogorvoslati eljárási díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás

szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló rendelet rendelkezéseit kell

alkalmazni.

(4) A díjfizetéssel kapcsolatos – e rendeletben nem szabályozott – kérdésekben az illetékekrõl szóló 1990. évi

XCIII. törvény 28. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdés elsõ mondatában foglaltakat kell alkalmazni.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 31. napon lép hatályba.

(2) Az (5) bekezdés 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult akkreditációs eljárásokban kell alkalmazni. Az e rendelet

hatálybalépését megelõzõen kiadott akkreditációs tanúsítvánnyal kapcsolatos eljárásban a rehabilitációs

akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól szóló 14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet, valamint a

rehabilitációs akkreditációs díjról szóló 26/2005. (XII. 27.) FMM rendelet e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon

hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) Hatályát veszti

a) a rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól szóló 14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet,

b) a rehabilitációs akkreditációs díjról szóló 26/2005. (XII. 27.) FMM rendelet.

(5) Hatályát veszti a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás

megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere
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1. melléklet a 38/2012. (XI. 16.) EMMI rendelethez

A B C

1. Létszám* 250 fõ alatt 249 fõ felett

2. Akkreditációs díj összege (ezer Ft) 200 400

* Létszámon a megváltozott munkaképességû munkavállalóknak az eljárás kezdeményezését megelõzõ havi átlagos

statisztikai állományi létszámát kell érteni.

Az emberi erõforrások miniszterének 41/2012. (XI. 28.) EMMI rendelete
a személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló
9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról

A személyes gondoskodást végzõ személyek adatainak mûködési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet tekinteté-

ben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés e) pontjában,

a személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet te-

kintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés f) pontjában,

az Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékrõl és az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékrõl szóló 25/2009.

(XI. 13.) SZMM rendelet tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §

(2) bekezdés d) és f) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § g) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló

9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.)

SZCSM rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A személyes gondoskodást végzõ személy mentesül a továbbképzési kötelezettség alól, ha

a) a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idõ van hátra vagy

b) heti 15 óránál kevesebb idõtartamban végez személyes gondoskodást.”

2. § A Tkr. 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A továbbképzési idõszakba – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem számít bele az az idõ, amely alatt

a továbbképzésre kötelezett három hónapot meghaladóan fizetés nélküli szabadságot vagy hat hónapot

meghaladóan táppénzt, baleseti táppénzt vesz igénybe (a továbbiakban: szünetelés).”

3. § (1) A Tkr. 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Továbbképzési pontérték az (5) bekezdésben meghatározott, érvényes minõsítéssel rendelkezõ minõsített

továbbképzési programokon történõ részvétellel szerezhetõ. Ugyanazon minõsített továbbképzési programon

megszerzett továbbképzési pont az adott továbbképzési idõszakban csak egyszer vehetõ figyelembe.”

(2) A Tkr. 3. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A továbbképzési pontértékek elismerésének feltétele, hogy a továbbképzésre kötelezett személy a továbbképzési

idõszakban legalább egy olyan szakmai tanfolyamon vegyen részt, amely tekintetében – a tanfolyamra jelentkezés

idõpontjában – a továbbképzésre kötelezett személy által gondozott ellátotti csoport a 2. számú melléklet

6. pontjában meghatározott és a 4. § (6) bekezdése alapján közzétett ellátotti csoporttal megegyezik.”

4. § (1) A Tkr. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Minõsített továbbképzési programot – a továbbképzés céljából szervezett szakmai tanfolyam kivételével –

bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet szervezhet. Szakmai
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tanfolyam szervezésére csak az a szervezet jogosult, amelyik a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény

(a továbbiakban: Fktv.) 8. §-ában szabályozott felnõttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szerepel.”

(2) A Tkr. 4. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ha a szervezet továbbképzés-szervezési jogát a 11/A. § alapján felfüggesztik, az (1) bekezdéstõl eltérõen

a felfüggesztés idõtartama alatt nem jogosult továbbképzés szervezésére.”

(3) A Tkr. 4. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(4) A továbbképzési program minõsítése a program benyújtásával egyidejûleg kérhetõ. A minõsítési kérelmet három

példányban, az Intézet honlapján közzétett adatlapon kell az Intézet részére benyújtani. A minõsítési kérelemhez

csatolni kell a minõsítési díj befizetését igazoló dokumentum másolatát.

(5) A továbbképzési program minõsítési díja

a) szakmai tanfolyam, illetve szakmai személyiségfejlesztõ foglalkozás esetén a közalkalmazottak részére a központi

költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott, az „A” fizetési osztály elsõ fizetési fokozata szerinti garantált

illetmény összegének (a továbbiakban: alapdíj) 70%-a,

b) szakmai tanácskozás, külföldi vagy hazai tanulmányút, illetve szakmai mûhely esetén az alapdíj 30%-a.

(6) Az Intézet a továbbképzés-szervezési joggal rendelkezõ szervezet esetében az érvényes minõsítéssel rendelkezõ

továbbképzési program 2. számú mellékletben meghatározott adatait a (4) bekezdés szerinti minõsítési kérelem

benyújtását követõ negyedév utolsó napjáig a honlapján, valamint a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter

(a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjában közzéteszi.”

(4) A Tkr. 4. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Az Intézet közzéteszi a honlapján, valamint a minisztérium hivatalos lapjában a továbbképzés-szervezési jog

11/A. § szerinti felfüggesztését követõ 60 napon belül a felfüggesztéssel érintett szervezet nevét, valamint

a felfüggesztés kezdõ és záró idõpontját.”

(5) A Tkr. 4. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(7) Az adott negyedévben érvényes minõsítéssel rendelkezõ szakmai tanfolyam, illetve szakmai személyiségfejlesztõ

foglalkozás csak a (6) bekezdés szerinti közzétételt követõen indítható azzal, hogy a továbbképzés szervezõje köteles

a továbbképzés tényleges indítását a 2/A. számú melléklet szerinti adattartalommal az Intézetnek az indítást

megelõzõ 10 munkanapon belül bejelenteni.

(8) A (6) bekezdés szerint közzétett továbbképzési program a közzétételben meghatározott minõsítés érvényességéig

szervezhetõ. A továbbképzés szervezõje

a) a megszervezésre került továbbképzési programról a 3. számú melléklet szerinti adattartalommal a továbbképzés

lebonyolítását követõ hónap utolsó napjáig,

b) a megszervezésre nem került továbbképzési programról a 4. számú melléklet szerinti adattartalommal a tárgyévet

követõ év február 28-áig

beszámol, illetve bejelentést tesz az Intézet részére.”

(6) A Tkr. 4. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Az a továbbképzõ szervezet, amelynek továbbképzési jogát a 11/A. § alapján felfüggesztették, továbbképzési

programot a felfüggesztés idõtartama alatt nem indíthat.”

5. § A Tkr. 5. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A (2) bekezdés a) pontja szerinti feltétel teljesülését csak az elsõ szakvizsga esetében kell vizsgálni.”

6. § A Tkr. a következõ 11/A. §-sal egészül ki:

„11/A. § (1) Az Intézet a továbbképzések szakmai felügyelete keretében nyomon követi a minõsített továbbképzési

programok megvalósítását. Ha a továbbképzés megvalósítása a minõsített továbbképzési programtól eltér, az Intézet

határidõ tûzése mellett felhívja a továbbképzõ szervezetet az eltérés megszüntetésére.

(2) Ha a továbbképzõ szervezet az (1) bekezdés szerinti felhívásnak határidõben nem tesz eleget, és a továbbképzés

nem a továbbképzési programban meghatározott

a) tananyag felhasználásával vagy

b) óraszámban vagy

c) tárgyak oktatásával vagy

d) képesítésû oktató részvételével

történik, az Intézet a szervezet továbbképzés-szervezési jogát a folyamatban lévõ továbbképzések befejezését

követõen 2 évre felfüggeszti.”
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7. § A Tkr. 12. § (2) bekezdés a) pont af) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az Intézet feladatai

a továbbképzésekkel kapcsolatosan)

„af) a továbbképzések monitorozása, éves értékelése és az éves értékelésrõl beszámoló készítése a miniszternek,”

8. § (1) A Tkr. 12/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A szociális alap- és szakvizsga elnöki feladatait

a) a témacsoportonként összeállított szociális vizsgaelnöki névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) felvett

személyek, valamint

b) a miniszter által a vizsgaelnöki feladatok ellátására kijelölt minisztériumi kormánytisztviselõk

látják el.”

(2) A Tkr. 12/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A névjegyzékbe való felvétel iránti pályázatokat a témacsoport vagy témacsoportok megjelölésével minden év

május 15-éig az Intézethez kell benyújtani. A pályázat benyújtásával egyidejûleg az alapdíj 15%-ának megfelelõ

bírálati díjat kell fizetni. A pályázatok elbírálásáról és a névjegyzékbe történõ felvételrõl az Intézet minden év június

30-áig dönt.”

9. § A Tkr. 16. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Záró és átmeneti rendelkezések”

10. § A Tkr. a következõ 17. §-sal egészül ki:

„17. § (1) Az e rendelet – 2012. december 1-jétõl hatályos – 3. § (6) bekezdésében foglaltakat csak annak a személyes

gondoskodást végzõ személynek az esetében kell alkalmazni, aki a továbbképzési kötelezettségét 2012. november

30-ig nem teljesítette, és a továbbképzési idõszaka 2014. november 30-át követõen jár le.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó személyes gondoskodást végzõ személyek esetében a rendelet

2012. november 30-án hatályos 3. § (6) bekezdését kell alkalmazni.

(3) A 2012. december 1-jét megelõzõen minõsített, érvényes minõsítéssel rendelkezõ szakmai tanfolyam és szakmai

személyiségfejlesztõ foglalkozás

a) 2. számú mellékletben meghatározott adatait az Intézet honlapján közzé kell tenni,

b) 2012. november 30-át követõen akkor indítható, ha a továbbképzés szervezõje a továbbképzés indítását

a 2/A. számú melléklet szerinti adattartalommal az Intézetnek az indítást megelõzõ 10 munkanapon belül bejelenti.”

11. § (1) A Tkr. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tkr. a 2. melléklet szerinti 2/A. számú melléklettel egészül ki.

12. § (1) Hatályát veszti a Tkr.

a) 15. § (2) bekezdés d) pontjában az „az anyagi elismerés összegét és kifizetésének idõpontját” szövegrész,

b) 15. § (3) bekezdés második mondata,

c) 3. számú mellékletének címében a „megelõzõ évben indított” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló

9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet, valamint a személyes gondoskodást végzõ személyek adatainak mûködési

nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosításáról rendelkezõ 16/2003. (IV. 9.) ESZCSM rendelet.

13. § A Tkr.

a) 1. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben” szövegrész helyébe a „15/1998.

(IV. 30.) NM rendeletben vagy a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendeletben” szöveg,

valamint a „szociális, illetõleg gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozás” szövegrész helyébe az „egyéni

vállalkozás” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében az „öt év” szövegrész helyébe a „hat év” szöveg, valamint az „A szociális, illetõleg

gyermekjóléti, gyermekvédelmi vállalkozási tevékenység (a továbbiakban együtt: szociális vállalkozás)”

szövegrész helyébe az „Az egyéni vállalkozói tevékenység” szöveg,

c) 2. § (2) bekezdésében az „a szociális vállalkozási” szövegrész helyébe az „az egyéni vállalkozói” szöveg,

d) 3. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a „programok” szövegrész helyébe a „programok típusai” szöveg,
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e) 3. § (5) bekezdés a) pontjában a „továbbképzés céljából szervezett” szövegrész helyébe a „szakmai” szöveg,

f) 4. § (3) bekezdésében a „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet Felnõttképzési Akkreditációs

Testületének” szövegrész helyébe a „Nemzeti Munkaügyi Hivatal Felnõttképzési Akkreditáló Testületének”

szöveg,

g) 4. § (9) bekezdésében a „beszámolási” szövegrész helyébe a „beszámolási vagy bejelentési” szöveg, valamint

a „beszámolás” szövegrész helyébe a „beszámolás vagy bejelentés” szöveg,

h) 4/A. § (2) bekezdésének nyitó szövegrészében az „illetõleg” szövegrész helyébe az „a jelenléti ívet és” szöveg,

i) 4/A. § (5) bekezdésében a „négy” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

j) 5. § (2) bekezdés b) pontjában a „végez, vagy” szövegrész helyébe a „végez.” szöveg,

k) 5. § (6) bekezdésében az „az egy évet” szövegrész helyébe az „a két évet” szöveg,

l) 6. § (4) bekezdésében az „a minisztérium hivatalos lapjában” szövegrész helyébe az „az Intézet honlapján,

valamint a minisztérium hivatalos lapjában” szöveg,

m) 9. § (2) bekezdésében az „évben” szövegrész helyébe az „éves szakvizsga-idõszakban” szöveg,

n) 12/A. § (5) bekezdésében a „minisztérium hivatalos lapjában” szövegrész helyébe a „honlapján és a minisztérium

hivatalos lapjában” szöveg,

o) 14. § (3) bekezdésében az „a minisztérium” szövegrész helyébe az „az Intézet” szöveg, valamint a „hivatalos

lapjában” szövegrész helyébe a „honlapján és a minisztérium hivatalos lapjában” szöveg,

p) 3. számú mellékletében az „akkreditált” szövegrész helyébe a „minõsített” szöveg, valamint az „év február 28-áig”

szövegrész helyébe a „hónap utolsó napjáig” szöveg

lép.

2. A személyes gondoskodást végzõ személyek adatainak mûködési nyilvántartásáról szóló

8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

14. § (1) A személyes gondoskodást végzõ személyek adatainak mûködési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.)

SZCSM rendelet 4. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „szociális” szövegrész hatályát veszti.

(2) A személyes gondoskodást végzõ személyek adatainak mûködési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.)

SZCSM rendelet

a) 1. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben” szövegrész helyébe a „15/1998.

(IV. 30.) NM rendeletben vagy a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendeletben” szöveg,

valamint a „szociális, illetõleg gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozás” szövegrész helyébe az „egyéni

vállalkozás” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „gyermekvédelmi intézményben” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi

intézményben, illetve javítóintézetben” szöveg,

c) 4. § (1) bekezdés b) pont ba) pontjában a „gyermekvédelmi intézmény” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi

intézmény, illetve a javítóintézet” szöveg

lép.

3. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékrõl és az Országos Szociálpolitikai Szakértõi

Névjegyzékrõl szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet módosítása

15. § Az Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékrõl és az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékrõl szóló

25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet 1. számú melléklet I. rész i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„i) Fogyatékos gyermekek gondozása, nevelése szakterület

Elfogadható szakképesítés: gyógypedagógus, gyógytornász, konduktor, továbbá bölcsõdei ellátás esetében

a gyógypedagógiai asszisztens.

Elfogadható szakvizsga: szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel

megszerezhetõ szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.

Elfogadható szakmai gyakorlat: a gyermekvédelem, a közoktatás, a szociális ellátás területén fogyatékos

gyermekekkel végzett munka, illetve ezek módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat.”
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4. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2012. december 1-jén lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

1. melléklet a 41/2012. (XI. 28.) EMMI rendelethez

„2. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez

Adatlap a minõsített továbbképzési program közzétételéhez

1. A továbbképzést szervezõ megnevezése, címe:

2. A program címe:

3. A program minõsítése érvényes:

4. A program célja, tartalma:

5. A program célcsoportja:

6. A program által közvetlenül érintett ellátotti csoport(ok):

7. A szerezhetõ továbbképzési pontérték:

8. A program indításának tervezett idõpontja:

9. A program idõtartama (óra):

10. A program indításának tervezett helyszíne:

11. A résztvevõ által fizetendõ részvételi díj:

12. A továbbképzést szervezõ személy neve, telefonszáma:

”

2. melléklet a 41/2012. (XI. 28.) EMMI rendelethez

„2/A. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez

Bejelentõlap továbbképzési program szervezésérõl

A minõsített továbbképzési program az alábbiak szerint kerül megrendezésre

1. A továbbképzést szervezõ megnevezése, címe:

2. A program címe:

3. A továbbképzési pontérték:

4. A program indításának és befejezésének tervezett idõpontja:

5. A program indításának helyszíne:

6. A résztvevõ által fizetendõ részvételi díj:

7. A továbbképzést szervezõ személy neve, telefonszáma:

8. A program engedélyszáma:

Kelt: ..............................................., ........... év ................................... hónap ..... napján

P. H.

............................................................................................................
a továbbképzés szervezõjének cégszerû aláírása”
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Az emberi erõforrások miniszterének 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelete
a rehabilitációs orvosszakértõi névjegyzékrõl

A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. §

(4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXCI. törvény 28. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ ál-

lamtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljár-

va – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 10. § tekintetében a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXCI. törvény 28. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ ál-

lamtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljár-

va – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,

a 11. § tekintetében a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXCI. törvény 28. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ ál-

lamtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben

eljárva

a következõket rendelem el:

1. A rehabilitációs orvosszakértõi tevékenység végzésének feltételei

1. § Rehabilitációs orvosszakértõi tevékenység végzésére az jogosult, aki – a megváltozott munkaképességû személyek

ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 27/A. § (1) bekezdésében meghatározott

feltételeken túlmenõen –

a) az 1. mellékletben felsorolt valamelyik szakképesítéssel és az e szakképesítéssel ellátható területeken legalább öt

év szakmai gyakorlattal rendelkezik,

b) egészségbiztosítási szakképesítéssel rendelkezik,

c) az 1. mellékletben felsorolt, az a) pont alapján figyelembe vett szakképesítés és az egészségbiztosítási

szakképesítés tekintetében szerepel az egészségügyi dolgozók érvényes mûködési nyilvántartásában, kivéve, ha

az egészségügyrõl szóló törvényben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenysége végzésének a mûködési

nyilvántartásba történõ bejegyzése nem feltétele, és

d) az e rendeletben meghatározott továbbképzési kötelezettséget teljesíti.

2. § (1) Az 1. § a) pontjában meghatározott szakmai gyakorlatot az igazolja, aki vagy akinek a jogelõdje a bejelentõt

foglalkoztatja vagy foglalkoztatta. Ha a foglalkoztató jogutód nélkül megszûnt, vagy a szakmai gyakorlatot a bejelentõ

nem foglalkoztatottként teljesítette, a gyakorlatot szerzõdéssel és annak teljesítését igazoló dokumentummal kell

igazolni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolásnak tartalmaznia kell a kiállítójának nevét, székhelyét, a bejelentõ nevét, lakcímét,

a betöltött munkakör megnevezését és a foglalkoztatás idõtartamát.

2. A bejelentéssel összefüggõ eljárás

3. § (1) A rehabilitációs orvosszakértõi tevékenységgel kapcsolatos – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti – bejelentést a Nemzeti Rehabilitációs és

Szociális Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) a 2. melléklet szerinti adatlapon kell benyújtani.

(2) A bejelentéshez mellékelni kell

a) a végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatát,

b) az 1. § a) pontjában meghatározott szakmai gyakorlatot tanúsító igazolást,

c) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését tanúsító, 7. § szerinti igazolást.
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(3) Az 1. § c) pontjában és a 9. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel fennállásának vizsgálata céljából a Hivatal

megkeresi az egészségügyi dolgozók mûködési nyilvántartását vezetõ szervet.

(4) A bejelentés – a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében folytatni kívánt tevékenység kivételével –

a megtételétõl számított öt naptári évre szól.

3. A rehabilitációs orvosszakértõi névjegyzék

4. § (1) A Hivatal rehabilitációs orvosszakértõi tevékenységre jogosult személyekrõl vezetett nyilvántartása (a továbbiakban:

névjegyzék) – a törvényben meghatározott adatokon túl – a következõ adatokat tartalmazza:

a) az 5. § szerinti szüneteltetés kezdõ és záró idõpontja,

b) – a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében folytatni kívánt tevékenység kivételével – a bejelentés

lejártának idõpontja.

(2) A Hivatal – a törvényben meghatározott adatokon túl – a honlapján naprakészen közzéteszi a rehabilitációs

orvosszakértõi tevékenységre jogosult személy elérhetõségére, valamint a végzettségére, képesítésére vonatkozó,

a 2. melléklet h)–j) pontjában foglalt adatokat.

(3) A rehabilitációs orvosszakértõ a bejelentéssel egyidejûleg hozzájárul a (2) bekezdésben foglalt adatoknak a Hivatal

honlapján való közzétételéhez.

(4) A rehabilitációs orvosszakértõt – a törvényben meghatározott eseteken túl – törölni kell a névjegyzékbõl, ha a 6. §

szerinti továbbképzési kötelezettségét nem teljesíti.

5. § A rehabilitációs orvosszakértõ a Hivatalnál – legfeljebb 3 évre – kérheti tevékenységének szüneteltetését a kérelem

benyújtását követõ kezdõ és záró idõpontjának megjelölésével. A bejelentés idõtartama a szüneteltetés idõtartamával

meghosszabbodik. A szüneteltetés záró idõpontja a szüneteltetés alatt módosítható.

4. A rehabilitációs orvosszakértõk továbbképzése

6. § (1) A rehabilitációs orvosszakértõ köteles a Hivatal által szervezett 20 óra idõtartamú, írásbeli vizsgával záruló

továbbképzésen részt venni és a vizsgakövetelményeket teljesíteni

a) a névjegyzékbe vétel idõpontját követõ 1 éven belül, valamint

b) az a) pont szerinti kötelezettség teljesítését követõen évente.

(2) A továbbképzés célja a rehabilitációs orvosszakértõk képzése érdekében

a) a komplex minõsítés során az egészségi állapot, valamint az önellátási képesség orvosszakmai szempontú

vizsgálatára vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok, eljárásrendek naprakész elsajátítása,

b) az elméleti és gyakorlati ismeretek folyamatos szinten tartása,

c) az egységes szemlélet és gyakorlat kialakítása a rehabilitációs orvosszakértõi tevékenységben.

5. A névjegyzékbe vételi eljárás igazgatási szolgáltatási díja

7. § (1) A rehabilitációs orvosszakértõnek a névjegyzékbe történõ felvétele, valamint a bejelentés megújítása során igazgatási

szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie. A díj mértéke 5000 Ft.

(2) A díjat a Hivatal 10032000-01493043-00000000 számú számlájára átutalással vagy fizetési számlára történõ

készpénzbefizetéssel kell megfizetni.

(3) A díj megfizetését a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonattal, a fizetési számlára történõ

készpénzbefizetést igazoló szelvényrésszel, vagy ezek másolatával kell igazolni.

(4) Túlfizetés esetén a díjtöbbletet harminc napon belül vissza kell téríteni.

(5) A díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési

kötelezettségének sajátosságairól szóló rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) A díjfizetéssel kapcsolatos – e rendeletben nem szabályozott – kérdésekben az illetékekrõl szóló 1990. évi

XCIII. törvény 28. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdés elsõ mondatában foglaltakat kell alkalmazni.

6. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

1374 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 13. szám



(2) Az 5. alcím az e rendelet kihirdetését követõ 31. napon lép hatályba.

(3) Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelvnek való megfelelést szolgálja.

9. § (1) 2013. december 31-éig rehabilitációs orvosszakértõi tevékenység végzésére jogosult az az egészségbiztosítási

szakképesítéssel nem rendelkezõ személy is, aki

a) az 1. § a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel,

b) az 1. mellékletben felsorolt, az 1. § a) pontja alapján figyelembe vett szakképesítés tekintetében szerepel

az egészségügyi dolgozók érvényes mûködési nyilvántartásában, kivéve, ha az egészségügyrõl szóló törvényben

foglaltak szerint az egészségügyi tevékenysége végzésének a mûködési nyilvántartásba történõ bejegyzése nem

feltétele, és

c) a Hivatalnál vagy jogelõdjeinél mûködõ szakértõi bizottságban eltöltött hat hónap szakmai gyakorlattal

rendelkezik.

(2) 2014. január 1-jén az egészségbiztosítási szakképesítéssel nem rendelkezõ rehabilitációs orvosszakértõt törölni kell

a névjegyzékbõl.

10. § A komplex minõsítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 1. § (3) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az 1. mellékletet kell alkalmazni a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá

tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 13. §

(2) bekezdés a)–c) és e)–i) pontja, továbbá 13. § (3) bekezdés b) és f)–j) pontja szerinti esetekben is.”

11. § A foglalkozási rehabilitációs szakértõkrõl szóló 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet 7. § (1) bekezdésében a „szervezett”

szövegrész helyébe az „a Hivatal által szervezett” szöveg lép.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere
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1. melléklet a 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelethez

A rehabilitációs orvosszakértõi tevékenység végzéséhez szükséges szakképesítés

1. aneszteziológia és intenzív terápia,

2. arc-, állcsont- és szájsebészet,

3. belgyógyászat,

4. bõrgyógyászat,

5. csecsemõ- és gyermekgyógyászat,

6. érsebészet,

7. fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás,

8. foglalkozásorvostan (üzemorvostan),

9. fül-orr-gégegyógyászat,

10. gasztroenterológia,

11. geriátria,

12. gyermek- és ifjúságpszichiátria,

13. gyermeksebészet,

14. háziorvostan,

15. hematológia,

16. honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan,

17. idegsebészet,

18. igazságügyi orvostan,

19. infektológia,

20. kardiológia,

21. klinikai onkológia,

22. mellkassebészet,

23. nefrológia,

24. neurológia,

25. ortopédia és traumatológia (ortopédia, traumatológia),

26. oxyológia és sürgõsségi orvostan,

27. plasztikai és égés-sebészet,

28. pszichiátria,

29. repülõorvostan,

30. reumatológia,

31. sebészet,

32. szemészet,

33. szívsebészet,

34. szülészet-nõgyógyászat,

35. tüdõgyógyászat vagy

36. urológia

szakképesítés.
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2. melléklet a 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelethez

Bejelentés a rehabilitációs orvosszakértõi tevékenység folytatásáról

Szakértõi tevékenység megkezdése

Korábbi bejelentés idõtartamának megújítása

Adatváltozás bejelentése

a) Név:

b) Lakcím:

c) Tevékenység helye:

d) Születési név:

e) Születési hely:

f) Születési idõ:

g) Anyja születési neve:

h) Telefonszám:

i) Elektronikus levélcím:

j) A szakképesítésre, végzettségre vonatkozó adatok:

Szakképesítés, végzettség megnevezése: A szakképzettséget, képesítést igazoló okiratot kiállító

intézmény neve, a kiállítás idõpontja:

Mûködési engedély: Nyilvántartási szám:

Hozzájárulok, hogy a h)–j) pontban foglalt adataimat a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal honlapján

közzétegye.

Kelt:

…….……………………………...

bejelentõ aláírása

A nemzetgazdasági miniszter 33/2012. (XII. 5.) NGM rendelete
a Rehabilitációs kártya igénylésének, kibocsátásának, felhasználásának, kicserélésének,
visszavonásának és a hozzá kapcsolódó kedvezmény érvényesítésének részletes szabályairól

A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követõen

munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 17. §

(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) és i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes mi-

niszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l)

és m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erõforrások miniszterével egyetértésben – a következõket rendelem

el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szerveire (a továbbiakban: állami adóhatóság),

b) a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag

ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról
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szóló 2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) szerinti rehabilitációs hatóságra (a továbbiakban:

rehabilitációs hatóság),

c) a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXCI. törvény, valamint a Pftv. szerint a Rehabilitációs kártya kiváltására jogosult személyre,

d) a Rehabilitációs kártya kiváltására jogosult személynek a Pftv. szerinti munkáltatójára.

2. § (1) A Rehabilitációs kártyára jogosult személy a Rehabilitációs kártya igénylésére szolgáló kérelemben közli

a rehabilitációs hatósággal

a) a természetes személyazonosító adatait,

b) az adóazonosító jelét és

c) a Pftv. szerinti munkáltatójának nevét, adószámát, székhelyét, telephelyét.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjára vonatkozó adatot kizárólag abban az esetben kell a Rehabilitációs kártyára jogosultnak

közölnie kérelmében a rehabilitációs hatósággal, ha a kérelem benyújtásakor munkaviszonyban áll.

(3) A rehabilitációs hatóság a kérelemre indult eljárásban a Rehabilitációs kártyára vonatkozó jogosultság fennállásáról

szóló tájékoztatást az (1) bekezdés szerinti adatok feltüntetése mellett hivatalból, elektronikus úton, a Rehabilitációs

kártyára való jogosultság megállapítását követõ 1 napon belül megküldi az állami adóhatóság részére a Rehabilitációs

kártya igénylésével kapcsolatos eljárás megindítása érdekében.

(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás során az állami adóhatóság nem tudja a Rehabilitációs kártyára

jogosult személyt egyértelmûen beazonosítani, akkor haladéktalanul – elektronikus úton – megkeresi a rehabilitációs

hatóságot a Rehabilitációs kártyára jogosult személyének (természetes személyazonosító adatainak, adóazonosító

jelének) tisztázása érdekében.

3. § Az állami adóhatóság a rehabilitációs hatóság 2. § szerinti adatszolgáltatását követõ 15 napon belül megküldi

a Rehabilitációs kártyát

a) a Rehabilitációs kártyára jogosult személy munkáltatója részére, ha a Rehabilitációs kártyára jogosult személy

a kérelmében a 2. § (1) bekezdés c) pontja szerint megadta munkáltatója adatait, vagy

b) a Rehabilitációs kártyára jogosult személy részére, ha a Rehabilitációs kártyára jogosult személy kérelmében nem

szerepelnek munkáltatója adatai.

4. § (1) A Rehabilitációs kártyára való jogosultság megszûnése esetén a rehabilitációs hatóság az errõl szóló tájékoztatást

– a 2. § (1) bekezdésében meghatározott adatok közlésével egyidejûleg – hivatalból, elektronikus úton, a jogosultság

megszûnését követõ 1 napon belül megküldi az állami adóhatóság részére a Rehabilitációs kártya visszavonásával

kapcsolatos eljárás megindítása érdekében. Az állami adóhatóság elektronikus úton értesíti a rehabilitációs hatóságot

az 5. § szerinti cserekártya igénylésérõl, valamint a rehabilitációs kártya visszavonásáról.

(2) A Rehabilitációs kártya visszavonásának idõpontja a rehabilitációs hatóság jogosultság megszûnésére vonatkozó

adatszolgáltatásának az állami adóhatósághoz történõ megérkezése.

(3) Az állami adóhatóság – az (5) bekezdésben meghatározottak kivételével – a Rehabilitációs kártya visszavonásával

egyidejûleg e tényrõl tájékoztatja a visszavont Rehabilitációs kártyát letétben tartó – az állami adóhatóság által ismert

– munkáltatót, valamint felszólítja a Rehabilitációs kártya haladéktalan, de legkésõbb 30 napon belüli

visszaszolgáltatására.

(4) A Rehabilitációs kártya visszaszolgáltatásának tényét, a munkáltató nevét és adószámát, valamint a visszaszolgáltatás

dátumát az állami adóhatóság nyilvántartja.

(5) Ha az állami adóhatóság nyilvántartása alapján a visszavont Rehabilitációs kártyát nem használták fel, akkor errõl

haladéktalanul tájékoztatja a rehabilitációs hatóságot.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás alapján a rehabilitációs hatóság a Rehabilitációs kártyára – annak

kiküldése idõpontjában – jogosult személyt szólítja fel a Rehabilitációs kártya haladéktalan, de legkésõbb 30 napon

belüli visszaszolgáltatására.

5. § A Rehabilitációs kártyára jogosult a rehabilitációs hatósághoz terjeszti elõ a Rehabilitációs kártya adatváltozás

(névváltozás) miatti cseréje iránti kérelmét. A rehabilitációs hatóság e tényt a 2. § szerinti adatszolgáltatáson keresztül

jelzi az állami adóhatóság felé, mely szerv a kicserélt Rehabilitációs kártyát (a továbbiakban: cserekártya) kiállítja.
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6. § (1) A Rehabilitációs kártyának a Rehabilitációs kártyára jogosult személy birtokából való kikerülése (megsemmisülése,

elvesztése vagy jogtalan eltulajdonítása) esetén akkor adható ki ismételten azonos adattartalommal a Rehabilitációs

kártya (cserekártya), illetve a Rehabilitációs kártya megrongálódása esetén akkor cserélhetõ, ha azt a Rehabilitációs

kártyára jogosult kéri.

(2) A Rehabilitációs kártya birtokából való kikerülését (megsemmisülését, elvesztését vagy jogtalan eltulajdonítását),

valamint megrongálódását a Rehabilitációs kártyára jogosult köteles haladéktalanul, de legkésõbb a birtokából való

kikerülés (megsemmisülés, elvesztés vagy jogtalan eltulajdonítás), valamint a megrongálódás tudomására jutásától

számított három napon belül a rehabilitációs hatóságnál bejelenteni.

(3) A cserekártya igénylésekor a Rehabilitációs kártya birtokából való kikerülésérõl (megsemmisülésérõl, elvesztésérõl

vagy jogtalan eltulajdonításáról), valamint megrongálódásáról a Rehabilitációs kártyára jogosult személy

nyilatkozatot tesz.

7. § (1) A cserekártya kiállítása iránti igénynek az állami adóhatósághoz való megérkezésekor a korábbi, még érvényes

Rehabilitációs kártyát az állami adóhatóság visszavonja. A visszavont kártya birtokosa köteles azt az állami

adóhatósághoz haladéktalanul visszaszolgáltatni. A visszaszolgáltatott Rehabilitációs kártyákat az állami adóhatóság

megsemmisíti.

(2) A Rehabilitációs kártya cseréje esetén a cserekártya érvényességének kezdõ napja az eredeti Rehabilitációs kártya

kiállításának a napja.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

Az Alkotmánybíróság 40/2012. (XII. 6.) AB határozata
a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapításáról
és megsemmisítésérõl

Az Alkotmánybíróság teljes ülése az alapvetõ jogok biztosának jogszabály alaptörvény-ellenessége utólagos

vizsgálatára irányuló indítványa tárgyában – dr. Balsai István, dr. Dienes-Oehm Egon és dr. Szívós Mária alkotmánybírók

különvéleményével – meghozta a következõ

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 7. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenes, ezért azt megsemmisíti.

A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXCI. törvény 7. § (4) bekezdése e határozatnak a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ napon veszti hatályát.

2. Az Alkotmánybíróság a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXCI. törvény 13. § (2) bekezdés d) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló indítványt

elutasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

I. 1. Az alapvetõ jogok biztosa 2012. július 30-án az alapvetõ jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 2. § (3) bekezdése

és az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 24. § (2) bekezdése alapján a

megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény

13. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 1379



(a továbbiakban: Mmtv.) 7. § (4) bekezdése és 13. § (2) bekezdés d) pontja megsemmisítését kezdeményezte

az Alkotmánybíróságnál.

2. Az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés e) pontja alapján az Alkotmánybíróság – többek között – az alapvetõ jogok

biztosa kezdeményezésére felülvizsgálja a jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való összhangját. Ennek megfelelõen

az Abtv. 24. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az Alkotmánybíróság a jogszabály Alaptörvénnyel való összhangját

az alapvetõ jogok biztosának határozott kérelmet tartalmazó indítványa alapján akkor vizsgálja, ha az alapvetõ jogok

biztosának álláspontja szerint a jogszabály alaptörvény-ellenessége fennáll. A biztos indítványa azt kifogásolja, hogy

az Mmtv.-nek a rehabilitációs ellátás szüneteltetésével, illetve a rokkantsági ellátás megszüntetésével kapcsolatos

rendelkezései ellentétesek az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével és a XV. cikk (4) bekezdésével.

2.1. Az indítvány szerint elõkérdés, hogy az Alkotmánybíróság az Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdésében foglalt

hatáskör-korlátozás ellenére vizsgálhatja-e a támadott rendelkezéseket. Tekintettel azonban az Alkotmánybíróság

gyakorlatára, különösen a 22/2012. (V. 11.) AB határozatban foglaltakra, megállapítható, hogy az Mmtv. két

rendelkezésének alkotmányossági vizsgálata nem kizárt, e rendelkezések esetleges megsemmisítésébõl sem

következne ugyanis a költségvetési törvény módosítása, és a megsemmisítés nem járna a költségvetési gazdálkodás

jelentõs módosulásával.

2.2. Az Alaptörvény Átmeneti rendelkezéseinek 19. cikk (5) bekezdése alapján 2012. december 31-éig alkalmazandó

az Alkotmány 70/E. § (3) bekezdése, amelynek utolsó mondata szerint „[a]z általános öregségi nyugdíjkorhatár

betöltését megelõzõen folyósított nyugellátás törvényben meghatározottak szerint csökkenthetõ és szociális

ellátássá alakítható, munkavégzésre való képesség esetén megszüntethetõ”. Ez az alkotmányos felhatalmazás

azonban – az alapvetõ jogok biztosa szerint – nem jelenti, hogy a nyugellátási rendszer átalakítása során hozott

törvényeknek ne kellene megfelelniük az Alaptörvénynek. Az Mmtv. viszont jelentõsen, rövid idõn belül, az új

jogszabályi környezetre való felkészülést lehetõvé tévõ átmeneti szabályok hiányában változtatta meg a rokkantak

ellátásának jogszabályi kereteit anélkül, hogy annak különös indoka lett volna. Emiatt az Mmtv. nem tett eleget az

Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésébõl fakadó bizalomvédelem követelményének. Az alapvetõ jogok biztosa ezért,

annak tudatában, hogy nincs hatásköre mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítását kérni

az Alkotmánybíróságtól, megfontolásra javasolja a jogalkotói mulasztás megállapítását.

2.3. Az alapjogi biztos szerint az Alaptörvény XV. cikk (4) bekezdésében foglalt esélyegyenlõségi klauzulát sérti, hogy

az Mmtv. 7. § (4) bekezdése nem teszi lehetõvé a rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását abban az idõszakban,

amikor az ellátott keresõtevékenységet végez, közfoglalkoztatásban vesz részt vagy keresõképtelen. Ez a szabály

a rendkívül alacsony összegû támogatás mellett, a kereset összegétõl függetlenül zárja ki a munkavállalás lehetõségét.

A megváltozott munkaképességû személyek keresete ráadásul jellemzõen kevesebb, mint más munkavállalók bére.

A biztos szerint ezért az Mmtv. 7. § (4) bekezdése ahelyett, hogy az esélyegyenlõséget segítené elõ, éppen azzal

ellentétes hatást fejt ki.

Az indítvány emellett az Alaptörvény XV. cikk (4) bekezdésével ellentétesnek tartja az Mmtv. 13. § (2) bekezdés

d) pontját, amelynek alapján meg kell szüntetni a rokkantsági ellátást, ha az ellátott keresõtevékenységet folytat,

és jövedelme három egymást követõ hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladja a minimálbér 150 százalékát.

Ez a szabály ugyanis alkalmas arra, hogy eltántorítsa az érintetteket a munkavégzéstõl. A rokkant ellátásra jogosult

személyek esetében a munkalehetõség korlátozott és eshetõleges, így szociális biztonságuk szempontjából

aránytalan kockázatot jelent számukra az ellátás elvesztése.

Végül az alapvetõ jogok biztosa utal arra, hogy az Alaptörvény XV. cikk (5) bekezdése alapján az állam külön

intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nõket, az idõseket és a fogyatékkal élõket. Bár a rokkantsági ellátásban

részesülõk és a fogyatékkal élõk köre nem teljesen azonos, jelentõs az átfedés a két csoport tagjai között.

Az esélyegyenlõségi követelmények érvényesítése ezért ezen a területen különösen indokolt.

II. 1. Az Alaptörvénynek az indítvány elbírálásakor hatályos rendelkezései:

„B) cikk (1) Magyarország független, demokratikus jogállam.”

„XV. cikk (4) Magyarország az esélyegyenlõség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.

(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nõket, az idõseket és a fogyatékkal élõket.”

„XIX. cikk (1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság,

betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar

állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.

(2) Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók esetében a szociális intézmények és

intézkedések rendszerével valósítja meg.
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(3) Törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézkedést igénybe vevõ személynek a közösség

számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja.

(4) Magyarország az idõskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló egységes állami

nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények mûködésének lehetõvé tételével

segíti elõ. Törvény az állami nyugdíjra való jogosultság feltételeit a nõk fokozott védelmének követelményére

tekintettel is megállapíthatja.”

„37. cikk (4) Mindaddig, amíg az államadósság a teljes hazai össztermék felét meghaladja, az Alkotmánybíróság

a 24. cikk (2) bekezdés b)–e) pontjában foglalt hatáskörében a központi költségvetésrõl, a központi költségvetés

végrehajtásáról, a központi adónemekrõl, az illetékekrõl és járulékokról, a vámokról, valamint a helyi adók központi

feltételeirõl szóló törvények Alaptörvénnyel való összhangját kizárólag az élethez és az emberi méltósághoz való

joggal, a személyes adatok védelméhez való joggal, a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához való joggal

vagy a magyar állampolgársághoz kapcsolódó jogokkal összefüggésben vizsgálhatja felül, és ezek sérelme miatt

semmisítheti meg. Az Alkotmánybíróság az e tárgykörbe tartozó törvényeket is korlátozás nélkül jogosult

megsemmisíteni, ha a törvény megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási

követelmények nem teljesültek.”

2. Az Mmtv. indítvány által támadott rendelkezései:

„7. § (4) A rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását szüneteltetni kell arra az idõtartamra tekintettel, amikor az ellátott

keresõtevékenységet végez, közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy keresõképtelen. Erre az idõtartamra folyósított

rehabilitációs pénzbeli ellátást az ok bekövetkezésérõl való tudomásszerzést követõ hónaptól járó ellátásból le kell

vonni, vagy azt a rehabilitációs ellátás megszüntetése esetén vissza kell követelni.”

„13. § (2) A rokkantsági ellátást meg kell szüntetni, ha az ellátásban részesülõ (…)

d) keresõtevékenységet folytat és jövedelme 3 egymást követõ hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladja

a minimálbér 150 százalékát,”

III. Az Alkotmánybíróság mindenekelõtt azt az indítványi elemet vizsgálta, amely szerint az Alaptörvény 37. cikk

(4) bekezdésében foglalt hatáskör-korlátozás nem zárja ki a kifogásolt rendelkezések alkotmányossági vizsgálatát.

1. Az Alkotmánybíróság a kérdés megítélésekor a 22/2012. (V. 11.) AB határozat következõ megállapításából indult ki:

Az Alkotmánybíróság „az újabb ügyekben felhasználhatja azokat az érveket, amelyeket az Alaptörvény hatályba

lépése elõtt hozott korábbi határozata az akkor elbírált alkotmányjogi kérdéssel összefüggésben tartalmazott, feltéve,

hogy az Alaptörvény konkrét – az elõzõ Alkotmányban foglaltakkal azonos vagy hasonló tartalmú – rendelkezései

és értelmezési szabályai alapján ez lehetséges.” (Indokolás [40])

Az Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdésének elsõ mondata szerint „[m]indaddig, amíg az államadósság a teljes hazai

össztermék felét meghaladja, az Alkotmánybíróság a 24. cikk (2) bekezdés b)–e) pontjában foglalt hatáskörében

a központi költségvetésrõl, a központi költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekrõl, az illetékekrõl és

járulékokról, a vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeirõl szóló törvények Alaptörvénnyel való összhangját

kizárólag az élethez és az emberi méltósághoz való joggal, a személyes adatok védelméhez való joggal, a gondolat,

a lelkiismeret és a vallás szabadságához való joggal vagy a magyar állampolgársághoz kapcsolódó jogokkal

összefüggésben vizsgálhatja felül, és ezek sérelme miatt semmisítheti meg”.

A 37. cikk (4) bekezdés második mondata alapján az Alkotmánybíróság az e tárgykörbe tartozó törvényeket is

korlátozás nélkül jogosult megsemmisíteni, ha a törvény megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, az

Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények nem teljesültek. Az eljárási természetû alkotmányossági felülvizsgálat

tehát a pénzügyi törvények esetében is lehetséges, a tartalmit viszont az Alaptörvény egyes jogokra korlátozza.

Ez a korlátozás pedig gyakorlatilag szó szerint megegyezik az 2011. december 31-éig hatályban lévõ Alkotmány

32/A. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakkal. Emiatt az Alkotmánybíróság továbbra is irányadónak tartja a

hatáskör-korlátozó szabályt értelmezõ korábbi döntéseiben foglaltakat.

2. Az Alkotmánybíróság joggyakorlata a hatáskör-korlátozást a következõképpen értelmezte. A személyi jövedelemadó

meghatározott részének felhasználásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezés utólagos normakontrolljára irányuló

347/B/2009. AB határozat a következõket rögzítette: „Az alapjogvédelem eszközrendszerét korlátozó,

hatáskörszûkítésre vonatkozó alkotmányszöveg tehát nem minden adóval kapcsolatos törvényi rendelkezés, hanem

csak a központi adónemekrõl szóló törvény alkotmányossági vizsgálatát korlátozza.” (ABH 2011, 1957.) E határozatra

utalva az Alkotmánybíróság a 769/B/2005. határozatban megállapította hatáskörét azzal, hogy bár a vizsgált

rendelkezés a központi adónemre (jövedéki adóra) vonatkozó szabályozáson belül helyezkedik el, alapvetõen

a jövedéki ellenõrzés következményéhez (és nem a jövedéki adóhoz) kapcsolódik, és annak egy jogkövetkezményét,
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nevezetesen: a jövedéki bírságot szabályozza (ABH 2011, 1551.). A 458/B/2010. AB határozat is úgy érvelt, hogy

az Alkotmánybíróság korlátozás nélkül felülvizsgálhatja azokat a rendelkezéseket, amelyek nem központi adónemre,

nem az adókötelem tartalmára vonatkoznak, nem központi adónem megállapításáról szólnak (ABH 2011, 2123.).

Jelen ügyben az Mmtv. szabályai olyan normák, amelyek formai értelemben nem tartoznak az Alaptörvény 37. cikk

(4) bekezdése által felsorolt törvényi elõírások közé, tartalmi értelemben viszont kérdésként vethetõ fel, hogy

a költségvetésrõl szóló törvény fogalma alá vonhatók-e.

Ilyen szabályok már korábban is voltak alkotmánybírósági döntések tárgyai. Az Alkotmánybíróság például a

magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény egyes rendelkezései utólagos

normakontrolljára irányuló eljárásokat nem hatáskör hiánya miatt szüntette meg. (98/B/2007. AB végzés, ABH 2011,

2730.; 1229/B/2008. AB végzés, ABH 2011, 2788.; 394/B/2009. AB végzés, ABH 2011, 2811.) A 482/B/2004. AB végzés

pedig az özvegyi nyugdíjjogosultság feléledését szabályozó feltételeket megállapító elõírást nem tartotta olyan

törvényi rendelkezésnek, amely az Alkotmánybíróság által csak korlátozottan vizsgálható felül, mert a szabályozás

tárgya nem érintette a költségvetésrõl, a költségvetés végrehajtásáról, valamint a járulékokról szóló törvényeket.

(ABH 2011, 2661.)

Az Alkotmánybíróságnak ez a hatáskör-értelmezése azt a korábbi joggyakorlatot követi, amely kibontotta, mi tartozik

a „költségvetési törvény” fogalmába. Az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés a) pontjában ugyanis a népszavazás tiltott

tárgykörei között sorolta fel a költségvetésrõl, a költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekrõl és illetékekrõl,

a vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeirõl szóló törvényeket. Szinte szó szerint ugyanez a korlát található

az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés b) pontjában is, amely szerint nem lehet országos népszavazást tartani a központi

költségvetésrõl, a központi költségvetés végrehajtásáról, központi adónemrõl, illetékrõl, járulékról, vámról, valamint

a helyi adók központi feltételeirõl szóló törvény tartalmáról. Ez a megfogalmazás érdemben nem különbözik

az Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdésétõl, ezért az Alkotmánybíróság annak megválaszolásakor, hogy mi vonható

a költségvetési törvény fogalma alá, a népszavazással kapcsolatos határozatokban foglaltakat is figyelembe vette.

Az Alkotmánybíróság a „költségvetés” tárgykörére vonatkozóan az 51/2001. (XI. 29.) AB határozatában kifejtett

értelmezését követte, amely szerint „a költségvetésrõl szóló törvény fogalmába semmiképpen sem tartozhat bele

az összes olyan jogszabály, amelynek pénzügyi-költségvetési vonzata van. A költségvetés végrehajtásáról fordulat

pedig semmiképpen nem jelenti valamennyi, a költségvetés érvényesítését szolgáló törvény tartalmát, hanem

kifejezetten a zárszámadási törvényre utal”. A költségvetési törvényre vonatkozó kizáró ok alapján valamely kérdés

akkor nem bocsátható népszavazásra, ha a kérdés a költségvetési törvény módosítását tartalmazza, vagy a kérdésbõl

okszerûen következik a tiltott tárgykörként megjelölt törvények megváltoztatása, illetve ha a kérdés arra irányul, hogy

a választópolgárok pontosan határozzanak meg jövõbeli költségvetési törvényben szereplõ egyes kiadásokat

(ABH 2001, 392, 394–395.).

A 15/2005. (IV. 28.) AB határozata értelmében annak vizsgálatakor, hogy az aláírásgyûjtõ íven szereplõ kérdés, illetve

a megtartandó népszavazás a költségvetési törvényben szereplõ egyes bevételi vagy kiadási tételekkel közvetlen és

jelentõs kapcsolatban áll-e, az Alkotmánybíróság alkotmányjogi szempontokat vesz alapul, nem a költségvetéssel

kapcsolatos pénzügyi jogi megfontolásokat (ABH 2005, 165, 171.). [Legutóbb összefoglalóan lásd 46/2008. (IV. 17.)

AB határozat, ABH 2008, 474.].

3. Az Alkotmánybíróság figyelemmel volt arra, hogy a hatáskörét korlátozó szabály a tárgykörazonosság ellenére

céljában eltér az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés b) pontjában foglaltaktól. Az utóbbi rendelkezés a képviselet és

a népszavazás viszonyát rendezi a népszuverenitás gyakorlásában. Az Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdése pedig

az alkotmányossági vizsgálat alól tesz kivételt és zárja ki fõszabályként az adott tárgyköröket az Alkotmánybíróság által

felülvizsgálható jogszabályok közül. Ezért a felsorolt határozatoknak a költségvetési törvény fogalmára vonatkozó

értelmezése azzal irányadó, hogy az Alkotmánybíróság alkotmányvédelmi szerepébõl és funkciójából következõen

a hatáskörkivételt megszorítóan kell értelmezni. Erre és az említett alkotmánybírósági határozatokra tekintettel a jelen

ügyben megállapítható, hogy a költségvetésrõl szóló törvény tartalmára mint kizáró okra utaló résznek az az

értelmezése követendõ, amely szerint valamely költségvetésben szereplõ nem minden elõirányzat módosulása vagy

módosítása vonja maga után szükségszerûen magának a költségvetési törvénynek a módosítását. A költségvetés

az állam gazdálkodásának éves terve, amely számos okból módosulhat (akár a Kormány, akár az Országgyûlés

akaratából vagy ezektõl függetlenül), vagy módosítható a költségvetést tartalmazó törvény módosítása nélkül is.

[Lásd az 58/2007. (X. 1.) AB határozatot, ABH 2007, 676.] Ezért az Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdése sem általában

a költségvetést, hanem az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés c) pontjának végrehajtásaként megalkotott, a központi

költségvetésrõl szóló törvényt védi.
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Az Mmtv.-nek a rehabilitációs ellátás szüneteltetésére és a rokkantsági ellátás megszüntetésére vonatkozó szabályai

nem tekinthetõk a központi költségvetési törvény fogalma alá tartozó szabályoknak. A központi költségvetésrõl szóló

törvénynek egyedül a költségvetési elõirányzatokat meghatározó, és az államszervezeten belüli pénzfelhasználási

felhatalmazást tartalmazó törvény tekinthetõ. Az Mmtv. törvény nem ilyen. Az állami kiadás jogcíme itt az Mmtv.

személyi hatálya alá tartozók ellátásra való jogosultsága. A „központi költségvetésrõl szóló törvény” jelen esetben

az e kiadások fedezetérõl szóló költségvetési elõirányzat lenne. Az alapvetõ jogok biztosa azonban nem ezeknek

a szabályoknak a vizsgálatát kérte.

Az Alkotmánybíróság hatásköre tehát megállapítható, mert az Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdése szerint az Mmtv.

vitatott rendelkezései nem tartoznak az Alkotmánybíróság hatáskörébõl kivett tárgyak közé.

4. Az Alkotmánybíróság hatáskörének megállapítását indokolja továbbá az a tény, hogy az indítványozó az Mmtv.

vitatott szabályait az Alaptörvény XV. cikk (4) bekezdésében foglalt esélyegyenlõség követelményébe ütközõnek

tekinti. Az Alkotmánybíróság az 1132/D/2007. AB határozatban megállapította, hogy az emberek közötti hátrányos

megkülönböztetés egyszersmind méltóságsérelmet is okoz, így még a pénzügyi tárgyú törvények is felülvizsgálhatók

diszkriminációs aspektusból (ABH 2011, 1741.). Nemcsak a hátrányos megkülönböztetés, hanem az igazságtalanul

társadalmi hátrányt szenvedõk esélykiegyenlítésének elmaradása is az egyenlõ méltóság sérelmével jár, ezt az

Alaptörvény explicitté teszi, amikor az esélyegyenlõség elõmozdítására vonatkozó követelményt az egyenlõségi

klauzula részének tekinti.

IV. Az Alkotmánybíróság ezt követõen azt az indítványi elemet vizsgálta, amely szerint az Mmtv. jelentõsen, rövid idõn

belül, az új jogszabályi környezetre való felkészülést lehetõvé tévõ átmeneti szabályok hiányában változtatta meg

a rokkantak ellátásának jogszabályi kereteit anélkül, hogy annak különös indoka lett volna. Emiatt az Mmtv. nem tett

eleget az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésébõl fakadó bizalomvédelem követelményének. Az alapvetõ jogok biztosa

ezért azt javasolja az Alkotmánybíróságnak, hogy az Mmtv. kapcsán fontolja meg mulasztásban megnyilvánuló

alkotmányellenesség megállapítását.

A határozat IV. része elõször felvázolja, hogy az Alkotmánybíróság a 2011. december 31-ig hatályos Alkotmány alapján

milyen értelmet adott a szociális biztonsághoz való jognak. Ezt követõen bemutatja, hogy korábban a rokkantsági

ellátás milyen típusú alkotmányjogi védelemben részesült. Végül megvizsgálja, hogy az Alaptörvény szövege

mennyiben változtatott a szociális biztonság korábban érvényesülõ felfogásán, illetve hogy ennek milyen

következményei vannak az Mmtv. alkotmányosságát illetõen.

1. A korábban hatályos Alkotmány 70/E. § (1) bekezdése elismerte a szociális biztonsághoz való jogot és a megélhetéshez

szükséges ellátáshoz való jogot. A 70/E. § (2) bekezdése szerint az állam az ellátáshoz való jogot a társadalombiztosítás

útján és a szociális intézmények rendszerével valósította meg. Az Alkotmánybíróság e rendelkezéseket együtt olvasta

az Alkotmány 17. §-ával, amely kimondta, hogy a Magyar Köztársaság a rászorulókról kiterjedt szociális

intézkedésekkel gondoskodik. Ennek során az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a szociális jogok

vonatkozásában nem alanyi jogról, hanem állami feladatról van szó: az Alkotmány nem szól a szociális gondoskodás

mértékérõl és ismérveirõl, azok megállapítása és megvalósítása a törvényhozás és a Kormány felelõssége és

kötelessége. [32/1991. (VI. 6.) AB határozat, ABH 1991, 146.]

Az Alkotmánybíróság értelmezésében az Alkotmány 70/E. § (1) bekezdésébõl az állam számára az a kötelesség fakadt,

hogy a szociális ellátás biztosítására megszervezze és mûködtesse a társadalombiztosítás és a szociális támogatás

rendszereit. Az Alkotmánybíróság kizárólag egy egyéni szociális jogosultságot vezetett le az Alkotmány

54. § (1) bekezdésébõl és a 70/E. §-ából: a megélhetéshez szükséges ellátáshoz való jogot, azaz olyan megélhetési

minimum állam általi biztosítását, amely elengedhetetlen az emberi méltósághoz való jog megvalósításához.

[32/1998. (VI. 25.) AB határozat, ABH 1998, 251, 254.] A 42/2000. (XI. 8.) AB határozat ezt azzal egészítette ki, hogy

„a megélhetési minimum garantálásából konkrétan meghatározott részjogok, – így a „lakhatáshoz való jog” – mint

alkotmányos alapjogok nem vezethetõk le”. (ABH 2000, 329.) Ugyanakkor e határozat kimondta azt is, hogy

a társadalombiztosítási és a szociális intézményi rendszer kialakításakor és mûködtetésekor az Alkotmányból fakadó

alapvetõ követelmény az emberi élet és méltóság védelme. Ennek megfelelõen az állam köteles az emberi lét alapvetõ

feltételeirõl – így hajléktalanság esetén az emberi életet közvetlenül fenyegetõ veszélyhelyzet elhárításáról

gondoskodni. A 37/2011. (V. 10.) AB határozat ehhez kapcsolódóan arról rendelkezett, hogy az államnak „be kell

avatkoznia, ha az egyén nem képes a maga számára az anyagi értelemben vett méltó életet biztosítani, és az anyagi

létminimum alatt él, vagyis az emberi méltóságnak van egy ellátási igényt megalapozó funkciója is”. [ABH 2011, 225,

235.; megerõsítve: 176/2011. (XII. 29.) AB határozat, ABH 2011, 622.]
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Az Alkotmány alapjogi katalógusából tehát e megélhetési minimumon túl nem következtek alanyi szociális jogok,

azokat a törvényhozásnak (és a bírói gyakorlatnak) kellett meghatároznia. Lényeges kérdésként merült ezért fel,

hogy a törvényhozó milyen feltételekkel csökkentheti, illetve vonhatja meg a már elismert jogosultságokat.

Az alkotmánybírósági gyakorlat szerint az ellenszolgáltatás fejében szerzett, járulékfizetési kötelezettségen alapuló

ellátás, mint például a saját jogú öregségi nyugdíj, az özvegyi nyugdíj és a saját jogú hozzátartozói nyugellátás

a biztosítási elem miatt tulajdonvédelemben részesül [43/1995. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995, 188.; 5/1998. (III. 1.)

AB határozat, ABH 1998, 85.; 37/2007. (VI. 12.) AB határozat, ABH 2007, 652.].

A biztosítási elemet („vásárolt jogi jelleget”) nem tartalmazó szociális ellátások esetében a jogállamiságból

következõ garanciákat (bizalomvédelem, kellõ felkészülési idõ) kell figyelembe venni alkotmányossági mérceként.

A 11/1991. (III. 29.) AB határozat és a 43/1995. (VI. 30.) AB határozat alapján a bizalomvédelem (más néven a szerzett

jogok védelmének tesztje) a jogbiztonság részét képezõ kellõ felkészülési idõ követelményének a már meglevõ

jogosultságokra történõ vonatkoztatása. Meglévõ jogosultság hiányában az Alkotmánybíróság csak a norma

megismeréséhez szükséges idõt kérheti számon a jogalkotáson. A két esetben tulajdonképpen a bizakodás alapja

erõsségének a különbségérõl van szó.

2.1. Az Alkotmánybíróság már több döntésében vizsgált rokkantsági nyugellátást érintõ jogszabályi változásokat.

A 321/B/1996. AB határozat a rokkantsági nyugellátást részben tulajdonvédelmet igénylõ ellátásnak, részben szociális

ellátási formának minõsítette. A határozat szerint törvény „az öregségi nyugdíjkorhatár elérése elõtt a

munkaképességét rokkantság vagy baleseti rokkantság miatt elvesztett személynek a szociális biztonság alkotmányos

elve alapján biztosítja ellátását. (…) A nyugdíjkorhatár elérése elõtt a rokkantsági nyugdíj rokkant állapot alapján

biztosított kivételes ellátás. Az öregségi nyugdíjkorhatár elérése után az, aki (…) teljesen munkaképtelen (…) ilyen

kivételes ellátásra azért nem szorul, mert kora alapján munkaviszonyának megszüntetése esetén öregségi

nyugdíjellátásra jogosult.” (ABH 1996, 617, 618–619.)

Az 1129/B/2008. AB határozat szerint a rokkantsági nyugdíj a saját jogú nyugdíjszolgáltatások egyik típusa,

ugyanakkor a rokkantsági nyugellátás esetében a „vásárolt jog” jelleg csak abban mutatkozik meg, „hogy hosszabb

szolgálati idõ esetén az összege magasabb, illetõleg közelít vagy megegyezik az öregségi nyugdíjjal, egyebekben

azonban a szolidaritási elv van túlsúlyban, hiszen a rokkant, aki sem életkora, sem szolgálati ideje alapján nem lenne

jogosult öregségi nyugdíjra, rokkantsága megállapításától kezdõdõen nyugdíjszolgáltatásban részesül”. (ABH 2009,

2389.)

A rokkantsági nyugellátásra való jog tehát az Alkotmánybíróság értelmezésében nem alanyi alkotmányos jog, hanem

meghatározott feltételek esetén az aktív korúak számára egészségkárosodásuk következtében elszenvedett

munkaképesség-csökkenés miatt kiesett jövedelem pótlására szolgáló vegyes társadalombiztosítási és szociális

ellátás.

2.2. Az egészségkárosodást szenvedett személyek részére nyújtott ellátások rendszere már több alkalommal módosult,

és legutóbb a 239/B/2009. AB határozat vizsgálta a rehabilitációs járadék bevezetésének és a rokkantsági nyugdíj

szabályai 2008-as módosulásának alkotmányosságát. (ABH 2010, 2003.) Rehabilitációs járadékban azok a

meghatározott idejû biztosítási jogviszonnyal rendelkezõk részesülhettek, akik jelentõs egészségkárosodást

szenvedtek, de rehabilitációval volt esélyük teljes értékû munka végzésére. A rokkantsági nyugdíj szabályai pedig

akként változtak, hogy az új minõsítés nem a munkaképesség általános csökkenését, hanem az össz-szervezeti

egészségkárosodás mértékét, a munkaképesség változást, a rehabilitációs esélyeket vizsgálta. A módosítás

következtében megszûnt azok rokkantsági nyugdíjra való jogosultsága, akik hat hónapon át alkalmassá váltak

a munkavégzésre, és ezen idõtartam alatt ténylegesen keresõtevékenységet is folytattak, amelybõl származó

jövedelmük havi átlaga meghaladta a rokkantsági nyugdíj összegének kétszeresét, és a mindenkori kötelezõ legkisebb

munkabér összegét. Ez utóbbi változást az Alkotmánybíróság nem tartotta a szociális biztonsághoz való jogot és

a visszaható hatály tilalmát sértõnek, mert a törvény a rokkantsági ellátásra való jogosultság megszüntetésének új

feltételeit a jövõre nézve állapította meg, és azt a rászorultság megszûnéséhez, valamint a megélhetési minimumot

biztosító jövedelem meglétéhez kötötte.

Ugyanennek a szabálynak az alkotmányosságát vizsgálta késõbb az 1228/B/2010. AB határozat a jogbiztonság (azon

belül a kellõ felkészülési idõ és a bizalomvédelem) szempontjából. (ABH 2011, 2252.) A határozat egyrészt

megállapította, hogy nem sérült a kellõ felkészülési idõ követelménye, mert bár a módosító jogszabály kihirdetése és

hatálybalépése közötti idõtartam mindössze öt nap volt, a kifogásolt rendelkezést a rokkantsági nyugdíj megszûnési

okaként legkorábban a rendelkezés hatálybalépését követõ hat hónapon át megszerzett jövedelem esetében lehetett

alkalmazni. A határozat emellett azt is kimondta, hogy a rokkantnyugdíj korábbi szabályai nem keletkeztettek

várományt, így a jogosultság feltételeinek megváltozása nem sértett szerzett jogot.
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3. Az Alkotmánybíróság imént említett határozatainak meghozatalát követõen jelentõsen módosult az

alkotmányszöveg.

3.1. Az Országgyûlés 2011. április 18-án elfogadta Magyarország Alaptörvényét, amely a szociális biztonság korábbitól

eltérõ felfogását képviseli. Az O) cikk elsõ fordulata szerint „[m]indenki felelõs önmagáért”. A XIX. cikk pedig

részletesen kibontja a szociális biztonság tartalmát: „(1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának

szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett

munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.

(2) Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók esetében a szociális intézmények

és intézkedések rendszerével valósítja meg.

(3) Törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézkedést igénybe vevõ személynek a közösség

számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja.

(4) Magyarország az idõskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló egységes állami

nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények mûködésének lehetõvé tételével

segíti elõ. Törvény az állami nyugdíjra való jogosultság feltételeit a nõk fokozott védelmének követelményére

tekintettel is megállapíthatja.”

Az Alaptörvény jelzi a nyugellátások rendszerének módosítására, adott esetben szociális ellátássá történõ átalakítására

vonatkozó szociálpolitikai törekvést. A korábban hatályos Alkotmány 70/E. § (1) bekezdése alapján a magyar

állampolgárok jogosultak voltak a megélhetésükhöz szükséges ellátásra. E rendelkezésbõl és az Alkotmány

54. § (1) bekezdésébõl vezette le az Alkotmánybíróság a jogosultságot az olyan megélhetési minimum állam általi

biztosítására, amely elengedhetetlen az emberi méltósághoz való jog megvalósításához. Az emberi méltóságra

ugyanis úgy tekintett, mint amelynek „van egy ellátási igényt megalapozó funkciója is”. [37/2011. (V. 10.) AB határozat,

ABH 2011, 225, 235.] Lényeges változást jelent, hogy az Alaptörvény szociális biztonságról szóló XIX. cikke nem

jogokról, hanem jellemzõen állami kötelezettségekrõl és államcélokról rendelkezik. A XIX. cikk (1) bekezdése alapján

Magyarország „törekszik” arra, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson, és „elõsegíti” az idõskori

megélhetés biztosítását. Jogosultságról két esetben szól az Alaptörvény XIX. cikke. Az Alaptörvény XIX. cikk

(4) bekezdése „állami nyugdíjra való jogosultságot” említ, amelynek feltételeit törvény állapítja meg. A XIX. cikk

(1) bekezdése pedig az állampolgárok anyasága, betegsége, rokkantsága, özvegysége, árvasága és önhibáján kívül

bekövetkezett munkanélkülisége esetében garantálja a „törvényben meghatározott támogatásra” való jogosultságot.

3.2. Még explicitebbé tette a szociálpolitikai változtatás szándékát az Alkotmány 2011. június 6-án beiktatott

70/E. § (5) bekezdése, amely kifejezetten feljogosította a törvényhozót, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését

megelõzõen folyósított nyugellátást csökkenthesse, szociális ellátássá alakítsa, munkavégzésre való képesség esetén

megszüntesse. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az Alaptörvénnyel összefüggõ

egyes átmeneti rendelkezések megalkotása érdekében szükséges módosításáról szóló 2011. évi LXI. törvény 2. §-a

ugyanis 2011. június 15-ével az Alkotmány 70/E. §-át a következõ (3) bekezdéssel egészítette ki: „(3) Az ellátáshoz való

jog a nyugellátás tekintetében az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, a nyugellátás törvényi feltételeinek

megfelelõ személyre terjed ki. Törvény az e korhatárt be nem töltött személyeknek is nyugellátást állapíthat meg.

Az általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelõzõen folyósított nyugellátás törvényben meghatározottak

szerint csökkenthetõ és szociális ellátássá alakítható, munkavégzésre való képesség esetén megszüntethetõ.”

A törvényjavaslat általános indokolása szerint az alkotmánymódosításra azért volt szükség, hogy a „szociális

biztonsághoz való jog tartalmának az Alaptörvény szellemiségéhez igazodó kibontását tartalmazza, annak érdekében,

hogy az ennek megfelelõ törvényalkotási lépések mielõbb megtörténhessenek”. A részletes indokolás szerint az

alkotmánymódosítás módot ad arra, hogy „a törvényhozó a jelenleg már fennálló nyugellátásokat is ezen alkotmányi

elveknek megfelelõen rendezze át úgy, hogy a jelenleg nyugellátásban részesülõ, az öregségi nyugdíjkorhatárt még

be nem töltött személyek a társadalombiztosítási vagy a szociális rendszer keretében, illetve a munkaerõpiacra való

visszatérés lehetõségének megnyitásával a megélhetésükhöz hozzájáruló juttatásban részesüljenek”. [Ezt követõen,

2011. december 20-án fogadta el az Országgyûlés az Mmtv.-t, amelynek 7. §-a 2011. december 31-én, 13. §

(2) bekezdése 2012. január elsején lépett hatályba.]

3.3. Az Alkotmánybíróság végül figyelemmel volt arra, hogy az Országgyûlés 2011. december 30-án elfogadta

Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezéseit. Ennek 19. cikk (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy

„[a] Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 2011. december 31-én hatályos 70/E. § (3) bekezdés

harmadik mondatát a 2011. december 31-én hatályos szabályok szerint nyugellátásnak minõsülõ ellátásokra azok

feltételeinek, jellegének és összegének megváltoztatása, más ellátássá alakításuk vagy megszüntetésük tekintetében

2012. december 31-éig alkalmazni kell”.
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4.1. E felhatalmazó rendelkezés alapján fogadta el az Országgyûlés az Mmtv.-t, amely 2012. január elsejétõl a megváltozott

munkaképességû személyek számára nem nyugellátást, hanem egészségbiztosítási ellátást biztosít. Egyfelõl pénzbeli

(rehabilitációs vagy rokkantsági) ellátást, másfelõl rehabilitációs szolgáltatásokat. A pénzbeli ellátások jövedelempótló

jellegûek, ezért azokat csak akkor állapítják meg, ha a kedvezményezett az egészségi állapota miatt nem tud dolgozni.

2012. január elseje óta rehabilitációs ellátásra jogosult, akinek az egészségi állapota a komplex felülvizsgálat során

adott minõsítés alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékû, és aki keresõtevékenységet nem végez, illetve rendszeres

pénzellátásban nem részesül, valamint a kérelem benyújtását megelõzõ öt évben legalább három éven át biztosított

volt. (Ez utóbbi feltétel nem vonatkozik azokra, akik 2011. december 31-én a korábbi ellátások valamelyikében

részesültek.) A rehabilitációs ellátásra való jogosultság feltétele továbbá, hogy a kérelmezõ rehabilitálható legyen:

vagy tartós foglalkoztatási rehabilitáció útján vagy oly módon, hogy foglalkoztathatósága rehabilitációval

helyreállítható legyen. A rehabilitációs ellátás maximum 3 évi idõtartamra állapítható meg. Ezt követõen az érintett,

ha állapota javulásának köszönhetõen ismét keresõképes, és megfelel az álláskeresési ellátáshoz szükséges

jogosultsági feltételeknek, akkor álláskeresési ellátás iránti kérelmet nyújthat be. Ha erre nem jogosult, akkor

a munkaügyi központtal történõ háromhavi együttmûködést követõen kérheti az aktív korúak ellátását.

Állapotrosszabbodása esetén az érintett rokkantsági ellátást igényelhet.

2012. január elseje óta rokkantsági ellátásra jogosult az a megváltozott munkaképességû személy, akinek

rehabilitációja nem javasolt, illetve akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy aki tartós

foglalkozási rehabilitációt igényel, és a kérelem benyújtásakor az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevõ

idõtartam az öt évet nem haladja meg. Rokkantsági ellátásra jogosult továbbá az, akinek esetében a kérelem

benyújtásakor az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevõ idõtartam az öt évet nem haladja meg.

4.2. Az Mmtv. ugyanakkor nemcsak a 2012. január elsejét követõen benyújtott kérelmekre vonatkozik, hanem a már

korábban megállapított pénzbeli ellátásokat is érinti. 2012. elejétõl ugyanis rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági

nyugdíj, rehabilitációs járadék, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék és bányász dolgozók

egészségkárosodási járadéka nem állapítható meg [30. § (1) bekezdés]. Az Mmtv. szabályai a 2012. január elsejét

megelõzõen rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, illetve átmeneti

járadékban részesülõ személyek három csoportját különíti el.

(1) Az Mmtv. egyrészt a nyugdíjellátásban részesülõk és a nyugdíjkorhatárt 2011. december 31-éig betöltõ személyek

rokkantsági nyugdíjának öregségi nyugdíjként való továbbfolyósítását írja elõ. (31. §) Ez azt jelenti, hogy a 2012. január

elsejétõl folyósított öregségi nyugdíjuk összege nem tér el a számukra addig folyósított rokkantsági nyugdíj

összegétõl.

(2) Másrészt, a I–II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, a nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltõ

III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, a nyugdíjkorhatárt betöltött és a korhatárt öt éven belül

betöltõ rendszeres szociális járadékban vagy átmeneti járadékban részesülõk ellátását rokkantsági ellátásként

folyósítja tovább az állam. (32. §) Az érintettek tehát az ellátásukat továbbra is ugyanúgy kapják, mint eddig, és az

ellátás összege sem tér el az addig folyósítottól, csak az elnevezés változik: 2012. január elsejétõl minden, ebbe

a csoportba tartozó személy rokkantsági ellátást kap.

(3) Az ellátási rendszer Mmtv.-beli átalakítása leginkább a harmadik csoportba tartozó, a nyugdíjkorhatár betöltése

elõtt több mint öt évvel álló (vagyis az 57 évnél fiatalabb) azon személyeket érintette, akik korábban III. csoportos

rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban vagy rendszeres szociális járadékban részesültek. Az õ esetükben az

ellátás az Mmtv. 33. §-a alapján rehabilitációs ellátássá alakult át. A jogosult 2012. március 31-ig kérhette egészségi

állapotának komplex újraminõsítését, ennek elmaradása a rehabilitációs ellátás megszüntetését eredményezte.

E rendelkezések ismeretében nem állítható tehát, hogy az Mmtv. semmiféle átmeneti szabályt ne tartalmazna, hiszen

az életkort és az egészségkárosodás korábban megállapított mértékét, továbbá az addigi ellátási formákat figyelembe

véve rendelkezik a 2012. január elsejétõl folyósítandó ellátásokról. E meglévõ átmeneti szabályok (illetve az Mmtv.

egészének) alkotmányossági vizsgálatát és megsemmisítését az alapvetõ jogok biztosa nem kérte. Az alapvetõ jogok

biztosa azt indítványozta, hogy az Alkotmánybíróság vegye fontolóra, nem indokolt-e mulasztásban megnyilvánuló

alkotmányellenesség megállapítása amiatt, hogy hiányoztak az új jogszabályi környezetre való felkészülést lehetõvé

tevõ átmeneti szabályok. Tekintettel azonban arra, hogy az Mmtv. tartalmaz átmeneti szabályokat, amelyek idõközben

teljesedésbe mentek, a jogalkalmazó szervek ugyanis végrehajtották az Mmtv. kifogásolt rendelkezéseit,

az Alkotmánybíróság utólag nem látta indokoltnak az átmeneti szabályok hiánya miatti mulasztásban megnyilvánuló

alkotmánysértés megállapítását.
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V. Az Alkotmánybíróság ezt követõen azt az indítványi kérelmet vizsgálta, amely esélyegyenlõségi szempontból

kifogásolta az Mmtv. 7. § (4) bekezdését és 13. § (2) bekezdés d) pontját.

Az indítványozó szerint az Mmtv. 7. § (4) bekezdése sérti az Alaptörvény XV. cikk (4) bekezdését, mert rendkívül

alacsony összegû támogatás mellett, a kereset összegétõl függetlenül zárja ki a munkavállalás lehetõségét (abszolút

jellegû kizárás). Az alapvetõ jogok biztosa úgy véli, a megváltozott munkaképességû emberek helyzetükbõl adódóan

jóval kevesebbet keresnek, mint a teljes munkaképességûek, emiatt az Mmtv. 7. § (4) bekezdésében foglalt korlátozás

éppen az esélyegyenlõség ellenében hat.

A határozat V. része elõször felvázolja, hogy az Alkotmánybíróság a 2011. december 31-ig hatályos Alkotmány alapján

milyen értelmet adott az esélyegyenlõségi klauzulának, és hogy milyen gyakorlatot alakított ki az egészségkárosodást

szenvedõket segítõ intézkedések vizsgálatakor. Ezt követõen megvizsgálja, hogy az Alaptörvény szövege mennyiben

változtatott az esélyegyenlõség korábban érvényesülõ felfogásán, illetve hogy ennek milyen következményei vannak

az Mmtv. alkotmányosságát illetõen.

1.1. Tekintettel arra, hogy az alapvetõ jogok biztosának indítványa az alkotmányos esélyegyenlõségi szabályra hivatkozva

kérte a támadott jogszabályok megsemmisítését, az Alkotmánybíróság áttekintette az Alkotmány 70/A. § (3) bekezdésén

alapuló, esélyegyenlõséggel kapcsolatos korábbi gyakorlatát és megvizsgálta, hogy az mennyiben egyeztethetõ össze

az Alaptörvény XV. cikk (4) bekezdésével.

A korábban hatályban volt Alkotmány 70/A. § (3) bekezdése elõírta, hogy a köztársaság „a jogegyenlõség megvalósulását

az esélyegyenlõtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti”. Az Alaptörvény XV. cikk (4) bekezdése szerint

Magyarország „az esélyegyenlõség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti”. Az alkotmányos elõírás lényeges

tartalma tehát nem, csupán a megfogalmazás változott. Egyfelõl a szóhasználat pontosabbá vált, hiszen a szóban forgó

intézkedések valóban az esélyegyenlõséget (és nem a jogegyenlõséget) segítik. Másfelõl azonban az Alaptörvény

XV. cikk (5) bekezdése külön felsorolja azokat, akik az ilyen típusú állami segítés igénybe vételére jogosultak: a

gyermekek, a nõk, az idõsek és a fogyatékkal élõk. Ez a lista ugyanakkor nem tekinthetõ taxatívnak, mert az

Alaptörvény XV. cikk (4) bekezdése az általános egyenlõségi klauzulát tartalmazó XV. cikk (1) bekezdéssel együtt

értelmezve megköveteli, hogy a jogalkotó külön intézkedéseket vezessen be minden olyan esetben, ha egy adott,

az Alaptörvény XV. cikk (5) bekezdésében kifejezetten meg nem említett társadalmi csoport igazságtalan társadalmi

(például foglalkoztatásbeli) hátrányának csökkentésére nincs más mód, mint a megkülönböztetett állami támogatás.

Következésképpen továbbra is érvényes az az alkotmánybírósági megállapítás, amely szerint „az Alkotmány

70/A. § (3) bekezdése azt követeli a törvényhozótól, hogy a társadalomban igazságtalanul hátrányos helyzetbe került

személyek esélyegyenlõtlenségének kiküszöbölésére különféle intézkedéseket hozzon”. (855/B/2005. AB határozat,

ABH 2010, 1503.)

1.2. A megváltozott munkaképességû személyek alkotmányjogi értelemben a fogyatékkal élõk csoportjába sorolhatók,

akik társadalmilag sérülékeny helyzetük miatt különös alkotmányos védelmet kapnak. Az Alkotmánybíróság korábban

is vizsgált már olyan jogszabályokat, amelyek e személyek társadalomban tapasztalható esélyegyenlõtlenségének

csökkentését célozták. Az 553/B/1994. AB határozat és a 462/B/2002. AB határozat például a fogyatékossági

támogatást, illetve a mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeit mint az érintettek esélyegyenlõségét elõsegítõ

szabályokat vizsgálta (ABH 1997, 773.; ABH 2002, 1384.) A 74/2009. AB határozat felhívta a figyelmet arra,

hogy a társadalomban ma is gyakran éri igazságtalanul hátrány az értelmi fogyatékossággal élõ embereket.

A 40/2011. (V. 31.) AB határozat pedig alkotmánysértõnek találta egyes érintetteknek, ti. a Williams szindrómában

szenvedõknek a fogyatékossági támogatásból való kizárását. (ABH 2011, 274.)

1.3. Jelen ügy szempontjából különös jelentõségû, hogy az Alaptörvény XV. cikk (5) bekezdése kifejezetten nevesíti

a fogyatékkal élõket, a XV. cikk (2) bekezdése pedig tiltja a fogyatékosság szerinti hátrányos megkülönböztetést.

Minthogy a korábbi alkotmányszöveg nem tartalmazta a „fogyatékosság” és a „fogyatékkal élõk” kifejezést,

az Alkotmánybíróságnak eddig nem volt módja e fogalom értelmezésére. Jelen ügyben azonban az Alkotmánybíróság

nem kerülhette el annak meghatározását, hogy kik tekinthetõk fogyatékkal élõknek, vagyis az Alaptörvény kik számára

követel esélykiegyenlítõ intézkedéseket.

A különbözõ jogágak különbözõ fogyatékosság-fogalommal dolgoznak. A fogyatékos személyeket a

társadalombiztosítási jog sokáig „rokkantnak” nevezte, de aztán átvette a munkajogban korábban is jellemzõ

„csökkent/megváltozott munkaképességû munkavállaló” megjelölést. Jelenleg ez utóbbi kifejezés található a

társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló

1997. évi LXXX. törvény 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 16. § (1) bekezdés c) és j) pontjában, 40. § d) pontjában,

40/A. §-ában, továbbá a Munka Törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 224. § (3) bekezdés b) pontjában,

264. § (2) bekezdés i) pontjában, és a jelen ügyben vizsgált Mmtv.-ben is. Az egyenlõ bánásmódról és az
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esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény a „fogyatékosság” és a „fogyatékkal élõ” kifejezéseket

használja, anélkül, hogy azokat definiálná. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló

1998. évi XVI. törvény 4. § a) pontja arról rendelkezik, hogy a törvény alkalmazásában fogyatékos személynek minõsül,

aki „érzékszervi – így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentõs mértékben vagy

egyáltalán nem birtokolja, illetõleg a kommunikációjában számottevõen korlátozott, és ez számára tartós hátrányt

jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során”. Ez a jogi definíció figyelembe veszi a személyek bizonyosfajta

egészségügyi fogyatkozását, és az ennek következtében kialakuló szociális hátrányt, valamint az állapot tartósságát.

Mégsem kellõen inkluzív, mert nincs tekintettel azokra a személyekre, akiknek valamilyen más típusú tartós

egészségkárosodás (például cukorbetegség) miatt volna szükségük a különös alkotmányos védelemre.

Az Alkotmánybíróság ezért az Alaptörvény értelmezésekor azt a fogalommeghatározást vette alapul, amelyet az ENSZ

keretében létrejött, a Fogyatékossággal élõ személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív

Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 2007. évi XCII. törvény alkalmaz. Az egyezmény 1. cikke szerint „[f]ogyatékossággal

élõ személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi vagy érzékszervi károsodással él, amely

számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlõ társadalmi

szerepvállalását”. Ez a definíció magában foglalja azt az esetet, amikor a személy fogyatékos állapota veleszületett, és

azt is, amikor az egészségkárosodás az idõ elõrehaladtával vagy például baleset miatt következik be. Az Alaptörvény

XV. cikk (5) bekezdése tehát, amikor fogyatékkal élõket említ, e személyi kör számára követel az esélyegyenlõséget

támogató intézkedéseket.

Az intézkedések meghozatala az Alaptörvény XV. cikk (4) és (5) bekezdéseibõl fakadó állami kötelezettség. Erre utal

az Alaptörvénynek az a megfogalmazása, amely szerint Magyarország külön intézkedésekkel „segíti” és „védi” az arra

rászorultakat. A segítés és védelem hangsúlyozása azt jelenti, hogy az állam nemcsak az egyébként az Alaptörvény

I. cikk (1) bekezdésébõl fakadó alapjog-védelmi kötelességének kell, hogy eleget tegyen, hanem az esélyegyenlõség

érdekében további intézkedések megtételére is köteles. A már meglévõ intézkedésekkel szemben az Alaptörvénynek

ezek a szakaszai – az egyenlõség végsõ alapját adó egyenlõ emberi méltóságra (Alaptörvény I. cikk és II. cikk)

tekintettel – azt a tartalmi követelményt állítják, hogy segítsék elõ a rászorulók mielõbbi, teljes, és másokkal (az arra

rá nem szoruló személyekkel) egyenlõ mértékû társadalmi részvételét. Tekintettel arra, hogy az esélyegyenlõségi céllal

bevezetett intézkedésekre senkinek nincs alapvetõ joga, az ilyen „külön intézkedések” esetében az Alaptörvény

B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiságból következõ garanciákat (a jogbiztonságot, a normavilágosságot,

az intézkedések változásakor a kellõ felkészülési idõ követelményét) kell figyelembe venni alkotmányossági

mérceként.

Az Alkotmánybíróság ezért a következõkben azt vizsgálta, hogy az Mmtv. 7. § (4) bekezdése megfelel-e ezeknek

a követelményeknek.

2.1. Az Alkotmánybíróság eddig nem vizsgálta érdemben az Mmtv.-beli rendelkezések alkotmányosságát.

A 3093/2012. (VII. 26.) AB végzés tárgya ugyan kifejezetten az Mmtv. volt, de az Alkotmánybíróság az

alkotmányjogi panaszt részben az indítványozási jogosultság, részben a határozott kérelem hiánya miatt

visszautasította (Indokolás [6]–[7]), ezért „ítélt dolog” az ügyben nem volt megállapítható.

Az Mmtv. alapján rehabilitációs ellátás állapítható meg annak, aki az egészségi állapot komplex minõsítésének

eredményeképpen rehabilitálható, tehát foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható vagy tartós foglalkozási

rehabilitációt igényel. (3., 4. §) Ezek a személyek a korábbi besorolás szerint a III. kategóriába tartoztak volna,

a legkevésbé súlyos károsodással élnek, és 57 évnél fiatalabbak. A rehabilitációs ellátás folyósításának maximális

idõtartama három év. Az Mmtv. 7. § (4) bekezdésének elsõ mondata alapján a rehabilitációs pénzbeli ellátás

folyósítását szüneteltetni kell arra az idõtartamra, amikor az ellátott keresõtevékenységet végez, közfoglalkoztatásban

vesz részt, vagy keresõképtelen.

Az Mmtv. 1. § (2) bekezdés 4. pontja alapján keresõtevékenység alatt alapvetõen a foglalkozás elõsegítésérõl és

a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) szerinti keresõtevékenységet kell érteni.

Az Flt. 58. § (5) bekezdés e) pontja szerint keresõtevékenység minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár.

Keresõtevékenységnek minõsül az olyan munkavégzés is, amelyért tiszteletdíj jár, ha a havi tiszteletdíj mértéke

a kötelezõ legkisebb munkabér 30 százalékát meghaladja. A mezõgazdasági õstermelõi tevékenység is

keresõtevékenység, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem

kiszámításánál figyelembe kell venni. Keresõ tevékenységet folytat továbbá az a személy, aki egyéni vállalkozónak

minõsül, valamint aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közremûködés vagy mellékszolgáltatás

keretében történõ munkavégzés útján vesz részt, aki társaság vezetõ tisztségviselõje, vagy akinek a társasági

szerzõdésben közremûködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve. (Nem minõsül viszont
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keresõtevékenységnek a közérdekû önkéntes tevékenység és a nevelõszülõi jogviszony keretében végzett

tevékenység.)

E keresõtevékenységekbõl származó bármilyen csekély összegû jövedelem vagy közfoglalkoztatási bér, valamint

a keresõképtelennek külön törvény rendelkezései szerint járó táppénz vagy baleseti táppénz kizárja a rehabilitációs

ellátás folyósítását. A keresõtevékenység léte tehát önmagában, a keresmény nagyságától függetlenül a rehabilitációs

ellátás szüneteltetését eredményezi.

Emellett az Alkotmánybíróság figyelemmel volt arra is, hogy az Mmtv. 7. § (4) bekezdése alapján a keresõtevékenység

„végzése” eredményezi a pénzbeli rehabilitációs ellátás szünetelését. A „keresõtevékenység végzése” fogalomba

pedig minden egyszeri, eseti megbízási vagy vállalkozási szerzõdés is beleértendõ. Szemben az Mmtv. 13. §

(2) bekezdés d) pontjával, amely szerint a rokkantsági ellátás megszüntetésére akkor kerül sor, ha az ellátásban

részesülõ keresõtevékenységet folytat és jövedelme három egymást követõ hónapra vonatkozó havi átlaga

meghaladja a minimálbér 150 százalékát, az Mmtv. 7. § (4) bekezdése nemcsak a folytatólagosan végzett

keresõtevékenység esetében és nemcsak egy bizonyos jövedelemösszeg elérése esetén rendelkezik a rehabilitációs

járadék szüneteltetésérõl.

Az Mmtv. 7. § (4) bekezdésének további jellegzetessége, hogy éppen az Mmtv. kifejezett céljával, ti. a megváltozott

munkaképességû személyek munkaerõpiacra való visszavezetésével ellentétes hatást ér el. A rehabilitációs ellátásban

részesülõket ugyanis nem a munkaerõpiacra való mielõbbi visszatérésre, hanem passzivitásra ösztönzi: arra, hogy

az ellátást ameddig arra jogosultak, de legfeljebb három évig igénybe vegyék, és azután ha arra alkalmasak, munkát

vállaljanak. Az érintettek, állapotuk esetleges rosszabbodása esetén a rehabilitációs ellátás folyósításának

megszûnését követõen rokkantsági ellátás iránti kérelmet nyújthatnak be. A rokkantsági ellátás esetében pedig csak

a folytatólagosan végzett keresõtevékenység és az ennek eredményeképpen keletkezõ, egy adott keresetkorlát feletti

jövedelem elérése vonja maga után az ellátás megszüntetését.

Ahogyan azt az Alkotmánybíróság korábban megállapította, az Alaptörvény XV. cikk (4) és (5) bekezdései szerint

megalkotott „külön intézkedéseknek” meg kell felelniük a jogbiztonság követelményének. Az Mmtv. 7. § (4) bekezdése

ennek nem felel meg maradéktalanul. Az Mmtv. 7. § (4) bekezdése nemhogy nem segíti elõ a rászorulók munkába

állását, és az õ mielõbbi, teljes, és másokkal (az arra rá nem szoruló személyekkel) egyenlõ mértékû társadalmi

részvételét, éppen annak ellenében hat, hiszen bármilyen jogszerû eseti megbízásból vagy alkalmi munkából

származó csekély összegû kereset a rehabilitációs ellátás szünetelését eredményezi. Az Mmtv. 13. § (2) bekezdés

d) pontjával szemben az Mmtv. 7. § (4) bekezdése annak ellenére rendelkezik a rehabilitációs ellátás szüneteltetésérõl,

hogy a keresõtevékenységet végzõ, megváltozott munkaképességû személy rászorultsága (legalábbis átmenetileg)

megszûnt volna, és a megélhetési minimumát biztosító jövedelmének megléte biztosított volna.

Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az Mmtv. 7. § (4) bekezdését megsemmisítette. Az Abtv. 45. § (1) bekezdésének

megfelelõen az Mmtv. 7. § (4) bekezdése az alkotmánybírósági határozatnak a Magyar Közlönyben való közzétételét

követõ napon veszti hatályát, e naptól nem alkalmazható.

2.2. Végül az Alkotmánybíróság a rokkantsági ellátás megszüntetésére vonatkozó szabály alkotmányosságát vizsgálta.

Az indítvány szerint az Mmtv. 13. § (2) bekezdés d) pontja, amelynek alapján a rokkantsági ellátást meg kell szüntetni,

ha az ellátásban részesülõ keresõtevékenységet folytat és jövedelme három egymást követõ hónapra vonatkozó havi

átlaga meghaladja a minimálbér 150 százalékát, sérti az Alaptörvény XV. cikk (4) bekezdését. A szabály alkalmas arra,

hogy eltántorítsa az érintetteket a munkavégzéstõl, ugyanis a megváltozott munkaképességûek esetében a

munkalehetõség különösen eshetõleges, így aránytalan kockázatot jelent számukra az ellátás elvesztése.

Az Mmtv. alapján rokkantsági ellátásban a legsúlyosabb egészségkárosodással élõk (a korábbi I. és II. rokkantsági

kategóriába soroltak) részesülhetnek, illetve akiket ugyan korábban a III. rokkantsági kategóriába soroltak, de az

57. életévüket betöltötték. 2012. január elsejétõl az lehet jogosult rokkantsági ellátásra, akinek a rehabilitációja nem

javasolt. A rokkantsági ellátás összege függ egyrészt a komplex minõsítésben foglaltaktól, másrészt a havi

átlagjövedelem összegétõl. A rokkantsági ellátás mellett keresõtevékenység folytatható egészen addig, amíg az abból

származó jövedelem három egymást követõ hónapra vonatkozó havi átlaga nem haladja meg a minimálbér

150 százalékát, azaz a 139 500 Ft-ot.

Az Alkotmánybíróság már vizsgált olyan szabályt, amely a korábbi rokkantsági nyugdíjra való jogosultság

megszûnését valamely keresetkorlát eléréséhez kötötte.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 36/D. § (1) bekezdés b) pontja alapján a

rokkantsági nyugdíjra jogosultság megszûnt, ha a keresõ tevékenységet folytató rokkant hat egymást követõ hónapra

vonatkozó keresetének, jövedelmének havi átlaga meghaladta a rokkantsági nyugdíj összegének kétszeresét és

a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér összegét. Az Alkotmánybíróság ezt a szabályt az Alkotmány több
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rendelkezése (jogbiztonság, szociális biztonsághoz való jog, az egyenlõ munkáért egyenlõ bér elve) alapján is

vizsgálta, de az alkotmányellenességet állító indítványokat a 239/B/2009. AB határozat és az 1228/B/2010.

AB határozat is elutasította.

A mostani ügyben kifogásolt jogszabályi rendelkezés e korábban vizsgált szabályokhoz hasonlóan rendelkezik

a rokkantsági ellátás megszüntetésérõl. A rokkantsági ellátás feltétele a megállapított keresetkorlát el nem érése,

a kereset összegébe pedig nem számít bele az ellátás összege. A keresetkorlát elérésekor az Mmtv. 13. § (2) bekezdés

d) pontja alapján a rokkantsági ellátást meg kell szüntetni.

A rokkantsági ellátásra való jogosultság megszûnésének alapja az a tény, hogy a megváltozott munkaképességû

személy – feltehetõen egészségi állapota javulásának köszönhetõen – olyan keresõtevékenységet végez, amelybõl

a megélhetési minimumot fedezõ jövedelme származik. Az Mmtv. 7. § (4) bekezdésével szemben tehát a

13. § (2) bekezdés d) pontja figyelemmel van arra, hogy a keresõtevékenységbõl mekkora összegû jövedelem

keletkezik. A megállapított keresetkorlát eléréséig a rokkantsági ellátásban részesülõ szabadon folytathat

keresõtevékenységet anélkül, hogy az ellátás elvesztésétõl kellene tartania. Az pedig, hogy rokkantsági ellátását

elveszíti, ha a munkából származó jövedelmének háromhavi átlaga eléri a minimálbér 150 százalékát, nem tekinthetõ

indokolatlan elõírásnak. A rokkantsági ellátás ugyanis jövedelempótló jellegû ellátás, amely abban az esetben segíti

a megváltozott munkaképességû személyt, ha az állapota miatt egyáltalán nem képes arra, hogy keresõtevékenységet

folytasson, vagy képes ugyan munkát vállalni, de az abból származó jövedelme a megélhetési minimumot sem

biztosítja számára.

Megállapítható tehát, hogy az Mmtv. 13. § (2) bekezdés d) pontja a rokkantsági ellátásra való jogosultság

megszüntetésének a feltételét úgy állapította meg, hogy azt a rászorultság megszûnéséhez, valamint a megélhetési

minimumot biztosító jövedelem meglétéhez kötötte. Az Alkotmánybíróság ezért elutasította az Mmtv. 13. § (2) bekezdés

d) pontjának az Alaptörvény XV. cikk (4) bekezdésére tekintettel történõ megsemmisítésére irányuló indítványt.

Az Alkotmánybíróság e határozatának a Magyar Közlönyben történõ közzétételét az Abtv. 44. § (1) bekezdése alapján

rendelte el. Az Alkotmánybíróság az Abtv. 45. § (1) bekezdésének megfelelõen rendelkezett úgy, hogy az

e határozatában megsemmisített jogszabályi rendelkezés az Alkotmánybíróság megsemmisítésrõl szóló

határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ napon veszti hatályát, és e naptól nem alkalmazható.

Budapest, 2012. december 4.

Dr. Paczolay Péter s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Balsai István s. k.,
elõadó alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Bihari Mihály s. k., Dr. Bragyova András s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k., Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k., Dr. Kovács Péter s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k., Dr. Lévay Miklós s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla s. k., Dr. Stumpf István s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Szalay Péter s. k., Dr. Szívós Mária s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: II/3283/2012.
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Dr. Balsai István alkotmánybíró különvéleménye

1. Nem értek egyet a többségi határozatnak az Mmtv. 7. § (4) bekezdése terén elfogadott álláspontjával, és nem tudom

elfogadni ezen indokolás alapján az alaptörvény-ellenesség kimondását, valamint a megsemmisítést, ezért a határozat

ezen részéhez különvéleményt csatolok.

Sajnálatos módon nem történt meg a jogintézmény céljának, rendeltetésének és alapvetõ sajátosságainak feltárása,

így fordulhatott elõ, hogy a határozat egységes, homogén csoportnak tekinti a megváltozott munkaképességû

személyek ellátásaira jogosultak két nagy csoportját, ezáltal egymáshoz méri a rehabilitációs ellátást, és a rokkantsági

ellátást. A határozat erre építve azért tartja alkotmányellenesnek a 7. § (4) bekezdést, mert az a rokkant ellátástól eltérõ

módon nem jövedelemhatárhoz kötötten vonja meg az ellátást. A határozat nem veszi figyelembe, hogy míg a

rehabilitációs pénzbeli ellátás célja az átmenetileg (maximum 3 évig) munkaképtelen személy kiesõ jövedelmének

pótlása, addig a rokkantellátás a munkaképesség csökkenése miatt bekövetkezett jövedelem csökkenést törekszik

kompenzálni.

Természetét illetõen a rehabilitációs pénzbeli ellátás táppénz jellegûnek tekintendõ, s mint ilyen kizárja, hogy mellette

keresõ tevékenységet végezzenek (hasonlóan például a terhességi gyermekágyi segélyhez). Az ellátás folyósításának

célja ugyanis, hogy a megváltozott munkaképességû személy meggyógyuljon, felépüljön, a munkaképessége

helyreálljon, ehhez orvosi kezelések, rehabilitációs egészségügyi ellátások, vagy éppen a pihenés szükségesek, melyek

mellett a keresõtevékenység végzése éppen ellenkezõ hatású lehet, azaz gátolja a felépülést, és a „beteg” akár vissza is

eshet, és állapotromlást idézhet elõ.

A rokkantsági ellátás viszont a már rögzült állapotra tekintettel a jövedelemcsökkenés kiegészítésére, pótlására irányul azzal,

hogy az esetleges állapotváltozáshoz igazodik. Ennél az ellátási formánál a cél tehát eltér a rehabilitációs pénzbeli ellátástól,

itt jövedelem-kiegészítésrõl van szó, mely értelemszerûen bizonyos összeghatár elérése után megszûnik.

2. A határozat indokolásában kategorikusan kijelenti, hogy nincs meghatározva a magyar hatályos joganyagban

a fogyatékosság és ezért quasi jogalkotói minõségben igyekszik kitölteni az ûrt. Azonban a fogyatékos személyek jogairól és

esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) felhatalmazása alapján alkotott 141/2000. (VIII. 9.)

Korm. rendelet részletezi a súlyos fogyatékosság minõsítését, és 1. számú mellékletében rögzíti a fogyatékosság egyes

kategóriáit (pl. hallás, látás, autizmus, mozgáskorlátozottság esetében). Tehát valótlanság annak állítása, hogy nincs ilyen

szabályozás. Ugyanakkor annak eldöntése, hogy milyen betegségeket sorol ide a jogszabály (és pl. a cukorbetegséget miért

nem), úgy vélem jogalkotói hatáskörbe tartozik, és abba az Alkotmánybíróságnak nem lehet beleszólása.

Indokolatlannak tartom az Mmtv. 7. § (4) bekezdésének megsemmisítését azon jogszabály-szerkesztési szempontból

is, – melynek figyelembe vétele álláspontom szerint az Alkotmánybíróságnak a jogállamiság követelményébõl

eredõen szintén kötelezettsége –, hogy a sérelmezett szöveg eltávolítása a joganyagból súlyos jogbizonytalanságot

idéz elõ, tekintettel arra, hogy az Mmtv. – a határozatban nem vizsgált – 2. § (1) bekezdése kimondja, hogy a

megváltozott munkaképességû személyek ellátásaira jogosultság egyik feltétele, hogy a kérelmezõ nem végez

keresõtevékenységet. A határozat tehát szándékával ellentétben azt a hatást váltja ki, hogy a keresõtevékenység nem

szüneteltetési okként, hanem kizáró okként fog megjelenni az ellátás tekintetében.

Fentieket összegezve a többségi határozatnak az Mmtv. 7. § (4) bekezdésére vonatkozó része mind a rendelkezõ részt,

mind az indokolást tekintve a jogalkotói szándékkal ellentétes alapokra épül, a látszólag humánus döntés pedig az

érintetteket hátrányosabb helyzetbe sodorja, ezért azt elfogadni nem áll módomban.

Budapest, 2012. december 4.

Dr. Balsai István s. k.,

alkotmánybíró

A különvéleményhez csatlakozom:

Dr. Szívós Mária s. k.,

alkotmánybíró
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Dr. Dienes-Oehm Egon alkotmánybíró különvéleménye

A határozat rendelkezõ részével és annak indokolásával a következõk szerint nem értek egyet.

1. Mindenekelõtt az Alkotmánybíróságnak az indítvánnyal megtámadott jogszabályhelyek felülvizsgálatára vonatkozó

hatáskörét vitatom, amennyiben azt az Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdése kizárólag az ott meghatározott okok

fennállása esetén teszi lehetõvé, ilyen okok azonban a jelen ügyben nincsenek.

Mint ismeretes, az Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdésében szereplõ ideiglenes hatáskör-korlátozást az ország rövid-

és középtávú finanszírozhatósága, a fenntartható gazdasági fejlõdés elsõdleges gazdasági természetû államcélja

indokolta. Ezzel összhangban és részben ennek alárendelten módosult a korábbi Alkotmányhoz képest az

Alaptörvényben a szociális biztonság felfogása, és az állam ezzel kapcsolatos, az O.) cikk elsõ fordulatának és

XIX. cikkének összevetésébõl megállapítható kötelezettsége és felelõssége. Mindezt egyébként a határozat

indokolásának IV/3.1 pontja helytállóan rögzíti, ennek ellenére a III/3. pontban az Alkotmánybíróság hatáskörének

fennállása mellett foglal állást.

Álláspontom szerint az alkotmányozói szándék megfelelõ figyelembevétele esetén nem lehet kérdéses az, hogy

a rehabilitációs ellátás folyósításának szünetelését és a rokkantsági ellátás megszüntetését meghatározó törvényi

rendelkezések felülvizsgálatára az Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre.

2. Határozatának 1. pontjában az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességû személyek

ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) 7. § (4) bekezdése

alaptörvény-ellenes, ezért azt – a határozat közzétételét követõ napi hatállyal – megsemmisíti.

Az elõzõ pontban összefoglalt álláspontom fenntartásával, de attól az ebben a pontban foglaltak szerint eltekintve

nem tartom elfogadhatónak az alaptörvény-ellenesség megállapítását az Alkotmánybíróság hatáskörének fennállása

esetén sem.

A határozat 1. pontjának indokolása döntõen az esélyegyenlõtlenségben megnyilvánuló jogbiztonság sérelmére épül,

közelebbrõl pedig az Mmtv. 7. § (4) bekezdésével szabályozott rehabilitációs ellátás szüneteltetéséhez megkívánt

feltételeknek az Mmtv. 13. § (2) bekezdésében a rokkantsági ellátás megszüntetéséhez elõírt kritériumokkal való

egységesítését igényli.

Ez az álláspont azonban téves, következésképpen az ennek eredményeként született, az Mmtv. 7. § (4) bekezdését

megsemmisítõ rendelkezés se lehet jogilag helytálló. A megváltozott munkaképességû személyek ellátására

jogosultak két nagy csoportja ugyanis – miként Balsai István alkotmánybíró különvéleménye 1. pontjában erre utal –

nem tekinthetõ homogén csoportnak.

Budapest, 2012. december 4.

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

alkotmánybíró
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K Ö Z L E M É N Y E K

K ö z l e m é n y

a Szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó szakképesítések
Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékérõl

A 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet 6. §-ában foglaltakra tekintettel a szociális szolgáltatások szakmacsoportokba tartozó

szakképesítések területén szakmai vizsgaelnöki teendõk ellátásával megbízható vizsgaelnökök listája az alábbiakkal egészül ki:

A 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a bíráló bizottság tagjai: Dr. Szabó János Zoltán, Majzik Balázs,

Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes, Bánné Kiss Erzsébet, Bagyinszki Zoltánné.

Név Település OKJ azonosító OKJ megnevezés

Dr. Bajzáthné Komár Mária Budapest 33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ

Barbainé Bérci Klára Veszprém 55 761 01 0000 00 00 Csecsemõ- és gyermeknevelõ gondozó

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, nevelõ

54 761 02 0100 31 01 Házi idõszakos gyermekgondozó

Becseiné Dr. Kiss Erzsébet Kiskunhalas 33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

54 762 01 0001 54 02 Mentálhigiénés asszisztens

Bencze Éva Vác 54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi

ügyintézõ

54 762 01 0001 54 02 Mentálhigiénés asszisztens

55 762 01 0000 00 00 Ifjúságsegítõ

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens

54 761 02 0100 33 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelõ

33 761 01 0000 00 00 Nevelõszülõ

Bereczki Judit Sarolta Lõrinci 55 762 01 0000 00 00 Ifjúságsegítõ

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó

54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg gondozó

55 761 01 0000 00 00 Csecsemõ- és gyermeknevelõ gondozó

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, nevelõ

54 761 02 0100 31 01 Házi idõszakos gyermekgondozó

Bognár Gyöngyi Gyõr 33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

54 762 01 0001 54 02 Mentálhigiénés asszisztens

54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ

Budai Kamilla Várpalota 33 762 01 0010 33 01 Fogyatékossággal élõk gondozója

33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelõ, segítõ

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi

ügyintézõ

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, nevelõ

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens

54 761 02 0100 33 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelõ

54 761 02 0100 31 01 Házi idõszakos gyermekgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó
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Név Település OKJ azonosító OKJ megnevezés

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó

54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg gondozó

54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ

Csák Szerénke Várpalota 54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi

ügyintézõ

Csolti Ildikó Budapest 33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ

Dr. Daróczi Csilla Budapest 33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi

ügyintézõ

54 762 01 0001 54 01 Foglalkoztatás szervezõ

54 762 01 0001 54 02 Mentálhigiénés asszisztens

54 762 01 0001 54 03 Szociokulturális animátor

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó

54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ

55 762 01 0000 00 00 Ifjúságsegítõ

54 761 02 0100 31 01 Házi idõszakos gyermekgondozó

33 761 01 0000 00 00 Nevelõszülõ

Dr. Dobos László Miskolc 33 762 01 0010 33 01 Fogyatékossággal élõk gondozója

33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi

ügyintézõ

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó

54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg gondozó

54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens

54 761 02 0100 33 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelõ

33 761 01 0000 00 00 Nevelõszülõ

Dr. Dobosné Vörös
Eleonóra

Miskolc 33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi

ügyintézõ

Farkas Ágnes Debrecen 33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi

ügyintézõ

54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ

Farkas Mária Marianna Sopron 54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ

33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

54 762 01 0001 54 02 Mentálhigiénés asszisztens

Fehér Jánosné Dombóvár 33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

54 762 01 0001 54 02 Mentálhigiénés asszisztens

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó

Feigl Ágnes Budapest 33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

55 761 01 0000 00 00 Csecsemõ- és gyermeknevelõ gondozó

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, nevelõ

Gyírkis Ágnes Budapest 33 762 01 0010 33 01 Fogyatékossággal élõk gondozója
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Név Település OKJ azonosító OKJ megnevezés

33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

55 761 01 0000 00 00 Csecsemõ- és gyermeknevelõ gondozó

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, nevelõ

54 761 02 0100 31 01 Házi idõszakos gyermekgondozó

Gyurkó Pál Nagykovácsi 33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

54 762 01 0001 54 02 Mentálhigiénés asszisztens

54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ

Kóczán Katalin Szombathely 33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó

Lanczki Marianna Mezõkövesd 33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelõ, segítõ

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó

Nagy Károlyné Kisar 33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

Nemes Jánosné Komádi 54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

Németh Eszter Katalin Pécs 33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

54 762 01 0001 54 02 Mentálhigiénés asszisztens

55 761 01 0000 00 00 Csecsemõ- és gyermeknevelõ gondozó

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, nevelõ

Polacsek Lajos Helvécia 33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

54 762 01 0001 54 02 Mentálhigiénés asszisztens

54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ

Rácz Tiborné Oroszlány 33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó

54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ

Seeberger Netta Elek 33 762 01 0010 33 01 Fogyatékossággal élõk gondozója

33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelõ, segítõ

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

54 762 01 0001 54 01 Foglalkoztatás szervezõ

54 762 01 0001 54 02 Mentálhigiénés asszisztens

54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ

Simon Lajosné Gyula 55 761 01 0000 00 00 Csecsemõ- és gyermeknevelõ gondozó

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, nevelõ

54 762 01 0001 54 02 Mentálhigiénés asszisztens

54 761 02 0100 33 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelõ

Somogyi Mária Lõrinci 55 762 01 0000 00 00 Ifjúságsegítõ

33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi

ügyintézõ

54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ

55 761 01 0000 00 00 Csecsemõ- és gyermeknevelõ gondozó

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, nevelõ

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens

54 761 02 0100 33 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelõ
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Név Település OKJ azonosító OKJ megnevezés

54 761 02 0100 31 01 Házi idõszakos gyermekgondozó

Szalai József Külsõvat 33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

54 762 01 0001 54 02 Mentálhigiénés asszisztens

54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó

Szedlák Irén Nyíregyháza 55 761 01 0000 00 00 Csecsemõ- és gyermeknevelõ gondozó

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, nevelõ

54 761 02 0100 31 01 Házi idõszakos gyermekgondozó

Dr. Varga Gábor Gyõr 33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens

54 762 01 0001 54 02 Mentálhigiénés asszisztens

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó

54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ

Vastag Judit Siklós 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi

ügyintézõ

54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervezõ

33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S O K

P á l y á z a t i f e l h í v á s o k

álláshelyek betöltésére

Bakony-ér Többcélú Társulás (Gyõr-Moson-Sopron megye, 9072 Nagyszentjános, Vasút út 1.) pályázatot hirdet a Bakony-ér

Gyermekjóléti és Családsegítõ Intézmény (Gyõr-Moson-Sopron megye 9072 Nagyszentjános, Árpád utca 11/A)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ ellátására.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az önállóan mûködõ költségvetési szerv alapító

okiratában, SzMSz-ében és az ellátások szakmai programjában foglalt tevékenységi körbe tartozó vezetõi feladatok ellátása,

irányítása, ellenõrzése; az intézmény szakszerû, törvényes, költséghatékony mûködtetése, a szociális és gyermekjóléti

szolgáltatások jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Az intézmény tevékenységi köre: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás,

családi napközi mûködtetése – a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a

szerint létrejött társulás által fenntartott intézmény útján.

Pályázati feltételek:

– fõiskola, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 5. pontjában, vagy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú

mellékletének I/1. alpontjában elõírt valamely képesítés,

– legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– legalább 1–3 év vezetõi tapasztalat,

– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),

– B kategóriás jogosítvány,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve

bevándorolt vagy letelepedett státus,

– cselekvõképesség,
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– büntetlen elõélet,

– szociális szakvizsga.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– helyismeret a társulásban résztvevõ településeken,

– saját gépkocsi.

Elvárt kompetenciák:

– kiváló szintû önálló munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,

– szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok,

– közalkalmazotti jogviszony újonnan történõ létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a

büntetlen elõélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

mely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondokság alatt,

= személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

= a pályázat nyílt ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre szól, 2013. február 1-jétõl 2018. január 31-ig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A kozigallas.gov.hu internetes oldalon történõ közzététel idõpontja: 2012. december 11.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 10.

A pályázat benyújtásának módja:

– postai úton, a pályázatnak a Bakony-ér Többcélú Társulás címére történõ megküldésével (9072 Nagyszentjános, Vasút út 1.). Kérjük a

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 1881-4/2012, valamint a beosztás megnevezését:

„intézményvezetõ”,

vagy

– elektronikus úton Törökné dr. Csölle Katalin részére a jegyzo@nagyszentjanos.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatot Nagyszentjános Község Önkormányzatának képviselõ-testülete bírálja el a

társulási tag önkormányzatok polgármesterei véleményének kikérését követõen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Friderics Cecília nyújt, a (+36-30) 530-0533-as telefonszámon.

***

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képviselõ testülete (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) pályázatot hirdet

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ (1012 Budapest, Attila út 89.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõi)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, továbbá a személyes

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
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alapján: idõskorúak szociális alapszolgáltatását és idõsek klubja nappali ellátását, az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal

küzdõ családok, illetve személyek szociális és mentálhigiénés ellátását biztosítja, a közösségi ellátások közül a pszichiátriai betegek

közösségi alapellátását, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a személyes

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük

feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján gyermekjóléti feladatokat lát el.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: intézményvezetõi- és munkáltatói jogkörbe tartozó feladatok teljes körû ellátása.

Ellátandó feladatok:

– irányítja és ellenõrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását,

– koordinálja az egyes szervezeti egységek közötti munkamegosztást,

– a gazdasági vezetõvel együttmûködve elkészíti az intézmény éves költségvetését és a fenntartó elé terjeszti,

– gondoskodik a költségvetési elõirányzatok jogszerû és szabályszerû felhasználásáról,

– gondoskodik az intézménybe történõ éves felvételek jogszerûségérõl,

– elkészíti a hatályos jogszabályok által elõírt, az intézmény mûködéséhez szükséges dokumentumokat (pl. SZMSZ, házirend,

egyéb szabályzatok), valamint gondoskodik azok betartásáról,

– beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé,

– gondoskodik az ellátottak érdekvédelmérõl,

– gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói tekintetében.

A magasabb vezetõ irányítása alá tartozó személyek száma: 47 fõ.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (1. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 9. pontjában elõírt szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, szociális ellátás és/vagy az

egészségügyi ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– legalább 5 év hasonló területen szerzett vezetõi tapasztalat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve

bevándorolt vagy letelepedett státus.

Elvárt kompetenciák:

– kiváló szintû kommunikációs és kapcsolatteremtõ készség,

– pontos, precíz munkavégzés,

– szakmai elkötelezettség,

– nagyfokú munkabírás,

– kiváló szintû együttmûködõ képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó szakmai önéletrajza,

– a képesítést igazoló okiratok másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen elõélet

igazolására,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: A vezetõi megbízás határozott idõre, 2013. március 1. napjától 2018. február 28.

napjáig szól.
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A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 4 hónap próbaidõ kikötésével.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései, illetve a Kjt.-nek a

szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

rendelkezései alkalmazandók. Szolgálati lakást a pályázatot kiíró nem biztosít.

A kozigallas.gov.hu internetes oldalon történõ közzététel idõpontja: 2012. november 23.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

– postai úton, a pályázatnak a Bp. I. ker. Budavári Önkormányzat címére történõ megküldésével (1250 Budapest, Pf.: 35.). Kérjük a

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: „XIV/intézményvezetõi/2012.”, valamint a munkakör

megnevezését: „intézményvezetõ”,

– személyesen: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. földszint ügyfélszolgálat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 28.

A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Judák Barnabásné Dr. Varga-Kovács Emese népjóléti irodavezetõ nyújt a

(06 1) 458-3028-as telefonszámon.

***

Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat képviselõ-testülete (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) pályázatot hirdet az I.

számú Gondozási Központ (1027 Budapest, Bem tér 2.)

igazgatói (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézményvezetõ egyszemélyi felelõs vezetõje az

intézménynek, képviseli az intézményt, szakmailag és gazdaságilag irányítja az intézményt, a foglalkoztatottak felett gyakorolja a

munkáltatói jogkört.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. melléklet 8.2. pontja alapján elõírt felsõfokú képesítés,

– szociális szakvizsga,

– legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem vagy a szociális ellátás

területén szerzett szakmai gyakorlat,

– cselekvõképesség,

– büntetlen elõélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– a feladat ellátásához szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén a büntetlen elõéletet igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi

bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összegfüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre – 2013. március 1. napjától 2015. február 28.

napjáig – szól.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.
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Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

és a 22/2001. (VII. 1.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: a kozigallas.gov.hu internetes honlapon történõ megjelenést követõ 30. nap. (a megjelenés

idõpontja: 2012. december 28.)

A pályázat benyújtásának helye: Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat (1024 Budapest, Mechwart liget 1.)

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõ lejáratát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés idõpontja.

A pályázattal kapcsolatos további információt Vargáné Luketics Gabriella nyújt a (06-1) 346-5719-es telefonszámon.

***

Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának képviselõ-testülete (1173 Budapest, Pesti út 165.)

pályázatot hirdet az Egyesített Szolgáltató Központ (1172 Budapest, Liget sor 46.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ ellátására.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõje felelõs az intézmény szakszerû

és törvényes mûködéséért, gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai tekintetében, képviseli

az intézményt, és dönt az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerzõdés,

szabályzat nem utal más hatáskörébe. Az intézmény vezetõje felelõs az intézményi szabályzatok elkészítéséért, felel továbbá a

rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény mûködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, az

intézmény által ellátott közfeladatok megszervezéséért és ellátásáért, az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek

megteremtéséért, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és az intézmény által biztosított szolgáltatásokat igénybe vevõkkel

való megfelelõ együttmûködésért, a szakmai etika normáinak betartásáért és betartatásáért.

Pályázati feltételek:

a) a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében:

– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintû végzettség, valamint

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett

képesítés [ez utóbbi feltétel alól felmentés adható a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdése illetve 4. §-a alapján];

b) az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete értelmében:

– szociális munkás vagy szociálpedagógus vagy andragógus vagy okleveles szociális munkás vagy okleveles szociálpolitikus

vagy okleveles egészségügyi szociális munkás vagy ápoló vagy gyógytornász-fizioterapeuta vagy okleveles rehabilitációs

szakember vagy mentálhigiénikus vagy szociális menedzser vagy konduktor vagy gyógypedagógus végzettség vagy igazgatásszervezõ

végzettség szociális igazgatás szakirányú végzettséggel,

vagy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. Rész I./2./A pontja értelmében:

– orvos vagy pszichológus vagy pedagógus vagy intézetvezetõ vagy szakoktató vagy védõnõ vagy felsõfokú szociális

alapvégzettség vagy csecsemõ- és kisgyermeknevelõ (BA) képesítés;

c) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), illetve a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése

értelmében:

– legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás vagy a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázónak az a)-c) pontok mindegyikében foglalt feltételeknek meg kell felelnie!

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: önkormányzati fenntartású intézmény vezetése során szerzett tapasztalat.

A pályázat tartalmi követelményei, a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a személyi adatokat tartalmazó, valamint a szakmai és a vezetõi gyakorlatot is igazoló részletes szakmai önéletrajz,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a végzettségeket, szakképzettségeket igazoló oklevelek másolata,

– a pályázati eljárással összefüggésben a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez történõ hozzájárulásról szóló

nyilatkozat,
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– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (7) bekezdésének e) pontjában meghatározott nyilatkozat,

– nyilatkozat arról, hogy pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 2013. március 1. napjától 2018. február 28.

napjáig szól. A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése értelmében a magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a

munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített

jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: a benyújtási határidõ a pályázati felhívásnak a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

internetes oldalán (https://kozigallas.gov.hu) történt közzétételétõl számított 30. nap. (A megjelenés idõpontja: 2012. december

18.)

A pályázatok benyújtásának formája, helye illetve módja:

– postai úton, a pályázatnak Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának

egészségügyi és szociális irodája címére történõ megküldésével (1173 Budapest, Pesti út 165.),

– vagy személyesen Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálati

irodáján ügyfélfogadási idõben.

A pályázatot papír alapon, lezárt borítékban, egy példányban, „Intézményvezetõi pályázat – Egyesített Szolgáltató Központ”

megjelöléssel kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot (14-97/34/2012).

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 28.

Az intézményvezetõi állás betölthetõségének feltétele: Az intézményvezetõt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli az

egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény 6. § (2) bekezdése szerint.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gombás Adrienne irodavezetõ nyújt a (06-1) 253-3337-es telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.rakosmente.hu honlapon szerezhetõ.

***

Cégénydányád Önkormányzatának képviselõ-testülete (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4732 Cégénydányád, Dózsa

György u. 2.) pályázatot hirdet a Cégénydányád Gondozási Központ (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4732 Cégénydányád, Zrínyi

u. 58.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény egyszemélyi felelõs vezetõje, irányítja a

szakmai tevékenységet, gyakorolja a munkáltatói jogkört a foglalkoztatott közalkalmazottak felett.

Pályázati feltételek:

– fõiskolai végzettség, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletet 8.2. pontja szerinti képesítés (szociális munkás,

szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, diakónus, mentálhigiénikus,

igazgatásszervezõ szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, pszichológus, egészségügyi menedzser, orvos, jogász, okleveles

ápoló, okleveles teológus, okleveles pásztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés),

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget, felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– szociális szakvizsga, büntetlen elõélet, cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: hasonló területen szerzett vezetõi gyakorlat – legalább 5 év vezetõi tapasztalat.

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– az intézmény vezetésére vonatkozó, a szakmai helyzetelemzésre épülõ elképzeléseket részletezõ program,
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– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázatával kapcsolatos elbíráló ülésen kívánja-e zárt ülés tartását,

= a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléshez hozzájárul,

= a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. §-a szerint nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás 5 évre, 2013. március 1-jétõl 2017. február 28-ig szól.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített

jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény, juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A kozigallas.gov.hu internetes oldalon történõ közzététel idõpontja: 2012. december 18.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 18.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak a Cégénydányád Önkormányzat címére történõ

megküldésével (4732 Cégénydányád, Dózsa Gy. u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító

számot: 1540-6/2012, valamint a munkakör megnevezését: „Cégénydányád Gondozási Központ, Intézményvezetõ”.

A pályázati elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat bizottság véleményezi. A megbízásról a képviselõ-testület dönt.

A képviselõ-testület fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának lehetõségét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Kelemen Róbert nyújt a (44) 566-086-os telefonszámon.

***

Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete (2141 Csömör, Szabadság út 5.) pályázatot hirdet a Szociális

Alapszolgáltatási Központ (2141 Csömör, Kossuth L. u. 71.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: idõsek klubjának mûködtetése, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,

gyermekjóléti szolgáltatás.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény törvényes mûködtetése, munkáltatói, vezetõi,

szakmai, gazdálkodási és alapító okirat szerinti feladatok ellátása. A gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartási

törvény tartalmazza.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletének 3.5. pontja szerinti szakirányú szakképzettség, valamint a 15/1998. (IV. 30.)

NM rendelet 2. sz. mellékeltének I. rész I/1. pontjában elõírt felsõfokú szakirányú képesítés,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– szociális szakvizsga.

Elõnyt jelent: vezetõi gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

– szakmai önéletrajz,

– vezetõi program a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel,

– oklevél, diploma másolat,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén a büntetlen elõéletet igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

vagy annak megkérését igazoló postai szelvény,

– nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

– nyilatkozat, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt,
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– nyilatkozat, amely szerint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §

(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményezõ és elbíráló testület a személyét érintõ tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést

tartson,

– nyilatkozat, hogy eredményes pályázata esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A vezetõi megbízás idõtartama: határozott idõre, 5 évre, 2013. április 1-jétõl 2018. március 31-ig szól.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített

jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: a kozigallas.gov.hu internetes oldalon történõ megjelenést követõ 60. nap. (a megjelenés

idõpontja: 2012. november 26.)

Pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Csömör Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának

címére történõ megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Fábri István polgármesternek címezve. A borítékra kérjük ráírni:

Pályázat a Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetõi álláshelyére.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60 napon belül, a véleményezési határidõ lejárta

utáni testületi ülésen.

A pályázattal kapcsolatos további információt Fábri István nyújt a (28) 544-048-as telefonszámon.

***

Hévíz Város Önkormányzat képviselõ-testülete (8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.) pályázatot hirdet a Teréz Anya Szociális

Integrált Intézmény (8380 Hévíz, Szent András u. 11/A)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény egyéni felelõsségû irányítása, tevékenységi körébe tartozó feladatok

vezetõi ellátása, szervezeti egységeinek vezetõi irányítása.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8380 Hévíz, Szent András u. 11/A. (Telephely: 8380 Hévíz, Honvéd u. 2.)

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. melléklet 8.2. pontja alapján elõírt felsõfokú képesítés,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás vagy az egészségügyi ellátás

területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt

vagy letelepedett státusz,

– vezetõi megbízást az kaphat, aki a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– cselekvõképesség,

– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga,

– szociális intézményben szerzett vezetõi gyakorlat – legalább 1–3 év vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– képesítést és szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén a büntetlen elõéletet igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi

bizonyítvány,
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– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

= a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összegfüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a személyét érintõ napirendi pont tárgyalása nyílt vagy zárt ülésen történjen.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre – 2013. március 1. napjától 2018. február

28. napjáig – szól.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

rendelkezései az irányadók.

A kozigallas.gov.hu internetes oldalon történõ közzététel idõpontja: 2012. december 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 30.

A pályázat benyújtásának módja és helye:

– postai úton, a pályázatnak Hévíz Város polgármestere címére történõ megküldésével (8380 Hévíz, Kossuth u. 1.). Kérjük a

borítékon feltüntetni: „Pályázat – intézményvezetõ.”

– személyesen: Polgármesteri Kabinet – 8380 Hévíz, Kossuth u. 1. I. em. 201–203. szoba.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a

szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

1/A. § (10) bekezdésében meghatározott szakmai bizottság véleményezi. A kinevezésrõl Hévíz Város Önkormányzata

képviselõ-testülete dönt a véleményezést követõ elsõ képviselõ-testületi ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bediné Makra Anikó nyújt, a (83) 500-827-es telefonszámon.

A munkáltatóval és az intézménnyel kapcsolatosan további információ szerezhetõ a www.heviz.hu honlapon.

***

Lajosmizse Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (6050 Lajosmizse, Városház tér 1.) pályázatot hirdet Lajosmizse

Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104–106.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetõi megbízással összefüggõ lényeges feladatok: a jogszabályokban meghatározott

magasabb vezetõi feladatok, valamint az intézmény alapító okiratában megállapított szolgáltatások magas színvonalon történõ

ellátásához szükséges tevékenységek ellátása. A magasabb vezetõi megbízás mellett várhatóan betöltendõ munkakör: jogi szakértõ.

A munkáltató megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata, 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

Pályázati feltételek:

– büntetlen elõélet,

– betöltött tizennyolcadik életév, továbbá,

– magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt

vagy letelepedett státus,

– az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete, vagy a 13/2002.

(III. 28.) EüM rendelet szerinti szakirányú felsõfokú iskolai végzettség,

– legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat vagy öt év vezetõi gyakorlat,

– az intézményben fennálló, határozatlan idõre szóló kinevezés, illetõleg a vezetõi megbízással egyidejûleg felsõfokú

végzettségû vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ munkakörben történõ határozatlan idõre szóló kinevezés megléte,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó szakmai életrajzát,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot.
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A pályázathoz csatolni kell:

– a közalkalmazotti jogviszony újonnan történõ létesítése esetén 90 napnál nem régebbi, büntetlen elõéletet igazoló hatósági

bizonyítványt;

– a végzettsége(ke)t igazoló oklevelek másolatait;

– korábbi munkaviszony(ok)ra vonatkozó igazolás(oka)t;

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy

– a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

– a magasabb vezetõ beosztásával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-ában és 43/A. §-ában

meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn,

– a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

– nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

Magasabb vezetõi beosztás megnevezése: intézményvezetõ

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

A magasabb vezetõ megbízás idõtartama: A megbízás határozott idõre, 5 évre szól, 2013. április 1. napjától 2018. március 31.

napjáig.

Munkavégzés helye: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye; 6050 Lajosmizse,

Dózsa György út 104–106.

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.

Vezetõi pótlék mértéke: a pótlékalap 250%-a.

A pályázat benyújtásának határideje:

– postai úton: 2013. január 15.

– elektronikus úton: 2013. január 15., 15:00 óra.

A kozigallas.gov.hu internetes oldalon történõ közzététel idõpontja: 2012. december 10.

A pályázat benyújtásának formája: a pályázatokat postai úton 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. és elektronikus formában

lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail címre egyaránt be kell nyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 28.

A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokat Lajosmizse Város Önkormányzatának képviselõ-testülete bírálja el, Felsõlajos

község polgármestere véleményének kikérésével.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Basky András polgármester nyújt, a (76) 457-575-ös telefonszámon.

***

Nagymaros Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (2626 Nagymaros, Fõ tér 5.) pályázatot hirdet a Mosoly

Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat (2626 Nagymaros, Váci út 32.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a szociális és gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmény

alapító okiratában foglalt tevékenységi körökbe tartozó feladatok vezetõi irányítása, az intézmény szakszerû és törvényes

mûködésének biztosítása, a dolgozók felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/1. pontjában elõírt szakirányú felsõfokú végzettség és szakképzettség,

– legalább öt év, felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, szociális ellátás területén

betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– az intézményben fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejûleg történõ, határozatlan idõre

szóló alkalmazás,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve

bevándorolt vagy letelepedett státus,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.
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A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– intézményvezetõi gyakorlat,

– azonos feltételek esetén elõnyt élvez a helyismerettel rendelkezõ pályázó.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetõi programot,

– részletes szakmai önéletrajzot,

– végzettséget igazoló okiratok másolatát,

– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolatát,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez

hozzájárul,

– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben

a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok,

– a pályázó nyilatkozatát arról, amely szerint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény

15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

– nyilatkozatot arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történõ elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását,

– nyilatkozatot arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás a pályázat elbírálásának napját követõ naptól kezdõdõ 5 év

határozott idõtartamra szól.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján történik, a garantált illetmény és pótlékok alkalmazásával. Az önkormányzat

szolgálati lakást nem tud biztosítani.

A pályázat benyújtási határideje: a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán

(https://kozigallas.gov.hu) történõ megjelenéstõl számított 30. nap (a közzététel idõpontja: 2012. december 3.)

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot Nagymaros Város Önkormányzatának polgármesteréhez kell benyújtani postai

úton, lezárt borítékban az alábbi címre: 2626 Nagymaros, Fõ tér 5., Petrovics László polgármester.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat intézményvezetõi pályázat”.

A pályázat elbírálásának ideje, módja: a benyújtott pályázatokról a képviselõ-testület a határidõ lejártát követõ elsõ rendes ülésén

dönt. A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatos további információt dr. Horváth Béla jegyzõ nyújt a (27) 595-100/118-as telefonszámon.

***

Nyírcsaholy Községi Önkormányzat képviselõ-testülete (4356 Nyírcsaholy, Szabadság u. 1.) pályázatot hirdet az Idõsek

Klubja (4356 Nyírcsaholy, Kossuth u. 3.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: gondoskodik a nappali ellátásban résztvevõk számára

naponta hasznos idõtöltésrõl, megfelelõ programokról, melyek az idõsek mindennapjait változatossá, élmény dússá teszik. Vezeti

az elõírt nyilvántartásokat, havonta lezárja azokat. Irányítja a beosztott gondozónõk munkáját és az étkeztetési feladatokat. Vezeti

az intézményt, felelõs az intézmény szakmai munkájáért, az intézmény mûködését érintõ pénzügyi, gazdasági feladatokért.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. SZCSM rendelet 3. melléklete szerint a „nappali ellátás vezetõ önálló nappali intézmény esetén” cím alatt felsoroltak

közül bármelyik végzettség,

– legalább 5 év szakmai tapasztalat,

– alap szintû MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,

– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: szociális területen végzett munka vagy egészségügy szociális (gondozói) tevékenység.
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Benyújtandó iratok:

– szakmai önéletrajz,

– vezetõi program,

– szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok,

– szakmai végzettséget igazoló dokumentumok,

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ

kezeléshez hozzájárul.

Munkavégzés helye: 4356 Nyírcsaholy, Kossuth u. 3.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 2013. február 1-jétõl 2018. január 31-ig szól.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített

jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

rendelkezései az irányadók.

A kozigallas.gov.hu internetes oldalon történõ közzététel idõpontja: 2012. december 21.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 21.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton Nyírcsaholy Községi Önkormányzat képviselõ-testülete címére történõ

megküldésével (4356 Nyírcsaholy, Szabadság u. 1.), vagy személyesen: Hanusi Péter polgármesternél (4356 Nyírcsaholy, Szabadság u. 1.).

A borítékon fel kell tüntetni az azonosító számot: 2265/2012, valamint a beosztás megnevezését: Vezetõ gondozónõ.

A pályázat elbírálásának módja: a pályázatot a képviselõ-testület bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ Hanusi Péter polgármestertõl, vagy Kicsák Mihályné jegyzõtõl kapható a

(44) 502-680 telefonszámon.

***

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsa (4400 Nyíregyháza, Tûzoltó u. 1.) pályázatot hirdet a Nyíregyházi

Szociális Gondozási Központ (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézmény – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti – alaptevékenysége:

– szociális étkeztetés (Szt. 62. §),

– házi segítségnyújtás (Szt. 63. §),

– jelzõrendszeres házi segítségnyújtás (Szt. 65. §),

– nappali ellátás (Szt. 65/F. § (1) bekezdés a)–b) és c) pontjai),

– közösségi ellátás (Szt. 65/A. §),

– támogató szolgálat (Szt. 65/C. §),

– szociális foglalkoztatás (Szt. 99/B.§),

– ápolást, gondozást nyújtó intézmény – idõsek otthona (Szt. 67. §).

Az intézmény – 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet szerinti – tevékenysége:

– otthoni szakápolás.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (IV. 30.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 8.2. pontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi

ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

Elõnyt jelent:

– vezetõi gyakorlat,

– szociális szakvizsga.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,

– a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= vállalja a szociális szakvizsga a kinevezésétõl számított két éven belül történõ megszerzését,

= a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= pályázati anyagát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyûlése, valamint szociális, egészségügyi és

ifjúsági bizottság, illetve Nyírtelek Város Önkormányzatának képviselõ-testülete, Kálmánháza Község Önkormányzatának

képviselõ-testülete, Kótaj Község Önkormányzatának képviselõ-testülete, Nagycserkesz Község Önkormányzatának

képviselõ-testülete, Napkor Község Önkormányzatának képviselõ-testülete, Nyírpazony Község Önkormányzatának

képviselõ-testülete, Nyírtura Község Önkormányzatának képviselõ-testülete, Sényõ Község Önkormányzatának

képviselõ-testülete megismerje és abba betekintsen,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, amely a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. §-a

alapján a megbízás feltétele.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre 5 évre, 2013. március 1-jétõl 2018. február 28-ig

szól.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, újonnan létesített jogviszony

esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével –

3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény: Kjt., és a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)

Korm. rendeletben foglaltak szerint.

A kozigallas.gov.hu internetes oldalon történõ közzététel idõpontja: 2012. december 28.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 28.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban „Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ intézményvezetõi

pályázat” megjelöléssel személyesen vagy postai úton kell benyújtani a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsának

elnöke Dr. Kovács Ferenc részére (4400 Nyíregyháza, Tûzoltó u. 1.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 14.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményvezetõ kinevezésérõl a szociális, egészségügyi és ifjúsági bizottság

véleménye alapján a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsa dönt. A pályázat elbírálását követõen az eredménytelen

pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidõn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minõsítjük. A pályázat csak akkor érvényes,

ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A közgyûlés fenntartja a pályázat

eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhetõ a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásnál (4400 Nyíregyháza, Tûzoltó u. 1.),

illetve a (06-42) 506-070-es telefonszámon.
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