
 

 

                                                Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:   
Nagyné Horváth Judit általános ig. osztályvezető 

HAT/       /2022. 
 

Tájékoztató 
a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonának 2021. évi 

munkájáról  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) 50. §-a rendelkezik a gyermekek átmeneti otthonáról. A Gyvt. 94. § (3) 
bekezdés b) pontja szerint az a települési önkormányzat, amelynek területén húszezernél több 
állandó lakos él, gyermekek átmeneti otthonát köteles működtetni. A Gyvt. 96. § (1) 
bekezdése alapján a települési önkormányzat az e törvényben meghatározott személyes 
gondoskodást nyújtó ellátást más szervvel, személlyel kötött ellátási szerződés útján, illetve 
társulásban is biztosíthatja. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 716/2017. (XII.14.) számú határozata 
alapján Hatvan Város Önkormányzata 2017. december 28. napján, 2018. január 1-jei hatállyal 
határozott időre 2021. december 31-ig feladat-ellátási szerződést (továbbiakban: szerződés) 
kötött Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásával (a továbbiakban: Társulás) a 
gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása érdekében, mely 2018. december 18. napján a 
811/2018. (XII.13.) számú képviselő-testületi határozat, majd a 18/2021. (I. 27.) számú 
polgármesteri határozata alapján módosításra került.  
 
A szerződés értelmében az átmeneti otthon szükség esetén 1 fő, Hatvan városban lakó- vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező 0-18 év közötti életkorban lévő átmeneti gondozást igénylő 
gyermeket fogad, azzal a kiegészítéssel, hogy 0-3 éves kor közötti gyermek kizárólag szülővel 
együtt helyezhető el, illetve a szülő kérelmére a 3-18 év közötti gyermek esetén indokolt 
esetben az otthontalanná vált szülő is beköltözhet az ellátást nyújtó intézménybe.  
 
A Társulás a gyermekek átmeneti otthona működését saját fenntartású intézménye, a 
Kistérségi Humán Szolgáltató Központ (továbbiakban: Intézmény) szervezeti keretén belül 
biztosítja.  
Az Intézmény hivatkozva a Gyvt. 96. § (6) bekezdésére, és a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendeletre, 
megküldte a Gyermekek Átmeneti Otthona 2021. évi munkájáról szóló beszámolót. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztató mellékletét képező beszámolót 
szíveskedjen tudomásul venni. 
           
Hatvan, 2022. május 20. 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
Látta: 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző  
























