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Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 104. § (1) bekezdés d) pontja szerint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltató tevékenységet ellátó intézmény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bekezdés c) pontja szerint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója jóváhagyja az intézmény szervezeti és
működési szabályzatát, valamint a szakmai programját.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése
alapján a gyermekjóléti intézmények, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 12.
§ (2) bekezdése alapján a szociális intézmények szakmai programját az Egészségügyi és Szociális
Bizottság hagyja jóvá.
A Bizottság az 55/2015. (VI. 24.) Eü. és Szoc. Biz. határozattal hagyta jóvá Debrecen Megyei Jogú
Város Gyermekvédelmi Intézménye jelenleg hatályos, szervezeti egységenként elkészített szakmai
programjait és azok mellékleteit.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a
továbbiakban: NM rendelet) 4/A. § (2) bekezdés d) pontjában, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendelet 5/A. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a szervezeti és működési
szabályzat a szakmai programok melléklete.
Ezen kívül az intézmény átmeneti gondozást nyújtó szervezeti egységei szakmai programjainak
mellékletei a szolgáltatástípusonként elkészített házirendek, a megállapodás-tervezetek, valamint az
átmeneti gondozás iránti kérelem formanyomtatványok.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 224/2015. (XI. 19.) határozatával –
a jogszabályi előírások figyelembevételével – átszervezte 2016. január 1. napjával Debrecen
Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézményét oly módon, hogy az intézmény feladatai közül a
családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatai 2016. január 1. napjával átkerültek a családés gyermekjóléti központ, valamint a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait ellátó Debrecen
Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központjához.
DMJV Gyermekvédelmi Intézményének alapító okirata tartalmazza a gyermekek napközbeni
ellátása kormányzati funkciót. Az alternatív napközbeni ellátás keretében szabadidős és prevenciós
szolgáltatásokat nyújt az intézmény.
Az NM rendelet 51/B. § (1) bekezdése szerint az alternatív napközbeni ellátás szervezése különösen
azokban az időszakokban indokolt, amikor az óvodai, iskolai napközi nem működik, vagy azok
nyitvatartási idejében, illetőleg azon túl igény jelentkezik a gyermekek felügyeletének és együttes
foglalkoztatásának, fejlesztésének biztosítására, továbbá amikor nincs tanítás az iskolákban.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatai körébe tartozik a debreceni
lakóhelyű általános iskolás gyermekek nyári felügyeletének biztosítása, mely az elmúlt két évben
DMJV Gyermekvédelmi Intézménye szervezésében – a gyermekjóléti szolgáltatás keretében –
valósult meg.

Az intézmény átszervezése, alapító okiratának módosítása, valamint technikai jellegű javítások
miatt szükségessé vált a szakmai programok és mellékleteik átdolgozása, aktualizálása.
A dokumentumok az Intézményfelügyeleti Osztályon megtekinthetők.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjék.
Határozati javaslat
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1993. évi III. törvény 92/B. § (1)
bekezdés c) pontja, az 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a 13/2013.
(III. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése alapján
1. hatályon kívül helyezi Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézményének az
55/2015. (VI. 24.) Eü. és Szoc. Biz. határozattal jóváhagyott, jelenleg hatályos szakmai
programjait és mellékleteit, egyidejűleg jóváhagyja az intézmény által működtetett
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona és az alternatív napközbeni ellátás
új szakmai programját és mellékleteit.
2. Felkéri az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy a szakmai programokat és
azok mellékletét képező szervezeti és működési szabályzatot záradékkal lássa el.
Határidő: a döntést követően azonnal
Felelős: az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
3. Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét
értesítse.
Határidő: a döntést követően azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2016. március 3.
Dr. Marosi-Rácz Julianna
osztályvezető

