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Mellékletek:
A határozati javaslat melléklete

Tisztelt Közgyűlés!
A TOP-6.2.1-15 kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú felhívás keretében az Önkormányzat támogatási kérelmet
nyújtott be három bölcsődei ingatlan – Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei
Intézménye (a továbbiakban: Intézmény) Karácsony György Utcai Tagintézménye, Ősz Utcai
Tagintézménye és a Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai Tagintézménye – felújítására. A felújítások
ideje alatt a tagintézmények nem fogadnak gyermekeket.
Az Intézmény jelenlegi férőhelyszáma 1100 fő, mely a pályázatokhoz kapcsolódó bölcsőde
felújítások időszakában kevésnek bizonyul. A 2017/2018. nevelési évre felvételre jelentkező
599 gyermek elhelyezése a jelenleg meghatározott tagintézményi férőhelyszámok mellett nem
biztosított. Ennek elsődleges oka, hogy a Karácsony György Utcai Tagintézmény mellett az Ősz
Utcai Tagintézmény sem adott ki felvételi adatlapot a várható felújítások miatt (a Gáborjáni
Szabó Kálmán Utcai Tagintézmény felújítása alatt a gyermekeket a már felújított Karácsony
György Utcai Tagintézményben helyezik majd el).
Az Intézményben megvizsgálták a 12 tagintézmény jogszabályban előírt feltételeinek
érvényesülését a csoportszobák befogadóképességének (3 m²/fő) vonatkozásában. A korábbi
férőhelyemeléseken túl három tagintézmény férőhelyszámai emelhetők meg – amelyhez a
szakmai létszám emelése nem szükséges – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott maximális csoportlétszámkeretek betartása mellett.
A Margit Téri, az Angyalföld Téri és a Károlyi Mihály Utcai Tagintézményekben nyílik
lehetőség a szobák alapterületét figyelembe véve, hogy a maximális 14 fős csoportlétszámokat
kialakítsák. A három ingatlan viszonylag azonos méretei és tárgyi feltételei egységes 12-12 fős
összesített férőhelyemelést tesznek lehetővé. Mindhárom tagintézmény férőhelyszáma
megemelkedne 144-ről 156-ra, mely 36 fővel növelné az Intézmény befogadóképességét.
A Görgey Utcai Tagintézményben egy új gondozási egység (mely épületrész korábban más
célt szolgált) megnyitása lehetővé teszi, hogy az Ősz Utcai Tagintézményben a következő
nevelési évre ellátásban maradó gyermekek gondozása átmenetileg, a felújítás időszakában itt
történjen. Ebben a gondozási egységben a maximális 28 férőhely kialakítása indokolt az Ősz
utcai bölcsődében maradó gyermekek létszáma miatt.
Az összesen 64 új férőhellyel az Intézmény fogadni tudja a 2017/2018. nevelési évre
jelentkezett gyermekeket.
A férőhelybővítés 2017. szeptember 1-jétől valósulhat meg, melyet a felvételekre vonatkozó
döntésnél az Intézmény vezetője figyelembe vesz. A megemelt férőhelyszám mellett is vannak
a gyermekeket fogadó tagintézményekben olyan felvételt kérő családok, akiket várólistára kell
helyezni. Egyrészt amiatt, mert nincs még munkáltatói igazolásuk, vagy kistestvér születése
miatti indokkal védőnői javaslattal kérnének felvételt, illetve vannak olyan gyermekek, akiket
előreláthatólag későbbi, januári kezdéssel tudnak fogadni. A felvételi kérelmet benyújtó
családok hivatalos értesítést kapnak a felvételről vagy a várólistára kerülés okáról. A
szeptembertől érvényes munkáltatói igazolással rendelkező, de mégis várólistára került
családokkal az érintett bölcsődevezetők telefonon egyeztettek és felajánlottak számukra más
tagintézményben férőhelyet.

Sokan éltek ezzel a lehetőséggel, illetve néhányan tudomásul vették a várólistára kerülés tényét,
ragaszkodva az első helyen megjelölt tagintézményhez.
2017. szeptember 1. napjától a férőhelyszám 1164-re módosul, azonban a későbbiekben, a
pályázatok keretében történő felújítások befejezését követően az intézményi férőhelyszám és a
most kialakult tagintézményi kapacitás igényelhet visszarendezést a felújított bölcsődék
újranyitásával párhuzamosan.
A jelenlegi férőhelybővítés tárgyi feltételei az intézményi költségvetésből biztosíthatók (az
érintett három tagintézményben fektetőket, kiságyakat kell vásárolni), a Görgey Utcai
Tagintézményben az új gondozási egységet pedig átmenetileg az Ősz Utcai Tagintézmény
bútorzatával rendezik be.
A személyi feltételek a munkavégzés telephelyének módosításával
létszámkeretből átmenetileg – a felújítások időszaka alatt − biztosíthatók.

intézményi

A jogszabályi előírások és a szakmai szempontok alapján a bölcsődei tagintézmények
férőhelyszámát a határozati javaslat melléklete szerint 1164 főben javaslom megállapítani a
következő nevelési év kezdetétől, 2017. szeptember 1. napjától.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 8. pontja és az 1997. évi XXXI. törvény 94. § (2) bekezdése alapján,
figyelemmel a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 41. § (3) bekezdésére, 46. §-ára
1./ Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye férőhelyszámát 1164 főben
állapítja meg 2017. szeptember 1. napjától a melléklet szerint.
2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel felkéri az érintett költségvetési szerv
intézményvezetőjét, hogy az intézményi felújítások időszaka alatt gondoskodjon Debrecen
Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Görgey Utcai Tagintézményében az új
gondozási egység személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az érintett költségvetési szerv intézményvezetője

3./ Felkéri az érintett költségvetési szerv intézményvezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt
döntésre tekintettel gondoskodjon az intézmény működésére vonatkozó dokumentumok –
különösen a szakmai program, valamint a szervezeti és működési szabályzat – módosításáról

és fenntartói jóváhagyásra történő előkészítéséről.
Határidő:
Felelős:

2017. október 31.
az érintett költségvetési szerv intézményvezetője

4./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét az 1./ pontban foglalt döntés alapján
Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Angyalföld Téri Tagintézménye,
Károlyi Mihály Utcai Tagintézménye, Margit Téri Tagintézménye, valamint Görgey Utcai
Tagintézménye adatainak a szolgáltatói nyilvántartásban történő módosítása iránti kérelmek
előkészítésére és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához
történő benyújtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője

5./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről az
érintett költségvetési szerv intézményvezetőjét értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2017. június 1.
Dr. Marosi-Rácz Julianna
osztályvezető

