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Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontja a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatként határozza meg a gyermekjóléti szolgáltatásokról és
ellátásokról való gondoskodás kötelezettségét.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott
kötelező feladatát képező gyermekek napközbeni ellátása körében gondoskodik a debreceni
lakóhelyű általános iskolás gyermekek nyári felügyeletéről.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 5/A. § alapján az
Önkormányzat DMJV Gyermekvédelmi Intézménye (a továbbiakban: Gyermekvédelmi
Intézmény) útján az alternatív napközbeni ellátás keretében szabadidős programokat és
prevenciós szolgáltatásokat nyújt. Biztosítja – erre vonatkozó kérelem alapján – a debreceni
lakóhellyel rendelkező általános iskolás gyermekek nyári felügyeletét, foglalkoztatását és
étkeztetését a Gyvt. 41. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. A nyári
gyermekfelügyelet időszakáról és helyszínéről az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.
A nyári gyermekfelügyeletet igénybe vevő gyermekek étkeztetéséről a Debreceni
Intézményműködtető Központ (a továbbiakban: DIM) gondoskodik és a térítési díjat az
általános iskolákban alkalmazandó étkeztetési intézményi térítési díj szerint állapítja meg az
étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 55/2012. (XI.
29.) önkormányzati rendelet alapján.
Az Önkormányzat a Gyermekvédelmi Intézmény útján biztosítja a debreceni lakóhelyű
általános iskolás gyermekek nyári felügyeletét. A gyermekek felügyeletét a Gyermekvédelmi
Intézmény dolgozói végzik, de naponta egyéb foglalkoztatás keretében alkalmazott
pedagógusok bevonására is sor kerül (20 fős csoportonként 1 fő), valamint önkéntesek is részt
vesznek a munkában. A nyári felügyelethez szükséges tárgyi feltételek biztosításáról az
intézmény a DIM-mel együttműködve, egyéb szabadidős és prevenciós programok esetében
pedig önállóan gondoskodik.
Az általános iskolás korú gyermekek nyári felügyeletének igénybevételéhez szükséges
formanyomtatványt – amely az igénybe vevőre és a törvényes képviselő(k)re vonatkozó
adatokat, az igénybevétel indokolásával, az igényelt ellátás időpontjaival kapcsolatos
nyilatkozatokat, illetve tájékoztatásokat tartalmaz – az Intézményfelügyeleti Osztály küldi meg
az állami és nem állami fenntartású iskolák részére, kitöltés után azokat az iskolák a
Gyermekvédelmi Intézménybe juttatják el.
Az intézményvezető a kérelem elbírálásánál a nyári gyermekfelügyelet esetében az
indokoltságot vizsgálva, a kérelem mellékleteként becsatolt munkáltatói igazolás, valamint
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, vagy a szülő munkanélkülisége esetén az illetékes
család- és gyermekjóléti szolgálat által kiadott támogató nyilatkozat figyelembevételével jár el.
A nyári gyermekfelügyeletet igénybe vevők a szociális étkeztetésben nem vehetnek részt.
A gyermekek számára a felügyelet keretében igénybe vett napi három étkezés előnyösebb,
mivel a DIM-hez benyújtott igazolások alapján a kedvezmények a nevelési évben
alkalmazottakkal egyezően érvényesíthetők, valamint a Gyermekvédelmi Intézmény által

szervezett programok, foglalkozások révén a gyermekek védett környezetben, hasznosan,
élményekkel gazdagodva tölthetik a szünidőt.
2019. évtől kezdődően az Önkormányzat a Gyermekvédelmi Intézmény útján igény esetén a
debreceni lakóhelyű általános iskolás gyermekek tavaszi, őszi és téli szünet alatti felügyeletét,
foglalkoztatását és étkeztetését is biztosítja. A tavaszi, őszi és téli szünet időtartama megegyezik
az Emberi Erőforrások Miniszterének a tanév rendjéről szóló mindenkori rendeletében
megjelölt időszakkal. Az igénybevétel feltételei azonosak a nyári gyermekfelügyelet esetében
meghatározott feltételekkel.
A helyszín kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy az általános iskolában a fenti időszak
alatt ne végezzenek nagyobb felújítási munkálatokat, tömegközlekedéssel jól megközelíthető
legyen, nagy udvarral rendelkezzen, ahol árnyékos területek is vannak, valamint a gyermekek
számára szervezett programokhoz, foglalkozásokhoz rendelkezzen megfelelő helyiségekkel.
Ebben az évben az általános iskolás gyermekek számára 2019. július 1. napjától 2019.
augusztus 16. napjáig – a Debreceni Tankerületi Központ javaslata alapján – a Debreceni
Hatvani István Általános Iskolában (Debrecen, Kardos utca 24.) tervezzük a nyári
gyermekfelügyelet, valamint igény esetén a tavaszi, őszi és téli szünet alatti napközbeni
gyermekfelügyelet ellátás biztosítását.
A nyári, illetve igény esetén a tavaszi, őszi és téli szünet alatti gyermekfelügyelet biztosításának
költségeit a Gyermekvédelmi Intézmény betervezte a 2019. évi költségvetésébe, mely a
pedagógusok bérét, a programok költségét, valamint a foglalkozásokhoz szükséges dologi
kiadásokat fedezi.
Határozati javaslat
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének előterjesztésére a 1/2013. (I. 24.) önkormányzati
rendelet 58. § (1) bekezdése és a 2. sz. mellékletének 1. pont 1.4. alpontja alapján
1. a debreceni lakóhelyű általános iskolás gyermekek nyári napközbeni felügyeletének
időszakát 2019. július 1. napjától 2019. augusztus 16. napjáig, valamint helyszínét a
Debreceni Hatvani István Általános Iskolában (Debrecen, Kardos utca 24.) határozza
meg.
2. Igény esetén Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye útján
biztosítja a debreceni lakóhelyű általános iskolás gyermekek tavaszi, őszi, téli szünet
alatti napközbeni gyermekfelügyeletét a Debreceni Hatvani István Általános Iskolában,
a nyári napközbeni gyermekfelügyelet igénybevételére vonatkozó feltételekkel.
3. Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a döntésről az érintett
intézmények vezetőit értesítse.
Határidő:
Felelős:

a döntést követően azonnal
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője

4. Felkéri Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye vezetőjét a
debreceni lakóhelyű általános iskolás gyermekek nyári, illetve igény esetén a tavaszi,
őszi és téli szünet alatti napközbeni gyermekfelügyeletének biztosításával kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

a döntést követően azonnal
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Debrecen, 2019. február 07.

Dr. Bene Edit
osztályvezető

