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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város (a továbbiakban: DMJV) Család- és Gyermekjóléti Központja
támogatási kérelmet nyújtott be „Segítségnyújtás helyben a nevelési-oktatási intézményekben”
címmel az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett EFOP-3.2.9-16 kódszámú
„Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése” tárgyú felhívásra. A támogatási
kérelmet az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásra érdemesnek ítélte és a döntése
alapján az intézmény 40 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesül.
A 2017. szeptember hónapban megkötött támogatási szerződés szerint
a projekt megvalósításának kezdő időpontja:
2017. október 1.
fizikai befejezésének tervezett napja:
2019. március 31.
a projekt összköltsége:
40.000.000 Ft
A támogatás összege 100 %-ban elszámolható.
A projekt keretében DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja 12 köznevelési intézményben
(7 óvoda, 3 általános iskola, 2 középiskola) összesen 4738 gyermeket érintően valósítja meg az
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet. A projekt keretében 1500 gyermekenként egy
főállású, 40 órában foglalkoztatott szociális segítő álláshelyének támogatása biztosított, így
három főállású szakember alkalmazása válik szükségessé.
Az aláírt támogatási szerződés tartalmazza a projekt költségvetését, melyben a szakmai
megvalósításban közreműködő munkatársak munkabére, valamint a foglalkoztatást terhelő
adók és járulékok is szerepelnek.
A pályázat átfogó célja az elsődleges prevenció megerősítésével az óvodás és iskolás korú
gyermekek, valamint fiatalok (köztük a szociálisan hátrányos helyzetűek) szociális jólétének,
életminőségének javítása az óvodai és iskolai szociális segítés feltételeinek megteremtésével.
A pályázat részcéljai:
• Óvodai és iskolai színtéren a szociális segítés eszköztárának kialakítása és
megjelenítése.
• Szakemberek bevonása az óvodai, iskolai szociális segítésbe és készségeik,
kompetenciáik fejlesztése helyi szinten.
• Szakmai együttműködés rendszerének kialakítása a család- és gyermekjóléti központok
és a köznevelési intézmények között.
A támogatási szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb egy hónapon belül a projekt
megvalósítását meg kell kezdeni, és a projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését
követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.
A támogatottnak a projekt megvalósítás befejezésétől számított két éves időszakra vállalnia
kell, hogy speciális szolgáltatásként, tanácsadók (1500 óvodás és iskolás gyermekenként 1 fő)
heti 40 órában, főállásban történő alkalmazásával biztosítja az óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenységet a projektbe bevont köznevelési intézmények számára. A gyermeklétszám
megállapításában a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési
igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek duplán
számítanak.

Az Önkormányzat számára 2018. szeptember 1. napjától kötelezően ellátandó feladat lesz a
DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja által nyújtott óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenység, ezért kiemelendő, hogy a pályázat keretében nyújtott pénzügyi fedezet, illetve
szakmai iránymutatás alapján az intézmény zökkenőmentesebben tudja előkészíteni és
bevezetni ezt a szolgáltatást.
A szolgáltatás szakmai létszám irányszámait a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben kell meghatározni, mely az előterjesztés
készítéséig még nem történt meg.
Fentiek alapján a projekt megvalósításához DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja
szakmai létszámának három fővel történő emelése szükséges, melynek költsége 2019. március
31-ig a projekt költségvetésében rendelkezésre áll, az Önkormányzat számára nem jelentkezik
költségként. A kétéves fenntartási időszak alatt a három óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenységet végző alkalmazott bérköltségeit az Önkormányzat éves költségvetéseiben kell
tervezni. Teljes pontossággal nem lehet tudni, hogyan alakulnak majd a bérek 2019-ben és azt
követően, a jelenlegi adatokkal számolva ez az összeg 12.189.000 Ft/év.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja és az
1997. évi XXXI. törvény 39-40/A. §-ai és 94. §-a alapján
1./ támogatja a Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központjának az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett EFOP-3.2.9-16 kódszámú „Óvodai és iskolai szociális
segítő tevékenység fejlesztése” című felhívásra „Segítségnyújtás helyben a nevelési-oktatási
intézményekben” címmel benyújtott nyertes pályázatában foglaltak megvalósítását.
2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel 2017. november 1. napjával Debrecen Megyei Jogú
Város Család- és Gyermekjóléti Központja szakmai tevékenységhez kapcsolódó létszámát
megemeli 3 fővel, így az intézmény szakmai tevékenységhez kapcsolódó létszámát 102 főben, az
intézményüzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó létszámát 5 főben, létszámkeretét összesen 107
főben állapítja meg, azzal, hogy a 3 fő bérköltségének és járulékainak fedezete 2019. március 31-ig
a pályázat költségvetésében rendelkezésre áll, ezt követően pedig az intézmény költségvetésébe
kerül betervezésre.
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtásához szükséges döntések
elfogadásáról szóló 29/2017. (II. 16.) határozat „Az Önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek engedélyezett álláshelyei” címet viselő 17. mellékletének módosítását a
2./ pontban foglaltak szerint készítse elő.
Határidő:
Felelős:

a költségvetési rendelet soron következő módosítása
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

4./ Felkéri DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja intézményvezetőjét, hogy az 1./ - 2./
pontokban foglalt döntésekre tekintettel gondoskodjon az intézmény működésére vonatkozó
dokumentumok - különösen a szakmai programjának, szervezeti és működési szabályzatának fenntartói jóváhagyásra történő előkészítéséről.
Határidő:
Felelős:

2017. november 15.
az érintett költségvetési szerv intézményvezetője

5./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a határozatban foglalt döntésekről az
érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2017. október 5.

Dr. Marosi-Rácz Julianna
osztályvezető

