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Tisztelt Közgyűlés!
I.
1./ Jogszabályi háttér
Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi
CXXXIII. törvény rendelkezései szerint 2016. január 1-jei hatállyal módosul a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) a
családsegítésre, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) a gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó
szabályozás.
A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1-jétől kizárólag egy szolgáltató
keretében működtethető.
Az integráltan létrejövő szolgáltatás település szinten elérhető kötelező szolgáltatás lesz, az
ellátandó terület nagysága (járás, illetve település) szerint differenciált szolgáltatási
tartalommal.
Az új feladatmegosztás szerint a települési önkormányzatok feladatkörében maradnak a
lakóhely szintű minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok. A hatósági feladatokhoz
kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások
biztosítása a járásszékhelyek települési önkormányzatai által működtetett család- és
gyermekjóléti központokhoz kerülnek.
A járásszékhely településen működő szolgáltató illetékességi területe a hatósági feladatokhoz
kapcsolódó szolgáltatások, valamint a speciális szolgáltatások vonatkozásában kiterjed a járást
alkotó települések lakosságára. Az új feladatmegosztás fokozott együttműködés kialakítását
követeli meg a szolgálatok és a központok között, valamint a központok részéről szakmai
támogatás nyújtását írja elő a Gyvt. a szolgálatok irányába.
A gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekjóléti központ Gyvt.-beli szabályai módosításra
kerülnek, melyek közül kiemelendő, hogy
• a polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat és a közös önkormányzati
hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles
gyermekjóléti szolgálatot működtetni.

•

A járásszékhely település és a megyei jogú város lakosságszámtól függetlenül köteles
gyermekjóléti központot működtetni.

Új intézményi formaként jelenik meg a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és
gyermekjóléti központ; ez utóbbihoz kerülnek átcsoportosításra a speciális szaktudást igénylő
feladatok, valamint a hatósági feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek.
Tekintettel arra, hogy a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1-jétől
kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető, eddig az időpontig szükséges az új
szabályok szerint feladatellátási kötelezettséggel bíró önkormányzatoknak létrehozniuk az új
intézményeket, vagy a szükséges átalakításokat elvégezniük. Ennek érdekében a települési
önkormányzatoknak felül kell vizsgálniuk a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási
feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási
szerződést.
A települési önkormányzatoknak 2015. november 30-áig kell dönteniük a feladatellátás új
rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról, és ezen időpontig kérelmezniük kell a
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását. Ha a fenntartó a kérelmet
határidőben benyújtja, az eljárás befejezéséig úgy kell tekinteni, mintha a kérelmezett
adatmódosítás jogerősen be lenne jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba.
2./ A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás jelenlegi biztosításának bemutatása, az
átalakítás módja:
Jelenleg az Önkormányzat két saját fenntartású intézmény működtetésével, valamint két civil
szervezettel kötött ellátási szerződés útján valósítja meg a jogszabályokban előírt kötelező
feladatait.
•

•

•

•

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központja
székhelyén, valamint három területi irodában Családsegítő Központ és Gyermekjóléti
Központ szervezeti formában látja el a feladatait.
Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye székhelyén, valamint három
területi irodában Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Központ működtetésével látja
el feladatait.
Forrás Lelki Segítők Egyesülete
Az Egyesület családsegítő szolgálatot működtet, mely egy területi irodában látja el a
családsegítés feladatait az Önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján.
Héra Egyesület
Az Egyesület családsegítő szolgálata egy területi irodában látja el a családsegítés
feladatait az Önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2016. január 1-jétől hatályos jogszabályi
előírásoknak intézményei átszervezésével, valamint a hatályos ellátási szerződések
módosításával tesz eleget.
Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy
•

Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye feladatai közül a
családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatai 2016. január 1. napjával
kerüljenek át Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti
Központjához, mely intézmény Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti
Központja néven működjön tovább.

•

Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézményénél maradó feladat 2016.
január 1. napjától a gyermekek átmeneti gondozása gyermekek átmeneti otthonában,
valamint családok átmeneti otthonában.

•

A Forrás Lelki Segítők Egyesületével és a Héra Egyesülettel kötött hatályos ellátási
szerződés 2016. január 1. napjával egészüljön ki a gyermekjóléti szolgáltatás
feladataival, mellyel kapcsolatban az egyesületek képviselőivel az egyeztetések
megtörténtek.

3./ Az átalakításban érintett intézmények bemutatása
Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központja, valamint Debrecen
Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye ellátja az Szt. 64. §-a szerinti családsegítés és
a Gyvt. 39-40. §-ai szerinti gyermekjóléti szolgáltatás feladatait.
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás.
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a
gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
A két intézmény a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást Debrecen város meghatározott
ellátási területein végzi Családsegítő Központ, illetve Gyermekjóléti Központ formájában.
Az intézmények a gyermekjóléti szolgáltatás általános feladatain túl egyéni és csoportos
speciális szolgáltatásokat ‒ utcai és lakótelepi szociális munkát, kapcsolattartási ügyeletet,
kórházi szociális munkát, készenléti szolgálatot ‒, programokat is biztosítanak.
a.) Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központja
Székhelye: 4026 Debrecen, Mester u. 1. sz.
•

A Családsegítő Központ és a Gyermekjóléti Központ ellátottak számára nyitva álló
helyiségei:
4029 Debrecen, Víztorony u. 13. sz.
4031 Debrecen, Kishegyesi út 42. sz.
4002 Debrecen, Pacikert u. 1. sz.

b.) Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye
Székhelye: 4032 Debrecen, Böszörményi út 68. sz.
Az intézmény az Szt. szerinti alapszolgáltatás keretében családsegítést, valamint a Gyvt.
szerinti alapellátás keretében gyermekjóléti szolgáltatást, illetve gyermekek átmeneti
gondozása körében gyermekek átmeneti otthonában és családok átmeneti otthonában történő
ellátást biztosít.

•

DMJV Gyermekvédelmi Intézményének Családsegítő Központja és a Gyermekjóléti
Központja ellátottak számára nyitva álló helyiségei:
4225 Debrecen, Felsőjózsai u. 7.
4033 Debrecen, Süveg u. 3.
4031 Debrecen, Pósa u. 1.

•
•

Gyermekek Átmeneti Otthona:
Családok Átmeneti Otthona:

4032 Debrecen, Böszörményi út 68.
4026 Debrecen, Mester u. 30.

4./ Az érintett intézmények foglalkoztatottjai és vagyona
Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központja 62,5 álláshellyel (59,5
szakmai tevékenységet ellátó és 3 szakmai munkát segítő), Debrecen Megyei Jogú Város
Gyermekvédelmi Intézménye 64 álláshellyel (59 szakmai tevékenységet ellátó és 5 szakmai
munkát segítő) látja el jelenleg az alapító okiratban meghatározott feladatait.
A szakmai létszám az intézményeknél a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, illetve a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet jelenleg hatályos szakmai létszámminimum normái szerint a szolgáltatásokhoz előírt
létszámban, az ellátási terület lakosságszáma és a gondozottak száma alapján került
meghatározásra.
Az Szt., valamint a Gyvt. 2016. január 1-jétől hatályos szabályainak megfelelő végrehajtási
rendeletek még nem jelentek meg, ezért a létrejövő család- és gyermekjóléti központ
álláshelyeinek számát a két intézmény családsegítő központjai és gyermekjóléti központjai
szakmai létszámára, valamint a szakmai munkát segítő munkakörök álláshelyeire, összesen 107
főben (102 fő szakmai tevékenységet ellátó és 5 fő szakmai munkát segítő) kell megállapítani
2016. január 1. napjával.
Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye álláshelyeinek számát 2016. január
1. napjával a feladatellátáshoz igazítva (gyermekek átmeneti otthonának és családok átmeneti
otthonának a működtetése) 19,5 főben (16,5 fő szakmai tevékenységet ellátó és 3 fő szakmai
munkát segítő) kell megállapítani.
Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye közalkalmazottai vonatkozásában
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdése, valamint
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 36. §-a szerint a
munkáltató személyében bekövetkező változás áll be, amely a közalkalmazotti jogviszonyt
önmagában nem érinti. Az átvétel időpontjában fennálló közalkalmazotti jogviszonyból
származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át.
Az Mt 37. §-a alapján az átadó munkáltató (DMJV Gyermekvédelmi Intézménye) az átszállást
megelőzően köteles tájékoztatni az átvevő munkáltatót (DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti
Központja) az átszállással érintett közalkalmazotti jogviszonyokból és a tanulmányi
szerződésekből származó jogokról és kötelezettségekről.
Tekintettel arra, hogy a változással érintett intézményekben közalkalmazotti tanács is működik,
az Mt. 265. §-a szerint legkésőbb az átszállást megelőző 15 nappal az átadó és átvevő
munkáltatónak tájékoztatnia kell a közalkalmazotti tanácsot a változás időpontjáról, okáról és a
közalkalmazottakat érintő jogi, gazdasági és szociális következményeiről, valamint tárgyalást

kell kezdeményezniük a közalkalmazotti tanáccsal a munkavállalókat érintő tervezett
intézkedésekről. Az Mt. 38. § (1) bekezdése szerint az átvevő munkáltató az átszállást követő
15 napon belül köteles írásban tájékoztatni a közalkalmazottakat a munkáltató személyében
bekövetkezett változásról, valamint a munkafeltételek változásáról.
Az intézkedés következtében Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti
Központja feladatellátást szolgáló vagyona kibővül
Debrecen Megyei Jogú Város
Gyermekvédelmi Intézménye 4225 Debrecen, Felsőjózsai út 7., 4033 Debrecen, Süveg u. 3.,
4031 Debrecen, Pósa u. 1. szám alatti ingatlanjaival.
A Közgyűlés 34/2015. (II. 26.) határozatával – határozatlan időtartamra, ingyenesen – a
költségvetési szervek, így az átalakítással érintett intézmények vagyonkezelésébe adta az
önkormányzat tulajdonát képező, a költségvetési szervek elhelyezését, valamint azok
feladatának ellátását szolgáló ingatlanokat, épületeket. Debrecen Megyei Jogú Város
Családsegítő és Gyermekjóléti Központja, valamint Debrecen Megyei Jogú Gyermekvédelmi
Intézménye átszervezését követően az Önkormányzat és az érintett intézmények közötti
vagyonkezelési szerződés tartalmát a jelen közgyűlési előterjesztésnek megfelelően szükséges
megállapítani.
5./ Egyéb intézkedések
A tervezett intézkedéssel egyidejűleg Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és
Gyermekjóléti Központja, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi
Intézménye alapító okiratának módosítása szükséges.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2015. január 1.
napján hatályba lépett módosítása indokolttá teszi Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő
és Gyermekjóléti Központja alapító okiratának teljes körű felülvizsgálatát is. Az Áht. 8/A. § (2)
bekezdése és 111. § (26) bekezdése értelmében az alapító okiratot a Magyar Államkincstár által
közzétett formanyomtatványnak megfelelően kell módosítani, mely a 2015. január 1-jei
alkalmazás óta néhány pontjában október elején megváltozott.
A hatályos jogi szabályozás alapján az alapító okirat nem tartalmazhatja a feladatellátást
szolgáló ingatlanvagyont és a vagyon feletti rendelkezést, emiatt Debrecen Megyei Jogú Város
Családsegítő és Gyermekjóléti Központja alapító okiratának ezen pontjait törölni szükséges.
A jogszabályi követelményeknek megfelelően készült el Debrecen Megyei Jogú Város
Családsegítő és Gyermekjóléti Központja, valamint Debrecen Megyei Jogú Város
Gyermekvédelmi Intézménye alapító okiratát módosító okirat és egységes szerkezetű alapító
okirat.
A hatályos alapító okiratok az előterjesztés mellékletei, a módosító okiratok a határozati
javaslat 1. és 3. mellékletét, az egységes szerkezetű alapító okiratok a határozati javaslat 2. és 4.
mellékletét képezik.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést – mivel a család- és gyermekjóléti központ tevékenysége a
járás területére terjed ki –, hogy a debreceni járáshoz tartozó Hajdúsámson Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 235/2015. (X. 29.) öh. sz. határozatával döntött a
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1-től történő biztosításának módjáról:
„Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy – a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 174. § (5) bekezdése
alapján végzett felülvizsgálata következtében – 2016. január 1. napjától a Nyíradonyi Szociális
és Gyermekjóléti Társulás keretében kívánja működtetni a hajdúsámsoni családsegítő és
gyermekjóléti szolgáltatást.”

Hajdúsámson polgármestere 2015. november 9-én kelt levelében jelezte, hogy a család- és
gyermekjóléti központ működéséhez a településen szükséges feltételeket biztosítja.
II.
Az ellátási szerződések felülvizsgálata:
Önkormányzatunk a családsegítés feladatait saját intézményei mellett két szervezettel – a Héra
Egyesülettel és a Forrás Lelki Segítők Egyesületével – kötött ellátási szerződés útján biztosítja,
melyhez pénzügyi támogatást is nyújt.
A szerződő felek minden évben az Önkormányzat költségvetésének elkészítése idején
egyeztetnek a támogatás mértékéről. A támogatás folyósításának feltétele a szervezet által
nyújtott szociális szolgáltatásoknak a működést engedélyező hatóság általi bejegyzése a
szolgáltatói nyilvántartásba.
a.) A Héra Egyesület
A Héra Egyesület az Önkormányzattal kötött ellátási szerződés keretében 2004. január 1.
napjától látja el a családsegítés feladatait a szerződésben rögzített ellátási területeken. Az
Önkormányzat támogatja az Egyesületet a szolgáltatás biztosítása érdekében, a támogatás
mértéke 2015. évben 8.550.000,- Ft.
A feladatok ellátásának érdekében az Önkormányzat tulajdonában lévő Debrecen, Pósa u. 49.
sz. alatti 37,35 m² területű ingatlant a 159/2003. (IX. 11.) Kh. határozat alapján 40.- Ft/m²/hó +
áfa összegben használatba adta a szerződés időtartamára azzal, hogy az ingatlan használatával,
fenntartásával felmerülő költségeket az Egyesület, mint fenntartó viseli.
b.) Forrás Lelki Segítők Egyesülete
•

Az Önkormányzat kötelező feladatai körébe tartozó családsegítést, szenvedélybetegek
nappali ellátását, szenvedélybetegek rehabilitációs intézményben történő ellátását,
valamint az Önkormányzat önként vállalt feladatai körébe tartozó szociális
szolgáltatások közül a pszichiátriai-, illetve a szenvedélybetegek közösségi ellátását, a
szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását, valamint szenvedélybetegek részére
támogatott lakhatást ellátási szerződés keretében, a Forrás Lelki Segítők Egyesülete
útján biztosítja.
Az Önkormányzat támogatja az Egyesületet a szerződésben vállalt szolgáltatások
biztosítása érdekében, a támogatás mértéke 2015. évben 18.000.000,- Ft.
A feladatok ellátásának érdekében az Önkormányzat tulajdonában lévő Debrecen,
Kishegyesi u. 36. sz. alatti ingatlant a 159/2003. (IX. 11.) Kh. határozat alapján 40,Ft/m²/hó + áfa összegben használatba adta a szerződés időtartamára azzal, hogy az
ingatlan használatával, fenntartásával felmerülő költségeket az Egyesület, mint fenntartó
viseli.

•

A Forrás Lelki Segítők Egyesületének elnöke szándéknyilatkozatot nyújtott be DMJV
Önkormányzatához, mely szerint az Önkormányzat kötelező feladatát képező
pszichiátriai betegek nappali ellátását – 30 férőhellyel – ellátási szerződés keretében
kívánja biztosítani. Az Egyesület 10 éve pszichiátriai közösségi ellátást működtet, így
rendelkezik a pszichiátriai betegek nappali ellátásához szükséges és elengedhetetlen

szakmai háttérrel. Munkájuk során évek óta tapasztalják, hogy ezeknek az embereknek a
napközbeni elhelyezése nem megoldott. Az évtizedes együttműködés során jó
kapcsolatot alakítottak ki a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézettel, a Debreceni
Egyetem pszichiátriai részlegeivel, valamint a városi pszichiátriai szakrendelővel.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az Szt. 86. § (2) bekezdés c) pontjában
kötelezően előírt szociális szolgáltatások közül nem biztosítja a pszichiátriai betegek
nappali ellátását.
A szociális hatóság az Szt. 90/A. §-ában foglaltak alapján 2014. évben felszólította az
önkormányzatot a feladat teljesítésére, eddig azonban az ellátás megszervezésére nem
nyílt lehetőség.
A Forrás Lelki Segítők Egyesülete benyújtotta a pszichiátriai betegek nappali ellátása
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzése iránti kérelmét, azonban a költségvetésben
biztosított
támogatás igénybevételéhez a szolgáltatás, illetve a férőhelyszám
finanszírozási rendszerbe történő befogadása szükséges.
Az Szt. 2015. január 1-jétől hatályos rendelkezése alapján a szociál- és nyugdíj
politikáért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével
indokolt esetben dönthet a szolgáltató, intézmény, ellátotti létszám, férőhelyszám
finanszírozási rendszerbe történő befogadásának szükségességéről, a rendelkezésre álló
kapacitástól függetlenül.
Az Szt. 58/A. § (2f) bekezdése alapján a szociál- és nyugdíj politikáért felelős miniszter
döntött a szolgáltatásnak a szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe
vevő, külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történő befogadásának
engedélyezéséről, azonban a nemzetgazdasági miniszter egyetértését követően kerülhet
sor a befogadásra. Ahhoz, hogy a szervezet 2016. január 1-jétől jogerős szolgáltatói
nyilvántartásba történő bejegyzéssel rendelkezzen, szükséges az ellátási szerződés
kiegészítése a pszichiátriai betegek nappali ellátása szociális alapszolgáltatással.
Az Egyesület az új szolgáltatást a központi költségvetésben biztosított támogatásból
kívánja biztosítani, az Önkormányzattól nem igényel további támogatást.
A fentiek alapján javaslom, hogy 2016. január 1. napjától a Héra Egyesület ellátási szerződés
keretében végzett feladata egészüljön ki a gyermekjóléti szolgáltatás feladataival, valamint a
Forrás Lelki Segítők Egyesülete feladatai egészüljenek ki a gyermekjóléti szolgáltatással,
továbbá 30 férőhelyen a pszichiátriai betegek nappali ellátása szociális alapszolgáltatással.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a.
pontja, 42. § 7. pontja, 107. §-a és 109. §-a, a 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése, 9.
§ a) pontja, 111. § (26) bekezdése, az 1993. évi III. törvény 120-122. §-a, 136. § (8) és (9)

bekezdése, az 1997. évi XXXI. törvény 174. § (4) és (5) bekezdése, az 1992. évi XXXIII.
törvény 24. § (3) bekezdése, a 2012. évi I. törvény 36-38. §-a és 265. §-a, a 2011. évi CXCVI.
törvény 11. § (1), (3), (8) és (13) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati
rendelet 7. §-a alapján, figyelemmel a 34/2015. (II. 26.) határozatban foglaltakra, tekintettel a
232/2003. (XII. 4.) Kh.-ra
1./ átszervezi 2016. január 1. napjával Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és
Gyermekjóléti Központját (4026 Debrecen, Mester u. 1.), valamint Debrecen Megyei Jogú
Város Gyermekvédelmi Intézményét (4032 Debrecen, Böszörményi út 68.) oly módon, hogy
a) Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye feladatai közül a családsegítés
és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatai 2016. január 1. napjával átkerülnek Debrecen Megyei
Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központjához, mely intézmény Debrecen Megyei
Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja néven a család- és gyermekjóléti központ
feladatait látja el a debreceni járás területén, valamint a család- és gyermekjóléti szolgálat
feladatait látja el Debrecen Megyei Jogú Város meghatározott területein.
b) Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye 2016. január 1. napjától
gyermekjóléti alapellátás keretében gyermekek átmeneti gondozása feladatait látja el
gyermekek átmeneti otthonában és családok átmeneti otthonában.
2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel
a) elfogadja 2016. január 1. napjával Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és
Gyermekjóléti Központja 213/2014. (IX. 25.) határozattal elfogadott, A/1. sorszámon
nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot az 1. melléklet, valamint az egységes
szerkezetű alapító okiratát a 2. melléklet szerint.
b) elfogadja 2016. január 1. napjával Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi
Intézménye 79/2015. (IV. 30.) határozattal elfogadott OKT- 91112-3/2015. okiratszámon
nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 3. melléklet, valamint az egységes szerkezetű
alapító okiratát a 4. melléklet szerint.
3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a 2./ pontban foglalt döntésekkel kapcsolatos intézkedések előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert az alapító okiratot módosító okiratok, továbbá az egységes szerkezetű alapító okiratok aláírására.
Határidő: a döntést követően azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
4./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel elrendeli 2016. január 1. napjával Debrecen
Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye létszámkeretéből 42,5 fő szakmai
tevékenységet ellátó, valamint 2 fő szakmai munkát segítő közalkalmazott átadását Debrecen
Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja részére, ezzel egyidejűleg Debrecen
Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja létszámkeretét 107 főben (102
szakmai tevékenységet ellátó, valamint 5 szakmai munkát segítő), Debrecen Megyei Jogú
Város Gyermekvédelmi Intézménye létszámkeretét 19,5 főben (16,5 fő szakmai tevékenységet
ellátó és 3 fő szakmai munkát segítő) állapítja meg.
5./ Felkéri a Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye vezetőjét, hogy
a) az intézmény átszervezésével kapcsolatos intézkedéseket a közgyűlési döntésnek
megfelelően tegye meg,

b) az Mt. 37. és 265. §-ában foglalt tájékoztatási kötelezettségének Debrecen Megyei Jogú
Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központja, valamint a közalkalmazotti tanács irányába
tegyen eleget.
c) gondoskodjon az intézmény működésére vonatkozó dokumentumok – különösen az
intézmény szakmai programjának, szervezeti és működési szabályzatának – módosításáról és
fenntartói jóváhagyásra történő előkészítéséről.
Határidő: az a) pont vonatkozásában 2016. január 1.
a b) pont vonatkozásában 2015. december 16.
a c) pont vonatkozásában 2016. január 31.
Felelős: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye vezetője
6./ Felkéri a Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központja vezetőjét,
hogy
a) az Mt. 265. §-ában foglalt – a közalkalmazotti tanács irányában fennálló - tájékoztatási
kötelezettségének Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye vezetőjével
egyeztetve tegyen eleget,
b) az Mt. 38. § (1) bekezdésében foglalt intézkedést tegye meg,
c) gondoskodjon az intézmény működésére vonatkozó dokumentumok – különösen az
intézmény szakmai programjának, szervezeti és működési szabályzatának – módosításáról és
fenntartói jóváhagyásra történő előkészítéséről.
Határidő: az a) pont vonatkozásában 2015. december 16.
a b) pont vonatkozásában 2016. január 15.
a c) pont vonatkozásában 2016. január 31.
Felelős: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központja vezetője
7./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel az önkormányzati intézmények feladatellátását
szolgáló ingatlan és ingó vagyon vagyonkezelésbe adásáról szóló 34/2015. (II. 26.) határozat
„Szerződéssel nem rendelkező önkormányzati intézmények vagyonkezelésébe kerülő ingatlanok” címet viselő 2. melléklet 7. „DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja” , valamint
9. „DMJV Gyermekvédelmi Intézménye” sorát az alábbiak szerint módosítja 2016. január 1.
napjával:
„Intézmény neve

Ingatlan címe
Debrecen, Mester u. 1. szám alatti 474 m2
területű ingatlan

7.

DMJV Család- és
Gyermekjóléti
Központja

Ingatlan hrsz
7689/10/A/4

Debrecen, Kishegyesi u. 42. Fsz. 33. sz.
alatti 107 m2 nagyságú terület

15855/140/A/3
68

Debrecen, Pacikert u. 1. sz. alatti 3826 m 2
területű ingatlan

30336

Debrecen-Józsa, Felsőjózsai u. 7. sz. alatti
930 m2 területű ingatlan

26680

Debrecen, Süveg u. 3. szám alatti 2176 m²
területű ingatlanból 72,5 m² nagyságú terület

4217

Debrecen, Pósa u. 1. szám alatti 1 ha 3814
m² területű ingatlanból 16,53 m² nagyságú
terület, valamint az 52,86 m² területű, volt
szolgálati lakás épülete

17935/3

9.

DMJV
Gyermekvédelmi
Intézménye

Debrecen, Mester u. 30. szám alatti 1050 m²
területű ingatlan

8076”

8./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a 7./ pontban foglaltak alapján az érintett
ingatlanok és hozzá kapcsolódó ingóságok átadásával-átvételével kapcsolatos feladatokat végezze el, a vagyonkezelési szerződést készítse elő, továbbá felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a vagyonkezelési szerződés előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
a vagyonkezelési szerződés aláírásáért: a polgármester
9./ Módosítja a 232/2003. (XII. 4.) Kh. határozattal elfogadott, 2004. január 1. napjától
hatályos, Héra Egyesülettel (székhely: 4031 Debrecen, Tegez u. 112.) kötött, illetve a Forrás
Lelki Segítők Egyesületével (székhely: Debrecen, Ember Pál u. 19.) kötött, határozatlan
időtartamra szóló ellátási szerződést 2016. január 1. napjával az 5. és a 6. melléklet szerint.
10./ Felkéri a polgármestert az ellátási szerződés módosítások aláírására.
Határidő:
Felelős:

döntést követően azonnal
a polgármester

11./ Felkéri a Héra Egyesület, valamint a Forrás Lelki Segítők Egyesülete elnökeit, hogy a
család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak 2016. január 1. napjával a szolgáltatói
nyilvántartásba történő bejegyzésére vonatkozó intézkedéseket tegyék meg.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: a Héra Egyesület elnöke,
a Forrás Lelki Segítők Egyesületének elnöke
12./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a határozatban foglalt döntésekről
az érintett költségvetési szervek vezetőit és az egyesületek elnökeit értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2015. november 12.
Dr. Papp László
polgármester

