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Mellékletek:
A tagintézmények férőhelyeinek megállapítása

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, valamint új bölcsőde létesítésére a
Postakert u. 7. szám alatt. A munkálatok a Karácsony György Utcai Tagintézményben már ebben az
évben elkezdődnek. A felújítások ideje alatt a tagintézmények nem fogadnak gyermekeket.
Az Intézmény jelenlegi férőhelyszáma 972, mely a pályázatokhoz kapcsolódó bölcsőde felújítások
időszakában az érintett tagintézmény férőhelyszámával azonos mértékben csökken. A 2016-2017-es
nevelési évre felvételre jelentkezett gyermeklétszámból összesen 67 jelentkezési kérelmet kellene
elutasítani férőhelyhiány miatt.
Ennek a túljelentkezésnek az elsődleges oka, hogy a Karácsony György Utcai Tagintézménybe –
várhatóan az ősz folyamán induló felújítás miatt – az új nevelési évre már nem adott ki az
intézmény felvételi adatlapot, illetve a Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai Tagintézményben is csak
korlátozottan tudnak gyermekeket fogadni, mivel ide tervezik a felújításra váró tagintézmény
átköltöztetését. A beérkezett felvételi igényekkel kapcsolatos adatok azonban azt mutatják, hogy
nem csak ebben a városrészben (Dobozi lakótelep és Fényes udvar környéke) nőttek meg az
igények, hanem minden bölcsődében a teljes, 100%-os gyermekutánpótlás biztosított, sőt néhány
tagintézményben (Margit Téri Tagintézmény, Ősz Utcai Tagintézmény, Faraktár Utcai
Tagintézmény) még jelentős túljelentkezés is keletkezett. Az előző évek adataihoz képest látható,
hogy az idei évben összességében több gyermek számára kérnek felvételt. 2016. május 25-ig 530
felvételi kérelem érkezett be, és várható – mint minden évben –, hogy a nevelési év folyamán még a
későbbiekben is lesz bölcsődei felvételre váró gyermek.
Az Intézmény 12 tagintézményének jelenlegi férőhelyszámai megemelhetők – 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 csoportlétszám-keretek betartása mellett.
Szinte valamennyi tagintézmény esetében lehetséges csoportlétszám emeléssel átmenetileg növelni
a bölcsődék befogadóképességét, természetesen a megfelelő tárgyi és személyi feltételek megléte
mellett. (A Varga Utcai és a Postakert Utcai Tagintézményekben a szobák alapterülete miatt nincs
lehetőség a további férőhely bővítésre.) Az épületek adottságai – a csoportszobák alapterülete,
gondozási egységek száma –, a jogszabály szerinti korhatár-előírások és csoportlétszám
meghatározások figyelembevétele mellett az Intézmény törekedett az egyes városrészekben
jelentkező igényekkel is számolni.
A jogszabályi előírások és a szakmai szempontok alapján a bölcsődei tagintézmények
férőhelyszámát a határozati javaslat melléklete szerint, 1052 főben javaslom megállapítani a
következő nevelési év kezdetétől, 2016. 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 40. § (2)-(4) és (8) bekezdéseire
1./ Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye férőhelyszámát 1052 főben
állapítja meg 2016. szeptember 1. napjától a melléklet szerint.
2./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét az 1./ pontban foglalt döntésnek megfelelően
Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye érintett telephelyei 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

3./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről értesítse
az intézmény vezetőjét.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője

4./ Felkéri az érintett költségvetési szerv intézményvezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntésre
tekintettel gondoskodjon az intézmény működésére vonatkozó dokumentumok – különösen a
szakmai program és a szervezeti és működési szabályzat – módosításáról és fenntartói jóváhagyásra
történő előkészítéséről.
Határidő:
Felelős:

2016. október 1.
az érintett költségvetési szerv intézményvezetője

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2016. június 1.

Dr. Marosi-Rácz Julianna
osztályvezető

