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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 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 (a továbbiakban:
Rendelet) jelenleg hatályos szövege alapján DMJV Gyermekvédelmi Intézménye alapfeladatán túli
szolgáltatásként – kérelem alapján – biztosítja a debreceni lakóhellyel rendelkező általános iskolás
gyermekek nyári felügyeletét, foglalkoztatását és étkeztetését a Gyvt. 41. § (1) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével. A Rendelet 2016. május 1-jén hatályba lépő 5/A. §-a alapján DMJV
Gyermekvédelmi Intézménye az alternatív napközbeni ellátás keretében biztosítja a szolgáltatást.
A jelenleg hatályos Rendeletben foglaltak szerint a nyári gyermekfelügyelet időszakáról az
Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt, a helyszínt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Debreceni Tankerületének javaslata alapján választja ki.
Az Önkormányzat az elmúlt két évben DMJV Gyermekvédelmi Intézménye (a továbbiakban:
Gyermekvédelmi Intézmény) alapfeladatain túli szolgáltatásaként – a gyermekjóléti szolgáltatás
keretében – biztosította a debreceni lakóhelyű általános iskolás gyermekek nyári szünidei
felügyeletét. A 2016. január 1-jétől történt intézményi átszervezést követően az alternatív
napközbeni ellátáson belül válik lehetővé a gyermekek szünidei ellátása. A hatályos jogszabályok
szerint az intézmény a jelenlegi létszámával, önkéntesek bevonásával, valamint egyéb
foglalkoztatás keretében tudja biztosítani az alternatív napközbeni ellátás keretében nyújtott
szolgáltatást. A tárgyi feltételek biztosításáról az általános iskolás gyermekek nyári felügyelete
esetében az intézmény a Debreceni Intézményműködtető Központtal (a továbbiakban: DIM) és az
Intézményfelügyeleti Osztállyal 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 gyermekfelügyelet igénybe vétele során csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni,
melyről a DIM gondoskodik a gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályozás alapján, amit az
étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 55/2012. (XI. 29.)
önkormányzati rendelet tartalmaz.

A nyári gyermekfelügyeletet igénybe vevők a szociális étkeztetésben nem vehetnek részt.
A gyermekek számára a napi három étkezés igénybevétele előnyösebb is, 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.
A gyermekek felügyelete a Gyermekvédelmi Intézmény dolgozói mellett naponta pedagógusok
bevonásával történik (20 fős csoportonként 1 fő), valamint önkéntesek is részt vesznek a munkában.
Ebben az évben az általános iskolás gyermekek számára 2016. július 4. napjától 2016. augusztus
19. napjáig a Dózsa György Általános Iskolában (Debrecen, Dózsa György u. 2.) javasoljuk
biztosítani az ellátást.
A helyszín kiválasztásánál figyelembe kellett venni a DIM felújítási, karbantartási ütemtervét (az
egyeztetések erre vonatkozóan a DIM és a Gyermekvédelmi Intézmény között megtörténtek),
valamint azt, hogy az általános iskola tömegközlekedéssel jól megközelíthető legyen, nagy udvarral
rendelkezzen, ahol árnyékos területek is vannak, valamint a gyermekek számára szervezett
programokhoz, foglalkozásokhoz rendelkezzen megfelelő helyiségekkel.
A tervezett helyszínről és a szolgáltatás nyújtás időszakáról tájékoztattuk a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerületének igazgatóját, további egyeztetésekre a
későbbiekben kerül sor az általános iskolában.
A nyári gyermekfelügyelet biztosítására az Önkormányzat költségvetésében 2.500.000 Ft áll
rendelkezésre, mely összeg 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 az 1997. évi XXXI. törvény 41. §-a és
a 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4/A. § (2) bekezdése alapján
1. a debreceni lakóhelyű általános iskolás gyermekek nyári napközbeni felügyeletének
időszakát 2016. július 4. napjától 2016. augusztus 19. napjáig, valamint helyszínét a Dózsa
György Általános Iskolában (Debrecen, Dózsa György u. 2.) határozza meg.
2. Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét
értesítse.
Határidő:
Felelős:

a döntést követően azonnal
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője

3. Felkéri Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye vezetőjét a debreceni
lakóhelyű, általános iskolás korú gyermekek nyári felügyeletének biztosításával kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

a döntést követően azonnal
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2016. április 6.
Dr. Marosi-Rácz Julianna
osztályvezető

