JEGYZŐKÖNYV
Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2017. február 15-én, DMJV Polgármesteri
Hivatal Új Városháza (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) 103. sz. termében, 14.00 órai kezdettel
összehívott és megkezdett rendes, nyilvános ülésén.
Jelen vannak: a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező jelenléti ív szerint.
DMJV Önkormányzatának képviselői, mint a bizottság tagjai:
Dr. Kiss Sándor, a bizottság elnöke,
Szilágyi László,
Dr. Ary Petronella Anna,
Dr. Szegedi István,
Jámbor Ferenc,
Herpergel Róbert.
Nem képviselő tagok:
Kulcsár Gábor,
Becsky Tibor,
Varga Mihályné,
Borbély Ágnes,
Kaszásné Dr. Enyedi Zsuzsanna,
Illyés János.
További jelenlévő meghívottak:
Dr. Bene Edit, főosztályvezető, Humán Főosztály,
Szűcs László, főosztályvezető, Gazdálkodási Főosztály,
Dr. Marosi-Rácz Julianna, osztályvezető, Intézményfelügyeleti Osztály,
Haázerné Borók Mónika, osztályvezető, Szociális Osztály,
Pethe Tamás, ügyvezető, DEHUSZ Nonprofit Kft.,
Szabóné Orosz Éva, intézményvezető, DMJV Városi Szociális Szolgálat,
Papné Gyöngyösi Katalin, intézményvezető, DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye,
Farkas Ágnes, intézményvezető, DMJV Gyermekvédelmi Intézménye,
Orosz Ibolya Aurélia, intézményvezető, DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja,
Fodor Miklós, intézményvezető helyettes, DMJV Idősek Háza,
Lazáné Vékony Zsuzsanna, Debreceni Intézményműködtető Központ,
Dr. Kemény Kinga, fogszakorvos,
Dr. Horváth Judit, intézményi csoportvezető, Intézményfelügyeleti Osztály,
Malinkó Ágnes, népjóléti csoportvezető, Intézményfelügyeleti Osztály,
Madarász Attiláné, intézményi referens, Intézményfelügyeleti Osztály,
Vargáné Dusza Krisztina, intézményi referens, Intézményfelügyeleti Osztály,
Mustosné Matula Györgyi, bizottsági referens, Intézményfelügyeleti Osztály,
Prekopcsák Judit, népjóléti referens, jegyzőkönyvvezető, Intézményfelügyeleti Osztály.
A bizottság elnöke köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 13 tagú bizottságból 12
bizottsági tag van jelen, a bizottság határozatképes.
Szilágyi Lászlót, a bizottság alelnökét jelöli ki a jegyzőkönyv hitelesítőjének.
Az elnök az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének kérésére indítványozza, hogy a bizottság a
meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül vegye fel napirendjére a „Személyi térítési díj
elengedése” tárgyú bizottsági előterjesztést is, melyet a bizottság tagjai az ülés megkezdése előtt
kézhez kaptak. Kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésnek a zárt ülés
napirendjére történő felvételéről.
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Az elnök indítványára a bizottság 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadja a „Személyi
térítési díj elengedése” tárgyú bizottsági előterjesztés napirendre vételét.
Ezt követően az elnök kéri, hogy az előző döntés figyelembe vételével szavazzanak a bizottság
tagjai a napirendi pontok tárgyalásáról:
Nyilvános ülés:
1.) „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotása, és a végrehajtásához szükséges döntések elfogadása, valamint a Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) rendelet
és a vállalkozások beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásáról szóló 37/2016. (X.
13.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Dr. Papp László, polgármester
Ügyintéző: Szűcs László
2.) „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti
intézmények 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolók elfogadása” tárgyú bizottsági
előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Marosi-Rácz Julianna, az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
Ügyintéző: Madarász Attiláné, Vargáné Dusza Krisztina
3.) „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti
intézmények működési feltételeivel kapcsolatos fenntartói intézkedés” tárgyú közgyűlési
előterjesztés véleményezése
Előterjesztő. Dr. Marosi-Rácz Julianna, az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
Ügyintéző: Madarász Attiláné, Vargáné Dusza Krisztina
4.) „A Debreceni Intézményműködtető Központ feladatainak bővítésével kapcsolatos fenntartói
intézkedések és az intézmény alapító okiratának módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés
véleményezése
Előterjesztő: Dr. Papp László, polgármester
Ügyintéző: Harangi Melinda
5.) „Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye szakmai programjainak és
mellékleteinek jóváhagyása” tárgyú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Marosi-Rácz Julianna, az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
Ügyintéző: Madarász Attiláné
6.) „Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja szakmai programjának
mellékletét képező szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása” tárgyú bizottsági
előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Marosi-Rácz Julianna, az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
Ügyintéző: Madarász Attiláné
7.) „A debreceni lakóhelyű általános iskolás gyermekek nyári felügyeletének biztosítása” tárgyú
bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Marosi-Rácz Julianna, az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
Ügyintéző: Madarász Attiláné
8.) „A 25. számú fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátására vonatkozó előszerződés
megkötése” tárgyú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Marosi-Rácz Julianna, az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
Ügyintéző: Malinkó Ágnes
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Zárt ülés:
9.) „Szociális lakbértámogatásra irányuló kérelmekben döntés (Támogatási Csoport II.)”
tárgyú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Haázerné Borók Mónika, a Szociális Osztály vezetője
Ügyintéző: Nagy Ferencné - Tasnádi Orsolya
10.) „Időskorúak gondozóházában történő elhelyezési kérelem felülvizsgálata” tárgyú bizottsági
előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Marosi – Rácz Julianna, az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
Ügyintéző: Vargáné Dusza Krisztina
11.) „Személyi térítési díj elengedése” tárgyú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Marosi – Rácz Julianna, az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
Ügyintéző: Madarász Attiláné
A bizottság 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadja az elnök napirendre tett javaslatát.
Az elnök tárgyalás alá veszi az 1. napirendi pontot:
„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotása, és a végrehajtásához szükséges döntések elfogadása, valamint a Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.
24.) rendelet és a vállalkozások beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásáról
szóló 37/2016. (X. 13.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés
véleményezése.
Dr. Kiss Sándor: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetési
rendelet tervezete a korábbi évekhez képest jóval magasabb mérlegfőösszeget tartalmaz.
Véleménye szerint a szociális és az egészségügyi ágazat nevezhető a költségvetési rendelet
tervezet nyertesének, hiszen a számok azt mutatják, hogy az alapellátásokat biztosító fedezet
mellett családbarát munkahelyek létrehozására is lehetőség nyílik, valamint a közszolgálatatások
fejlesztésére másfél milliárd forint, az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére 800
millió forint, és a szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztésére is 475 millió forint áll
rendelkezésre. Köszönti a bizottság ülésén Szűcs Lászlót, a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét.
Megkérdezi, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztésben foglaltakat.
Szűcs László: Megköszöni a lehetőséget, és rövid kiegészítést kíván tenni az előterjesztéshez.
Ismerteti, hogy a szociális és az egészségügyi terület költségvetési tervezése ún. bázis szemlélettel
történt, hasonló előirányzatokat tartalmaz a tervezet, mint az előző évben. A beruházásokat
tekintve elmondja, hogy a volt Ifjúsági Park területén épül meg DMJV Család- és Gyermekjóléti
Központja új székhelyének épülete. A szociális juttatások terén előrelépésként említi, hogy a
Közgyűlés korábbi döntése alapján az egyes támogatási formákhoz való hozzáférési lehetőség
szélesedik. Az ennek fedezetét biztosító összeget idén nem szükséges emelni, az előző évi
teljesítési adatok alapján a lakásfenntartási támogatás emelkedhetett. Az egészségügyi alapellátás
területén megemlíti az orvosi rendelők felújításának költségeit. Ismerteti, hogy az egészségügyi
ingatlanok kezelésének feladatát a Debreceni Intézményműködtető Központ veszi át, amelytől
hatékonyabb működtetést vár az Önkormányzat.
Dr. Kiss Sándor: Megköszöni a kiegészítést. Kérdése, hogy van-e kérdés, hozzászólás.
Illyés János: Véleménye szerint a költségvetési tervezet érdemes a támogatásra. Megköszöni az
alapos előkészítő munkát és sok sikert kíván a tervezetben foglaltak megvalósításához.
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Miután további kérdés, vagy hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátja a „Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása, és a
végrehajtásához szükséges döntések elfogadása, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) rendelet és a
vállalkozások beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásáról szóló 37/2016. (X. 13.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában
foglaltakat, melyet a bizottság 9 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett elfogad.
Ezt követően az elnök szavazásra bocsátja a „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.
évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása, és a végrehajtásához szükséges döntések
elfogadása, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) rendelet és a vállalkozások beruházásösztönzési és
munkahelyteremtési támogatásáról szóló 37/2016. (X. 13.) önkormányzati rendelet módosítása”
tárgyú közgyűlési előterjesztés rendelet-tervezetét, melyet a bizottság 9 igen, 0 nem és 3
tartózkodás mellett elfogad.
11/2017. (II. 15.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a Polgármester előterjesztésére, az 1/2013. (I. 24.)
önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c) pontjának ca) és ce) alpontjai alapján
1.) megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a „Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása, és a
végrehajtásához szükséges döntések elfogadása, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) rendelet és a
vállalkozások beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásáról szóló 37/2016.
(X. 13.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztésben foglalt
határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet.
2.) Felkéri az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy a határozatról a Közgyűlést
tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
Az elnök tárgyalás alá veszi a 2. napirendi pontot:
„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális és
gyermekjóléti intézmények 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolók elfogadása” tárgyú
bizottsági előterjesztés.
Dr. Kiss Sándor: Köszönti a bizottság ülésén jelen lévő intézményvezetőket. Elmondja, hogy a
beszámolók részletesen tartalmazzák az intézmények 2016. évi szakmai tevékenységét és
eredményeit, ezért arra kéri az intézményvezetőket, hogy rövid áttekintést nyújtsanak a bizottság
tagjai számára az elmúlt év általuk legfontosabbnak tartott történéseiről.
Orosz Ibolya Aurélia: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az elmúlt esztendő a Család- és
Gyermekjóléti Központ egyetlen munkatársa számára sem volt könnyű. Úgy véli, hogy a vezetése
alatt álló intézmény és DMJV Gyermekvédelmi Intézménye közötti integrációs folyamatok
gördülékenyen zajlottak, az új munkatársak hamar beilleszkedtek, köszönhetően Farkas Ágnes
intézményvezető asszony hatékony közreműködésének is. A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatályba lépését követő változásokhoz hasonlítja a
jelenleg tapasztalhatókat, ugyanis átstrukturálódott a gyermekvédelmi rendszer, amely új
eljárásrendeket, protokollokat eredményezett, a munkatársaknak új munkafolyamatokat,
munkamódszereket kellett elsajátítaniuk. A dolgozói létszám jelenleg 107 fő, mindössze 4-5
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munkatárs vált meg az intézménytől és keresett más munkahelyet. Köszönetet mond a sok
segítségért, amelyet a szervezeti változások lebonyolításához kapott.
Dr. Kiss Sándor: Köszöni a kiegészítést. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az
elhangzottakhoz.
Mivel kérdés, vagy hozzászólás nem volt, az elnök Farkas Ágnest, Debrecen Megyei Jogú Város
Gyermekvédelmi Intézménye vezetőjét kéri, hogy röviden foglalja össze az elmúlt év legfontosabb
eseményeit.
Farkas Ágnes: Ismerteti, hogy az elmúlt év nagy változásokat hozott az intézmény életében. Az
ellátott feladatok száma csökkent, jelenleg a Családok Átmeneti Otthonában és a Gyermekek
Átmeneti Otthonában biztosítanak átmeneti gondozást. Az új struktúrához igyekeztek a
leghatékonyabb feladatmegosztást megtalálni, megtörtént a munkakörök, felelősségi körök,
hatáskörök kidolgozása. Az elmúlt időszakban több lényeges jelenséget figyelt meg a szakmai
munka során. A Családok Átmeneti Otthonában jelentős mértékben nőtt a szenvedélybetegséggel
küzdő szülők száma, amely újabb szakmai kihívást jelent a munkatársak számára. A Gyermekek
Átmeneti Otthonában jelentősen emelkedett a bántalmazott gyermekek aránya, megrendítő
esetekkel találkoznak a munkatársak, amelyek kezelése szintén nagy feladatot jelent. Ezen kívül a
pszichiátriai betegségben szenvedő szülőkkel való együttműködés is nagy kihívás, amely jelentős
szakmai felkészültséget igényel a munkatársaktól. Az intézmény mindkét egységében nőtt a
férőhelyek kihasználtsága, magasabb lett az ellátottak száma. Mindent megtesznek azért, hogy az
elhelyezett családok, gyermekek biztonságban érezzék magukat. Elmondja, hogy örömmel várják
az új intézményi egység kialakítását és az új szakmai feladatokat is.
Ezt követően tájékoztatja a bizottságot, hogy az elmúlt évben az intézmény 7 héten át biztosított
nyári gyermekfelügyeletet rászoruló gyerekek számára a Dózsa György Általános Iskolában.
Tapasztalata szerint sikeresen zajlott a program, pozitív visszajelzések érkeztek, a gyermekek
körében népszerűek voltak a változatos programok. Még azok számára is sikerült új élményeket
nyújtani, akik a korábbi években is részt vettek hasonló nyári napközis táborban.
Dr. Kiss Sándor: Megköszöni a kiegészítést. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás.
Mivel kérdés, vagy hozzászólás nem volt, az elnök Pappné Gyöngyösi Katalint, Debrecen Megyei
Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézményének vezetőjét kéri, hogy röviden ismertesse az
intézmény előző évi tevékenységét.
Pappné Gyöngyösi Katalin: Elmondja, hogy az elmúlt évben sok jelentős esemény történt, melyek
közül hármat kíván kiemelni. Elkezdődött a tagintézmények pályázat keretében történő felújítása,
jelenleg 4 projekt zajlik párhuzamosan, ez folyamatos egyeztetést, összehangolást igényel. A
felújítási munkálatok egyes esetekben férőhelyszám emelést is igényeltek, amely több lépcsőben
megtörtént. A személyi feltételek tekintetében a legnagyobb változást az hozta az intézmény
életében, hogy a pedagógus életpálya modellt kiterjesztették a kisgyermeknevelőkre is, amely nagy
szakmai kihívást jelent – egyrészt az új szerepkörrel való megismerkedés, másrészt pedig a
pedagógus portfólió elkészítésével járó új feladatok. Pozitív változásként értékeli, a diplomával
rendelkező munkatársak mellett – amely a szakdolgozók egynegyedét jelenti – jelentős számban
döntöttek újabb kisgyermeknevelők a diploma megszerzése mellett. Ezen a téren az intézmény
országos szinten is élen jár. Véleménye szerint nagyon sikeres volt az elmúlt év, amit az a két
szakmai elismerés is alátámaszt, melyben 2 munkatársuk részesült.
Dr. Kiss Sándor: Megköszöni az összefoglalót. Mivel kérdés, vagy hozzászólás nem volt, megkéri
Fodor Miklóst, Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza intézményvezető helyettesét, hogy
röviden foglalja össze az elmúlt évben történt legjelentősebb eseményeket, változásokat.
Fodor Miklós: Tájékoztatja a bizottságot, hogy DMJV Idősek Háza számára 2016. eseménydús
esztendő volt. A korábbi évekhez képest magasabb számban érkeztek kérelmek mind a
bentlakásos, mind az átmeneti elhelyezés iránt, emiatt a gondozóház esetében is várólista alakult
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ki. Az intézmény tavaly ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját, melyről színvonalas rendezvény
keretében emlékeztek meg. Az elmúlt időszakban egyre sürgetőbb igény jelentkezett az
intézményen belül egy demens részleg kialakítására, amelynek munkálatai tavaly megkezdődtek.
Dr. Kiss Sándor: Megköszöni az áttekintést. Miután kérdés, vagy hozzászólás nem volt, megkéri
Szabóné Orosz Évát, DMJV Városi Szociális Szolgálat intézményvezetőjét, hogy foglalja össze az
elmúlt év legfontosabb eseményeit.
Szabóné Orosz Éva: Elmondja, hogy DMJV Városi Szociális Szolgálat vezetőjeként büszkeséggel
tölti el, hogy a városi vezető gondozónői feladatokat ellátó munkatársa is azok között a
szakemberek között van, akik szakmai elismerésben részesültek. Még nagyobb hangsúlyt ad az
elismerésnek, hogy 2016. évben először került sor Debrecen Város Boncz László Díjának
átadására. Ismerteti, hogy az intézmény feladataiban, illetve szervezetében nem történt nagyobb
változás az elmúlt évben. Minden munkatárs törekszik minél színvonalasabb szakmai munka
végzésére, valamint intézményi szinten nagy hangsúlyt fektetnek a költségtakarékos
gazdálkodásra. Változásként említi meg az intézmény által biztosított házi segítségnyújtás terén
2015-ben elkezdődött jogszabályi változásokat, amelyek még jelenleg is tartanak, és
meghatározóak lesznek a 2017. évben végzett szakmai munkára is. Ismerteti, hogy intézményük
2016 nyarától DMJV Önkormányzatának helyi partnereként részt vesz „Az Egészséges és Aktív
Időskor” című, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt megvalósításában,
amelyet új kihívásként, és egyben szakmai tevékenységük elismeréseként is értékel. A pályázat ez
év áprilisával zárul, azonban a fenntartási időszak 5 éve alatt DMJV Városi Szociális Szolgálata
látja el a szakmai feladatokat, amelyhez a fenntartó a szükséges feltételeket biztosítja.
Jelentős változásként említi, hogy az átszervezést követően 2016. július 1. napjától külső
szolgáltató, a Sodexo Magyarország Kft. biztosítja intézményük részére is az étkeztetést. A
változással járó kezdeti bizonytalanságot követően pozitívan értékeli az intézmény és a szolgáltató
együttműködését. Ezt követően ismerteti, hogy a dolgozói létszám 2016. évben 151 fő volt, 19
közfoglalkoztatott segítette a munkát, emellett folyamatosan fogadtak önkénteseket, valamint a
közösségi szolgálat keretében diákokat is. Számos színvonalas rendezvényt szerveztek, amelyre az
ellátottakon és hozzátartozóikon kívül érdeklődőket is vártak. Az elmúlt év decemberében 1 millió
forint összegű adományt kapott az intézmény a fogyatékkal élők sportfoglalkozásainak szervezése
céljára. Hasonló nagyságrendű adományban korábban nem részesültek, nagy örömmel és
köszönettel vették a támogatást.
Befejezésként megköszöni az Önkormányzatnak, valamint az Egészségügyi és Szociális
Bizottságnak mindazt a figyelmet és támogatást, amellyel a szakmai munkájukat segítik.
Dr. Kiss Sándor: Megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, kérdés, vagy
hozzászólás.
Mivel sem kiegészítés, sem kérdés, vagy hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátja a
„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti
intézmények 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolók elfogadása” tárgyú bizottsági
előterjesztést, melyet a bizottság 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogad.
12/2017. (II. 15.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének
előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjai, az 1993. évi
III. törvény 86. § (1)-(2) bekezdései és 90. § (2) bekezdése, az 1997. évi XXXI. törvény 94. § (1)(2) bekezdései alapján, a 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése, a
15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése alapján, valamint az 1/2013. (I. 24.)
önkormányzati rendelet 58. § (6) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva
1.) elfogadja
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a) Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja 2016. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját az 1. melléklet szerint,
b) Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját a 2. melléklet szerint,
c) Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját a 3. melléklet szerint,
d) Debrecen Megyei Jogú Város Szociális Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját
a 4. melléklet szerint,
e) Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját az 5.
melléklet szerint.
2.) Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy az intézmények vezetőit értesítse.
Határidő: a döntést követően azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
Az elnök tárgyalás alá veszi a 3. napirendi pontot:
„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális és
gyermekjóléti intézmények működési feltételeivel kapcsolatos fenntartói intézkedés” tárgyú
közgyűlési előterjesztés véleményezése.
Dr. Kiss Sándor: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya, mint működést engedélyező szerv, a Debrecen Megyei Jogú
Város Család- és Gyermekjóléti Központja esetében a „család- és gyermekjóléti szolgálat”, illetve
a család- és gyermekjóléti központ” szolgáltatásokat, valamint Debrecen Megyei Jogú Város
Városi Szociális szolgálatnál a Debrecen, Böszörményi út 148. szám alatt nyújtott „fogyatékos
személyek nappali ellátása” szociális alapszolgáltatást 2016. december 31-ig ideiglenes hatállyal
jegyezte be a szolgáltatói nyilvántartásba, mivel a tárgyi feltételek – akadálymentes
megközelíthetőség és az épületek belső akadálymentesítése – nem teljesülnek teljes mértékben. Az
engedélyező szerv ellátási érdekből 2018. december 31-éig meghosszabbíthatja a bejegyzés
hatályát, amennyiben a fenntartó benyújtja a határozatlan idejű bejegyzéshez szükséges feltételek
megteremtésére vonatkozó szakmai tervét.
Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban.
Herpergel Róbert: Kérdése, hogy az előterjesztésben foglalt tervek kivitelezéséhez a szükséges
források rendelkezésre állnak-e, illetve van-e biztosíték azok megvalósulására.
Dr. Marosi-Rácz Julianna: Arról tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a Család- és Gyermekjóléti
Központ új székhelyének építése pályázati forrásból valósul meg. A Csapókerti Közösség Ház
energetikai korszerűsítéséhez szintén pályázati forrást kíván igénybe venni az Önkormányzat,
azonban erről jelenleg nem áll rendelkezésre bővebb információ. Az Önkormányzatnak szükséges
saját forrást biztosítania DMJV Városi Szociális Szolgálat Debrecen, Víztorony u. 13. sz. alatti
épületének akadálymentesítésére, mivel ilyen jellegű pályázat jelenleg nincs. A Ruyter utcán
létesítendő telephely épületének felújítása szintén pályázati támogatásból valósul majd meg. Erre
vonatkozó egyeztetés már történt a Városépítési Osztállyal, DMJV Városi Szociális Szolgálat
épületeinek felújítása az elsők között fog megtörténni.
Herpergel Róbert: Megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy mindenképpen támogatja az
előterjesztésben foglaltakat, azonban örülne annak, ha az elkövetkező időszakban biztosíték is
lenne a tervek megvalósulására.
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Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátja a „Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti intézmények működési
feltételeivel kapcsolatos fenntartói intézkedés” tárgyú közgyűlési előterjesztésben foglaltakat,
melyet a bizottság 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogad.
13/2017. (II. 15.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője előterjesztésére,
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 58. § (2) bekezdés a) pontja alapján
1.) megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a „Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti intézmények működési
feltételeivel kapcsolatos fenntartói intézkedés” tárgyú közgyűlési előterjesztésben
foglaltakat.
2. Felkéri az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy a határozatról a Közgyűlést
tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
Az elnök tárgyalás alá veszi a 4. napirendi pontot:
„A Debreceni Intézményműködtető Központ feladatainak bővítésével kapcsolatos fenntartói
intézkedések és az intézmény alapító okiratának módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés
véleményezése
Dr. Kiss Sándor: Ismerteti, hogy 2017. január 1. napjától az Önkormányzat által működtetett
köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és
kötelezettségek a Debreceni Tankerületi Központra szálltak át, ezért a Debreceni
Intézményműködtető Központ és jelenlegi feladatait szükséges újrastruktúrálni. Az előterjesztés
javaslatot tartalmaz továbbá arra, hogy 2017. március 1. napjától az önkormányzat által fenntartott
33 óvoda feladatellátását szolgáló ingatlan vagyon használatával és állagvédelmével összefüggő
feladatokat, valamint az egészségügyi feladatellátás biztosításához ingyenes hasznosításba adott
önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos felújítási és működtetési feladatokat is a DIM lássa el.
Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban.
Dr. Bene Edit: Tájékoztat, hogy az óvodák működtetésének feladata nem kerül teljeskörűen a
Debreceni Intézményműködtető Központhoz, csak az előterjesztésben szereplő feladatokat látja el
2017. március 1. napjától. Az óvodák szakmai feladatait ez nem érinti. A párhuzamos, illetve
ellátatlan feladatok kiszűrése érdekében munkamegosztási terv készült, az óvodai gazdasági
egység, a DIM és a Humán Főosztály együttműködésével. Elmondja továbbá, hogy az orvosi
rendelőkkel kapcsolatos karbantartási és felújítási feladatok eddig DMJV Polgármesteri Hivatal
szakosztályaihoz tartoztak, külső szolgáltatók működtek közre a feladat ellátásában. Az
Önkormányzat bízik abban, hogy az a szakmai tapasztalat, valamint humán erőforrás, amellyel a
Debreceni Intézményműködtető Központ rendelkezik, biztosítja a rendelkezésre álló előirányzat
költséghatékonyabb felhasználását.
Dr. Kiss Sándor: Megköszöni a kiegészítést. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, vagy hozzászólás.
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátja „A Debreceni
Intézményműködtető Központ feladatainak bővítésével kapcsolatos fenntartói intézkedések
és az intézmény alapító okiratának módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztésben foglaltakat,
melyet a bizottság 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogad.
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14/2017. (II. 15.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a Polgármester előterjesztésére, az 1/2013. (I. 24.)
önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c) pontjának ca) alpontja alapján
1.) megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a „Debreceni Intézményműködtető
Központ feladatainak bővítésével kapcsolatos fenntartói intézkedések és az intézmény
alapító okiratának módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztésben foglaltakat.
2.) Felkéri az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy a határozatról a Közgyűlést
tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
Az elnök tárgyalás alá veszi az 5. napirendi pontot:
„Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye szakmai programjainak és
mellékleteinek jóváhagyása” tárgyú bizottsági előterjesztés.
Dr. Kiss Sándor: Ismerteti, hogy a Közgyűlés a 309/2016. (XII. 15.) határozatával döntött 2017.
március 1. napjától DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Debrecen, Böszörményi út 68. szám
alatti székhelyén 22 férőhelyes családok átmeneti otthonának létesítéséről. A döntés következtében
szükségessé vált az új családok átmeneti otthona szakmai programjának és mellékleteinek
elkészítése, valamint a szervezeti és működési szabályzat kiegészítése. Egyidejűleg az intézmény
áttekintette a korábban jóváhagyott dokumentumokat is, így aktualizálta a székhelyen működő
gyermekek átmeneti otthona, a Debrecen, Mester u. 30. szám alatti családok átmeneti otthona,
valamint az alternatív napközbeni ellátás szakmai programját.
Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel sem kiegészítés, sem kérdés, vagy hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátja a
„Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye szakmai programjainak és
mellékleteinek jóváhagyása” tárgyú bizottsági előterjesztésben foglaltakat, melyet a bizottság 12
igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogad.
15/2017. (II. 15.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének
előterjesztésére az 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a 13/2013.
(III. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése alapján
1.) 2017. március 1. napjától hatályon kívül helyezi Debrecen Megyei Jogú Város
Gyermekvédelmi Intézménye 30/2016. (III. 30.) Eü. és Szoc. Biz. határozattal jóváhagyott
szakmai programjait és mellékleteit, egyidejűleg jóváhagyja az intézmény új szakmai
programjait és azok mellékleteit az 1-4. mellékletek szerint.
2.) Felkéri az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy a szakmai programokat és
azok mellékletét képező szervezeti és működési szabályzatot záradékkal lássa el.
Határidő: a döntést követően azonnal
Felelős: az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
3.) Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét
értesítse.
Határidő: a döntést követően azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
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Az elnök tárgyalás alá veszi a 6. napirendi pontot:
„Debrecen Megyei Jogú Város Család – és Gyermekjóléti Központja szakmai programjának
mellékletét képező szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása” tárgyú bizottsági
előterjesztés.
Dr. Kiss Sándor: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Közgyűlés a 309/2016. (XII. 15.) határozatával
arról döntött, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja a szakmai
tevékenységhez kapcsolódó létszámából 2017. március 1. napjával 3 főt átad Debrecen Megyei
Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye szakmai tevékenységhez kapcsolódó létszámába.
Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központjának a szakmai tevékenységhez
kapcsolódó létszámát 99 főben, az intézmény üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó létszámát 5
főben, a létszámkeretét összesen 104 főben állapította meg. Az intézmény szervezeti és működési
szabályzatában az engedélyezett létszámra vonatkozó módosítás szükséges. Megkérdezi, hogy
van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel sem kiegészítés, sem kérdés, vagy hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátja a
„Debrecen Megyei Jogú Város Család – és Gyermekjóléti Központja szakmai programjának
mellékletét képező szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása” tárgyú bizottsági
előterjesztésben foglaltakat, melyet a bizottság 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogad.
16/2017. (II. 15.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének
előterjesztésére az 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontja, az 1997. évi XXXI.
törvény 104. § (1) bekezdés d) pontja, a 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (2)
bekezdése, valamint a 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése alapján
1.) 2017. március 1. napjával hatályon kívül helyezi Debrecen Megyei Jogú Város Család- és
Gyermekjóléti Központja 98/2016. (XI. 23.) Eü. és Szoc. Biz. határozattal jóváhagyott
szakmai programjának mellékletét képező, jelenleg hatályos szervezeti és működési
szabályzatot, egyidejűleg jóváhagyja Debrecen Megyei Jogú Város Család- és
Gyermekjóléti Központja új szervezeti és működési szabályzatát a melléklet szerint.
2.) Felkéri az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy a szervezeti és működési
szabályzatot záradékkal lássa el.
Határidő: a döntést követően azonnal
Felelős: az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
3.) Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét
értesítse.
Határidő: a döntést követően azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
Az elnök tárgyalás alá veszi a 7. napirendi pontot:
„A debreceni lakóhelyű általános iskolás gyermekek nyári felügyeletének biztosítása” tárgyú
bizottsági előterjesztés.
Dr. Kiss Sándor: Ismerteti, hogy az Önkormányzat a debreceni lakóhelyű általános iskolás
gyermekek számára a nyári gyermekfelügyeletet biztosít 2017. július 3. és augusztus 18. között. A
Debreceni Tankerületi Központtal történt egyeztetés alapján az Ibolya Utcai Általános Iskolában
vehető igénybe ez az ellátás.
Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban.
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Mivel kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátja „A debreceni
lakóhelyű általános iskolás gyermekek nyári felügyeletének biztosítása” tárgyú bizottsági
előterjesztésben foglaltakat, melyet a bizottság 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogad.
17/2017. (II. 15.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
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
5/A. § (2) bekezdése alapján
1.) a debreceni lakóhelyű általános iskolás gyermekek nyári napközbeni felügyeletének
időszakát 2017. július 3. napjától 2017. augusztus 18. napjáig, valamint helyszínét az
Ibolya Utcai Általános Iskolában (4027 Debrecen, Ibolya u. 3.) határozza meg.
2.) Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a döntésről az érintett intézmények
vezetőit értesítse.
Határidő: a döntést követően azonnal
Felelős: 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: a döntést követően azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
Az elnök tárgyalás alá veszi a 8. napirendi pontot:
„A 25. számú fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátására vonatkozó előszerződés
megkötése” tárgyú bizottsági előterjesztés
Dr. Kiss Sándor: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a 25. számú területi ellátási kötelezettséggel
működő fogorvosi körzet fogorvosa, Dr. Borbély Mária Anikó, 2017. április 1. napjával
praxisjogát lányának, Dr. Kemény Kinga fogszakorvosnak ajándékozza. A bizottság elnöke felkéri
a fogszakorvost, hogy mutatkozzon be röviden a bizottság tagjainak.
Dr. Kemény Kinga: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy diplomáját 2010-ben szerezte a
Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Karán. Konzerváló fogászat és fogpótlástan
fogszakorvosi képesítését 2013-ban, posztgraduális képzés keretében jogi szakoklevelet 2015-ben
szerzett. Rezidensként is a 25. számú fogorvosi körzetben dolgozott, jelenleg Nyírbogáton
praktizál fogorvosként.
Dr. Kiss Sándor: Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel kérdés, vagy hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátja „A 25. számú fogorvosi
körzet fogorvosi feladatainak ellátására vonatkozó előszerződés megkötése” tárgyú bizottsági
előterjesztésben foglaltakat, melyet a bizottság 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogad.
18/2017. (II. 15.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének
előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja és a 2015. évi
CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján, valamint az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati
rendelet 58. § (1) bekezdése és a 2. melléklet 1.17. pontja értelmében
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1.) kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 25. számú fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak
ellátását Dr. Kemény Kinga, mint a praxisjogot megszerezni kívánó fogszakorvos személyes
közreműködésével biztosítja 2017. április 1. napjától.
2.) Az 1.) pontban foglalt szándék teljesülése érdekében Dr. Kemény Kingával előszerződést köt a
mellékletben foglaltak szerint.
3.) Felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti előszerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
4.) Felkéri a Jegyző útján az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy Dr. Kemény Kinga
praxisjogát engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően a 25. számú fogorvosi körzet
működtetésére a „KEBODENT” Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye: 4032 Debrecen, Verseny u. 16., képviseli: Keményné Dr.
Borbély Mária Anikó) 2012. december 31. napján kötött feladat-ellátási szerződés módosítását
terjessze az Egészségügyi és Szociális Bizottság elé.
Határidő: a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
Az elnök, mivel további hozzászólás, vagy észrevétel nem volt, megköszöni a részvételt, és a
bizottság ülését 14.45 órakor bezárja.
Jelen jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét a meghívó, 2. sz. mellékletét a jelenléti ív képezi.
A bizottság ülésén a „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotása, és a végrehajtásához szükséges döntések elfogadása, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) rendelet és a vállalkozások
beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásáról szóló 37/2016. (X. 13.) önkormányzati rendelet
módosítása”, a „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti
intézmények működési feltételeivel kapcsolatos fenntartói intézkedés”, valamint „A Debreceni
Intézményműködtető Központ feladatainak bővítésével kapcsolatos fenntartói intézkedések és az intézmény
alapító okiratának módosítása” napirendi pontként tárgyalt előterjesztések a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése 2017. február 16. napján tartandó ülésére szóló közgyűlési meghívóval kerültek
megküldésre, továbbá az előterjesztések elektronikusan elérhetőek és letölthetőek a www.debrecen.hu (Közgyűlés)
2017. 02. 16. elérhetőségen keresztül.

A jegyzőkönyv rögzítve: 2017. február 21.

K.m.f.

Szilágyi László
alelnök

Dr. Kiss Sándor
elnök
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