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Tisztelt Közgyűlés!

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, mint működést engedélyező
szerv Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézményében a családsegítés szociális
alapszolgáltatást 2014. december 31-ig, Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és
Gyermekjóléti Központjában a családsegítés szociális alapszolgáltatást és a gyermekjóléti
szolgáltatást 2015. augusztus 31-ig, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális
Szolgálatnál a Debrecen, Böszörményi út 148. szám alatt nyújtott fogyatékos személyek nappali
ellátása szociális alapszolgáltatást 2014. december 31-ig ideiglenes hatállyal engedélyezte, mivel a
tárgyi feltételek – akadálymentes megközelíthetőség és az épületek belső akadálymentesítése – nem
teljesülnek teljes mértékben.
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése
szerint a 2014. december 31-én vagy azt követően hatályukat veszítő ideiglenes hatályú
bejegyzések hatályát hivatalból, kizárólag ellátási érdekből 2016. december 31-éig
meghosszabbíthatja a működést engedélyező szerv, ha a fenntartó benyújtja a határozatlan idejű
bejegyzéshez szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó szakmai tervét.
A Közgyűlés döntése szükséges arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat, mint fenntartó a fenti
intézményekben gondoskodik az eljáró hatóság által előírt tárgyi feltételek biztosításáról, amely
alapján az Intézményfelügyeleti Osztály elkészíti a szakmai terveket.
Az intézményekre vonatkozó szakmai tervek elkészítésénél az alábbiak figyelembe vétele
szükséges:
a.) Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye a családsegítés szociális
alapszolgáltatás tekintetében határozott időre, 2012. december 31-ig szóló működési engedéllyel
rendelkezett, mivel a személyi és tárgyi feltételek nem teljesültek. Az engedélyt az eljáró hatóság az
Önkormányzat kérelmére két évvel meghosszabbította, így az intézmény a családsegítés
biztosításához jelenleg 2014. december 31-ig hatályos működési engedéllyel rendelkezik.
A szolgáltatói nyilvántartási rendszerben történő határozatlan idejű adatmódosításhoz a
fenntartónak az előírt személyi és tárgyi feltételeket teljesítenie kell. A személyi feltételek
biztosítása már megtörtént, azonban a Debrecen, Böszörményi út 68. szám alatti székhelyen,
valamint a Debrecen, Süveg u. 3. szám alatti telephelyen a külső és belső akadálymentesítést el kell
végezni.
b.) Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központja családsegítés szociális
alapszolgáltatás, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás határozatlan időre szóló működési
engedélyét az eljáró hatóság az ellenőrzési eljárás során megállapított személyi és tárgyi
hiányosságokra tekintettel 2013. évben hivatalból 2015. augusztus 31-ig hatályos ideiglenes
bejegyzésre módosította.
A szolgáltatói nyilvántartási rendszerben történő határozatlan idejű adatmódosításhoz a
fenntartónak az előírt személyi és tárgyi feltételeket teljesítenie kell. A személyi feltételek
biztosítása már megtörtént, azonban a Debrecen, Mester u. 1. szám alatti székhelyen, valamint a
Debrecen, Víztorony u. 13. szám alatti telephelyen a külső és belső akadálymentesítést el kell
végezni.

c.) Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat (a továbbiakban: VSzSz) Újkerti
Gondozó Szolgálat Böszörményi Úti Fogyatékosokat Ellátó Intézmény – mely fogyatékos
gyermekek nappali ellátását biztosítja –, 2014. december 31-ig szóló ideiglenes működési
engedéllyel rendelkezik, mivel az intézmény feladatellátását szolgáló ingatlanrész tárgyi feltételei
nem felelnek meg teljes mértékben a jogszabályi előírásoknak, az épület akadálymentes
megközelíthetősége nem biztosított. Az intézmény a Debreceni Fogyatékosokat Ellátó Intézmény (a
továbbiakban: FEI) területén működik egy különálló épületrészben. A FEI állami fenntartásba
került, a tulajdonviszonyok rendezése folyamatban van, ezért hosszabb távon célszerűnek látszik a
szolgáltatás másik ingatlanba történő áthelyezése, melyet az is indokol, hogy az ingatlan állami
tulajdonba történő átadása miatt a szolgáltatás nyújtás feltételei már egyéb tekintetben sem
biztosítottak teljes körűen.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közfeladat ellátását szolgáló vagyonként határozatlan
időre ingyenes használatba adta a VSzSz részére az önkormányzat tulajdonát képező Debrecen,
Ruyter u. 7. szám alatti ingatlant, ahol korábban ideiglenes jelleggel az intézmény Újkerti Gondozó
Szolgálat Ibolya Utcai Fogyatékosokat Ellátó Intézménye működött. A tárgyi feltételek biztosítását
követően a Böszörményi úti nappali intézmény az ingatlanba véglegesen áthelyezhető, azonban a
szolgáltatói nyilvántartási rendszerben történő határozatlan idejű adatmódosításhoz a fenntartónak
szükséges megoldania a Ruyter utcai épület belső és külső akadálymentesítését (jelenleg az
illemhelyek sem alkalmasak a mozgásukban korlátozott személyek számára), ezen túl a személyi
tisztálkodásra, illetve a személyes ruházat tisztítására szolgáló helyiséget is ki kell alakítani. A
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 75. §-a értelmében nappali ellátás biztosítására az
az intézmény alkalmas, amely rendelkezik az étel melegítésére, tálalására szolgáló helyiséggel,
ezért melegítő konyha kialakítása is indokolt. Az ingatlan átépítésére vonatkozó kiviteli tervek
elkészültek, azonban a megvalósításhoz szükséges forrás 2014. évben nem állt rendelkezésre.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX törvény 13. §
(1) bekezdés 8. pontja, az 1993. évi III. törvény 90. § (2) bekezdése, az 1997. évi XXXI. törvény
94. § (4) bekezdése, valamint a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 50. §-a alapján
1./ vállalja, hogy
a.) a Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Debrecen, Böszörményi út 68.
szám alatti székhelyének és a Debrecen, Süveg u. 3. szám alatti ellátottak számára nyitva álló
helyiségének akadálymentes megközelíthetőségét és az épületek belső akadálymentesítését a
családsegítés szociális alapszolgáltatás feladatainak biztosítása céljából,
b.) a Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központja Debrecen, Mester u.
1. szám alatti székhelyének és a Debrecen, Víztorony u. 13. szám alatti ellátottak számára nyitva
álló helyiségeinek, illetve területi irodájának akadálymentes megközelíthetőségét és az épületek
belső akadálymentesítését a családsegítés szociális alapszolgáltatás és a gyermekjóléti szolgáltatás
feladatainak biztosítása céljából,

c.) a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat Debrecen, Ruyter u. 7. szám alatti
telephelye akadálymentes megközelíthetőségét és az épület belső akadálymentesítését, valamint az
épület nappali ellátás biztosítása céljának megfelelő átépítését az Újkerti Gondozó Szolgálat
Böszörményi Úti Fogyatékosokat Ellátó Intézményének áthelyezése érdekében
legkésőbb 2016. december 31. napjáig megvalósítja.
2./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 50.
§ (1) bekezdésére figyelemmel az 1./ pontban foglaltaknak megfelelően a szakmai terveket készítse
elő és nyújtsa be a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához,
felhatalmazza a polgármestert a szakmai terv aláírására.
Határidő: a működést engedélyező szerv által meghatározott időpont
Felelős: az előkészítésért az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
az aláírásért a polgármester
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a DMJV Gyermekvédelmi Intézménye, DMJV
Családsegítő és Gyermekjóléti Központja, valamint DMJV Városi Szociális Szolgálat tárgyi
feltételei biztosítása érdekében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. és 2016. évi
költségvetéséről szóló rendeletébe a szükséges fedezetet tervezze be.
Határidő:
Felelős:

a 2015. és 2016. évi költségvetés tervezésének időszaka
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

4./ Felkéri a Debreceni Intézményműködtető Központ igazgatóját az 1./ pontban foglalt döntés
szerinti munkálatok elvégzésére vonatkozó intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2016. december 31.
a Debreceni Intézményműködtető Központ igazgatója

5./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről értesítse
az intézmények vezetőit.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többségű döntést igényel.
Debrecen, 2015. január 7.

Dr. Marosi-Rácz Julianna
osztályvezető

