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Tisztelt Közgyűlés!

A Debrecen Megyei Jogú Város Szociális Szolgálat (a továbbiakban: VSzSz), valamint a
Debrecen Megyei Jogú Város Család-és Gyermekjóléti Központja (a továbbiakban: DMJV
Család-és Gyermekjóléti Központja) vonatkozásában az alábbi területeket érintő fenntartói
intézkedések meghozatala válik szükségessé.
I.
Kiskorú fogyatékos személyek nappali ellátását érintő intézkedések
1. A VSzSz Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Ibolya Utcai Nappali
Intézménye (4027 Debrecen, Ibolya u. 24.) és az Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos
Személyek Böszörményi Úti Nappali Intézménye (4032 Debrecen, Böszörményi út 148.) 2020 férőhelyen kiskorú fogyatékos személyek nappali ellátásáról gondoskodik.
A tárgyi feltételek hiánya miatt a Böszörményi úti nappali intézmény ideiglenes bejegyzéssel
rendelkezik a szolgáltatói nyilvántartásban, az Ibolya utcai nappali intézmény ugyanezen okból
hatósági szerződéssel működik 2018. szeptember 15. napjáig.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: SzCsM rendelet) 75. § (1) és
(2) bekezdése értelmében nappali ellátás biztosítására az az intézmény alkalmas, amelyik
rendelkezik a közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat
tisztítására, az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségekkel. A
fogyatékos személyek nappali intézményében többfunkciós helyiséget kell biztosítani, melyben
lehetőség van foglalkoztatás, szabadidős program lebonyolítására. Ugyanezen rendelet 82. §-a
szerint a fogyatékos személyek nappali intézményében hat-nyolc fős gondozási csoportot kell
kialakítani, továbbá az ellátást igénybe vevők számára egyéni fejlesztő programokra épülő
gyógypedagógiai foglalkozást is szervezni kell.
A jogszabály szerinti működés biztosítása céljából a Közgyűlés a 28/2015. (II. 26.)
határozatával döntött a két, kiskorú fogyatékos személyeket ellátó intézmény későbbi
összevonásáról oly módon, hogy a szolgáltatásnyújtásra a VSzSz Debrecen, Ruyter u. 7. szám
alatti telephelyén került volna sor, az épület adottságaiból következően a 40 helyett összesen
20 férőhelyen. Ennek érdekében 2015. április 1. napjától a Közgyűlés a fenti határozatával
elrendelte a Fogyatékos Személyek Ibolya Utcai Nappali Intézménye esetében a férőhelykijelölés határozatlan időre történő mellőzését, továbbá a férőhely-kijelölés mellőzésének
időtartamára az ellátottakkal kötött megállapodások meghosszabbításának tilalmát.
A jelenlegi tervek szerint azonban a Böszörményi úton nyújtott szolgáltatás a VSzSz Ifjúság
utcai, felnőttkorú fogyatékos személyeket ellátó nappali intézménye épületébe kerül
áthelyezésre, melynek felújítása és a célnak megfelelő átépítése a TOP-6.6.2.-16 pályázati
felhívásra benyújtott és támogatott projekt keretében valósul meg.
A Fogyatékos Személyek Ibolya Utcai Nappali Intézménye 3. életévüket betöltött kiskorú
fogyatékos gyermekek számára nyújtja szolgáltatásait. Az ellátás jogszabályok szerinti
működtetésének feltételei azonban nem adottak, jelenleg egy db kizárólagos használatú
helyiség áll az intézmény rendelkezésére, de a nappali ellátás feladatait egy helyiségben
megoldani nem lehetséges.
A tárgyi feltételek hiányát a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a 2014. évi ellenőrzése során
észrevételezte, így az Ibolya utcai telephely hatósági szerződéssel működik, a feladatellátáshoz
szükséges helyiségek biztosításáról a fenntartónak 2018. szeptember 15. napjáig kell
gondoskodnia. A működést engedélyező hatóság 2016-ban végzett ellenőrzését követően
készült jegyzőkönyv is tartalmazza a pihenő szoba, illetve foglalkoztató helyiség, valamint az

akadálymentes fürdőszoba és illemhelyiség biztosításának szükségességét.
A tárgyi feltételek hiánya miatt a 2015. évben elrendelt létszámstop jelenleg is fennáll. Az
ellátottak száma 2 fő, illetve 5 kiskorú hozzátartozója érdeklődik az ellátás iránt.
Mivel az Ibolya utcai épületben a szolgáltatás szakmai szabályok szerinti működtetése a
továbbiakban nem látszik biztosíthatónak és az intézmény működtetése kihasználatlanul
nem gazdaságos, javasolt a telephelyen nyújtott szolgáltatás 2018. július 31. napjával
történő megszüntetése. A 2 fő kiskorú (6 és 7 évesek) fogyatékos személyről – amennyiben
ezt igénylik – az intézmény a továbbiakban a Böszörményi úti telephelyén tud gondoskodni.
2. Az érintett telephely foglalkoztatottjai
A telephelyen engedélyezett álláshelyek száma 4, ebből 3 gondozó és 1 terápiás munkatárs
munkakör. A terápiás munkatárs nyugdíjba vonul, 2018. június 30. napjáig felmentési idejét
tölti, 1 gondozói álláshely üres. A további 2 gondozó munkakörű közalkalmazott
továbbfoglalkoztatása a VSzSz más fogyatékos személyek nappali ellátását nyújtó
intézményeiben valósul meg (be nem töltött álláshelyeket töltenek majd be), vagyis a
közalkalmazottak felmentésére nem kerül sor. Kinevezési okmányuk szerint a VSzSz
telephelyein történik a munkavégzés, így áthelyezhetők az intézmény alapszolgáltatást nyújtó
másik telephelyére. Közalkalmazotti jogviszonyukat a változás nem érinti, csak a
munkavégzés helye változik.
3. Az ingatlannal kapcsolatos rendelkezések
A VSzSz irányító szerve Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése. Az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § a) pontja alapján
a költségvetési szerv irányítása alatt kell érteni a költségvetési szerv alapító okiratának
módosítását is.
Mivel az Ibolya utcai telephelyen 2018. augusztus 1. napjától szolgáltatásnyújtás nem történne,
a továbbiakban az Ibolya utca 24. szám alatti ingatlan az intézmény feladatellátásához nem
szükséges, a telephely megszüntethető.
Fentiekből adódóan a VSzSz és a gazdálkodási és intézményüzemeltetési feladatokat ellátó
Debreceni Intézményműködtető Központ (a továbbiakban: DIM) alapító okiratából törölni
szükséges a 4027 Debrecen, Ibolya u. 24. sz. alatti ingatlanra vonatkozó adatokat. Tekintettel
arra, hogy a DIM alapító okiratát érintő legutóbbi módosítások Magyar Államkincstár általi
átvezetése még nem történt meg, az alapító okirat módosítására nincs lehetőség, a változás
átvezetésére a későbbiekben kerülhet sor.
Az érintett ingatlan kikerül a VSzSz vagyonkezeléséből, ezért 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. melléklete 1-2. „Debrecen Megyei Jogú Város Városi
Szociális Szolgálat” pontját, valamint a VSzSz Önkormányzattal kötött vagyonkezelési
szerződését az érintett ingatlan tekintetében módosítani szükséges.

4. Egyéb, a feladatellátás megszüntetéséből adódó feladatok

a) A telephely törlésén kívül a VSzSz alapító okiratának módosítását szükségessé teszi, hogy
2017. június 29. napjától módosult a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, mely szerint a
„107030 Szociális foglalkoztatás” kormányzati funkció megnevezése „107030 Szociális
foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás” megnevezésre változott. A VSzSz két telephelyén
biztosít fejlesztő foglalkoztatást. A Magyar Államkincstár a Törzskönyvi Nyilvántartó
rendszerben a jogszabálymódosításból eredő változást hivatalból bejegyezte azzal, hogy azt az
alapító okiratban a soron következő módosításkor kell majd átvezetni.
A fentieken kívül a Magyar Államkincstár az elmúlt időszakban módosította az általa
rendszeresített alapító okirat formanyomtatványt. A módosítás érinti az alapító okirat 5.1.
pontját, a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje tartalmi részt. A technikai jellegű
módosítást a VSzSz alapító okiratában szintén indokolt átvezetni.
A VSzSz hatályos alapító okirata az előterjesztés mellékletét, az ezt módosító okirat a határozati
javaslat 1. mellékletét, az egységes szerkezetű alapító okirat a határozati javaslat 2. mellékletét
képezi.
b) A telephely megszüntetése miatt a VSzSz szakmai programját és annak mellékleteit is
módosítani szükséges, törölni kell az Ibolya utcai nappali intézményre vonatkozó
szövegrészeket és az intézmény házirendjét is hatályon kívül kell helyezni.
c) Kérelmezni kell továbbá az Ibolya utcai intézmény szolgáltatói nyilvántartásból történő
törlését. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Sznyr.) 35. §-a értelmében a működést engedélyező szerv a fenntartó kérelmére
az engedélyest törli a szolgáltatói nyilvántartásból. A törlést még azt megelőzően kell a
fenntartónak kezdeményeznie, hogy az engedélyest megszüntetné. Az Sznyr. 35. § (3)
bekezdése kimondja továbbá azt is, hogy az ellátási kötelezettséget teljesítő állami fenntartó
kérelmére az engedélyes akkor törölhető, ha a fenntartó az ellátottakról megfelelően
gondoskodott.
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a megszüntetendő engedélyesen kívül másik
intézményben is biztosít nappali ellátást kiskorú fogyatékos személyek számára, ellátási
kötelezettségének a továbbiakban is eleget tesz, az ellátottakról a Böszörményi úti nappali
intézményben gondoskodni tud. A Böszörményi úton nyújtott szolgáltatás a TOP-6.6.2.-16
pályázati felhívás keretében megvalósuló projekt eredményeképpen egy korszerűbb, jobban
felszerelt, akadálymentes épületbe kerül áthelyezésre, amely a szakmai követelményeknek
teljes mértékben megfelel majd.
II.
A házi segítségnyújtást érintő intézkedések
Az Önkormányzat kötelező feladata a házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítása, mely a
VSzSz 8 telephelyén vehető igénybe. Az ellátható személyek száma 335 fő, a házi
segítségnyújtásban foglalkoztatott gondozói létszám 73 fő, melyből 5 fő vezető gondozó, 1
gondozó pedig szakképzetlen, ezért csak a szociális segítés feladatait láthatja el.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (6)

bekezdése értelmében házi segítségnyújtás esetében az ellátottak száma egyetlen napon sem
haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásba véglegessé vált döntéssel bejegyzett ellátotti
létszám száztíz százalékát, éves átlagban pedig annak száz százalékát.
Az SzCSM rendelet 2. mellékletének kiegészítő szabályai 3. pontja szerint a házi
segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás esetén a szociális gondozók havi számát
az 5. számú melléklet A) pontja szerinti tevékenységnaplókban ellátottanként, havonta rögzített
időtartamok összesítése alapján kell meghatározni. A tevékenység megkezdésének első
hónapjában a megállapodásokban rögzített időtartamok összesítése az irányadó. Egy gondozó
közvetlen gondozásra fordított havi órakerete 147 óra. Ellátotti szám számítása: 21 óra = 1 fő
ellátott.
A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a
továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklete szerint házi segítségnyújtás esetében az állami támogatás a
települési önkormányzatot az ellátott személyek száma szerint illeti meg. A támogatás
legfeljebb egymást követő 60 napig igényelhető arra az ellátotti létszámra is, amely az
önkormányzat által foglalkoztatott szociális gondozói létszám alapján az SzCsM rendelet
szerint számított maximális ellátotti számot meghaladja.
A házi segítségnyújtás szolgáltatás iránti igények az utóbbi időben jelentős mértékben
emelkedtek, amely valamennyi telephely esetében tapasztalható. Bizonyos telephelyeken a
számított ellátotti létszám egyes időszakokban az ellátható személyek száz, illetve száztíz
százalékát is meghaladja. 2018 májusában 20 fő felvételére került sor és jelenleg 17 személy
felvétele van folyamatban. A beérkező igények kezelése már most is nagyfokú szervezést
igényel az intézmény részéről, hiszen figyelniük kell az egyes telephelyek kihasználtságát.
Természetesen a szolgáltatás iránti igények alakulása nem látható előre, azonban a
jogszabályoknak való megfelelés és az állami támogatás igénybevétele érdekében javasolt az
ellátható személyek számának összesen 50 fővel történő emelése 2018. augusztus 1. napjától
az alábbiak szerint.

Telephely megnevezése

Ellátható személyek
száma

Bejegyzésre javasolt
ellátotti létszám

Az ellátható
személyek
számának
növekedése

Nagysándor Telepi Gondozó
Szolgálat
(Debrecen, Pósa u 41.)

30

35

5

Nagyerdei Gondozó Szolgálat
(Debrecen, Thomas Mann u. 45.)

75

80

5

Belvárosi Gondozó Szolgálat
(Debrecen, Erzsébet u. 5.)

25

30

5

Fényesudvari Gondozó Szolgálat
(Debrecen, Víztorony u. 13.)

60

70

10

Csapókerti Gondozó Szolgálat
(Debrecen, Süveg u. 3.)

65

70

5

Tócóskerti Gondozó Szolgálat
(Debrecen, Derék u. 22.)

20

30

10

Homokkerti és Józsai Gondozó

25

30

5

Szolgálat (Debrecen, Szabó Kálmán
u. 33.)
Homokkerti és Józsai Gondozó
Szolgálat (Debrecen-Józsa,
Deák Ferenc u. 7.)

35

40

5

Összesen

335

385

50

Az ellátottak magas fokú gondozási szükséglete, a gondozási feladatok bizonyos napszakokra
való koncentrálódása (reggeli és déli időszak), a hétvégi munkavégzésből eredő túlmunka
idejének és a szabadságok kiadása, valamint a helyettesítések és a tartós táppénz miatt a
jelenlegi gondozói létszámmal nem biztosítható a szolgáltatást igénybe vevők megfelelő
ellátása, figyelembe véve a megnövekedett igényeket és az ellátható személyek számának
tervezett emelését.
Fentiek alapján javasolt a gondozói létszám 5 fővel történő emelése 2018. augusztus 1.
napjától. Az 5 közalkalmazott bérének és járulékainak 5 hónapra vetített összege 5.392.450.Ft (ebből a december havi bérek és járulékaik a következő évi költségvetést terhelik), valamint
a munkavégzéshez szükséges bérletet is biztosítani kell számukra, melyek költsége az 5
hónapra 232.175.- Ft. Ezek fedezetét a fenntartónak kellene biztosítania.
A házi segítségnyújtás (ezen belül személyi gondozás) szolgáltatás biztosítását az állam
210.000.- Ft/fő összeggel támogatja a Kvtv. szerint meghatározott ellátotti létszám után. Az
állami támogatás összege az ellátható személyek számának 50 fővel történő emelésével
10.500.000.- Ft összeget érhet el.
A VSzSz közalkalmazotti létszáma a fentiek alapján az alábbiak szerint alakul.
A szakmai tevékenységhez kapcsolódó létszám 261 fő, az intézményüzemeltetési
tevékenységhez kapcsolódó létszám 55 fő, az intézmény létszámkerete összesen 316 fő lesz.
A VSzSz szakmai létszámának emelése szükségessé teszi a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtásához szükséges döntések
elfogadásáról szóló 17/2018. (II. 22.) határozat „Az Önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek engedélyezett álláshelyei” címet viselő 17. mellékletének módosítását, a
változást át kell továbbá vezetni az intézmény szakmai dokumentumain, valamint kérelmezni
kell az Sznyr. 27. § (1) bekezdése alapján és a 28. § (2) bekezdésének megfelelően a szolgáltatói
nyilvántartásba, a házi segítségnyújtásra vonatkozóan bejegyzett adatok (ellátható személyek
száma) módosítását is.
III.
DMJV Család- és Gyermekjóléti Központját érintő intézkedések
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 94. §-a szerint az önkormányzat kötelező feladata a család- és
gyermekjóléti központ, valamint család- és gyermekjóléti szolgálat működtetése. A Gyvt.
40/A. § (2) bekezdés ag) pontja alapján 2018. szeptember 1. napjától a DMJV Család- és
Gyermekjóléti Központja speciális szolgáltatásai kiegészülnek az óvodai és iskolai
szociális segítő tevékenységgel. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás
formáinak szakmai létszám irányszámait és létszámminimum normáit a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1.
melléklete tartalmazza, amely 2018. szeptember 1. napjától 1000 fő köznevelési
intézményben nyilvántartott gyermekre vetítve 1 fő óvodai és iskolai szociális segítő

alkalmazását írja elő.
A Gyvt. 94. § (4) bekezdése értelmében a járásszékhely településen működő gyermekjóléti
központ ellátási területe a járás lakosságára terjed ki.
Az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály KIR Tájékoztatási és
Adatfeldolgozási Osztály adatközlése alapján a debreceni járás területén található köznevelési
intézmények gyermeklétszáma 35.205 fő, mely alapján 35 fő óvodai és iskolai szociális segítő
foglalkoztatása válik szükségessé 2018. szeptember 1. napjától.
DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által meghirdetett EFOP-3.2.9-16 kódszámú „Óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenység fejlesztése” című felhívásra „Segítségnyújtás helyben a nevelési-oktatási
intézményekben” címmel. A pályázat megvalósítása érdekében a Közgyűlés a 237/2017. (X.
19.) határozatával 2017. november 1. napjától 3 fővel megemelte DMJV Család- és
Gyermekjóléti Központja szakmai tevékenységhez kapcsolódó létszámát azzal, hogy a 3 fő
bérköltségének és járulékainak fedezete 2019. március 31-ig a pályázat költségvetésében
rendelkezésre áll, ezt követően pedig az intézmény költségvetésébe kerül betervezésre.
Fentiek figyelembevételével az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátásához
DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja szakmai létszámát 32 fővel szükséges
megemelni 2018. szeptember 1. napjával.
A létszámbővítéshez kapcsolódó bér és egyéb kifizetések a 2018. évi költségvetési évre
vonatkozóan (2018. 11. 30-ig), F/6 közalkalmazotti fizetési osztályhoz és fokozathoz
kapcsolódóan 1 főre vetítve összesen 670.754,- Ft, 32 főre 21.464.128,- Ft.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya
2018. május 31. napján a szükséges létszám és annak finanszírozása tárgyában az alábbi
tájékoztatást juttatta el DMJV Család- és Gyermekjóléti Központjához:
„Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban:
Kvtv.) 2. sz. melléklete alapján az önkormányzatokat, az általa fenntartott család- és
gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásként nyújtott óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenység ellátására támogatás illeti meg. Az önkormányzatokat megillető támogatás éves
összegét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 2018. augusztus 15-éig állapítja meg.
A támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, szeptember hónaptól havonta, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben
meghatározott időpontokban történik.
Fentiek alapján tehát, a miniszter ki fogja adni augusztus 15-éig család- és gyermekjóléti
központonként, hogy mekkora támogatásban részesülnek, így ezt a fenntartóknak nem kell
kiszámolniuk, automatikusan megkapják. A támogatási összeg magába foglalja a személyi és
tárgyi feltételek, fenntartási költségek biztosításának költségét is.
Természetesen a feladatellátás megfelelő színvonalú kialakítása és biztosítása érdekében a cél
az kell legyen, hogy a megállapított számú szakember felvételre kerüljön, azonban amennyiben
nem sikerül betölteni a teljes létszámot, az alapszolgáltatáson belül lehetőség van
átcsoportosításra a Kvtv. 2. sz. melléklet 5. nc) pontja alapján, illetve javasolt az összeget a
feladatellátás tárgyi feltételeinek biztosítására fordítani.
További kiegészítő információ, hogy az összevont ágazati pótlékot a Kincstár a továbbiakban
is finanszírozza minden önkormányzat részére a központban dolgozó létszámnak megfelelően,
így az a jelenlegi szakember állomány és az óvodai és iskolai szociális segítő szakemberek
esetében sem jelent tényleges kiadási tételt, tehát a támogatási összegből teljes feltöltöttség
esetén is marad mozgástér a tárgyi feltételek kialakítására, valamint a fenntartási költségek

fedezésére.”
Fentiekre tekintettel az önkormányzat fenntartásában lévő DMJV Család- és Gyermekjóléti
Központja új, kötelező feladatának a járás területén történő megfelelő színvonalú ellátásához
az intézmény szakmai létszámát 32 fővel szükséges megemelni, melynek költségét a központi
költségvetésből nyújtott támogatás fedezi.
A DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja szakmai létszámának emelése szintén
szükségessé teszi a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
szóló rendelet végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról szóló 17/2018. (II. 22.)
határozat „Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett
álláshelyei” címet viselő 17. mellékletének módosítását, a változást át kell továbbá vezetni az
intézmény szakmai dokumentumain.
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, 109. §-a, a 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése, 9.
§ a) és b) pontja, 9/A. § (1) bekezdése, a 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (1), (3) és (13)
bekezdése, az 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdés c) pontja és 92/K. § (6) bekezdése, az
1997. évi XXXI. törvény 2018. szeptember 1. napján hatályba lépő 40/A. § (1) bekezdés ag)
pontja és 94. § (4) bekezdése, a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése, 28. §
(2) bekezdése, 35. §-a, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, az 1/2000. (I.7.) SzCsM
rendelet 2. melléklete kiegészítő szabályok 3. pontja, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1.
melléklete 2018. szeptember 1. napján hatályba lépő 1. pont b) pontja, valamint a 24/2013. (V.
30.) önkormányzati rendelet 7. §-a és 13. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 68/2013. (XII.
29.) NGM rendeletre, a 34/2015. (II. 26.) határozatban foglaltakra
1./ 2018. július 31. napjával a közfeladat gazdaságosabb ellátása érdekében megszünteti a
Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat 4027 Debrecen, Ibolya u. 24. alatti
telephelyén működő Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Ibolya Utcai Nappali
Intézményét.
2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel 2018. augusztus 1. napjával elvonja a Debrecen
Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálattól a vagyonkezelésébe adott, Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező 20157 hrsz.-ú, a valóságban 4027 Debrecen,
Ibolya u. 24. szám alatt található 4800 m² területű ingatlanból 169 m² területű ingatlanrészt
tekintettel arra, hogy az ingatlanrész az intézmény feladatellátásához a továbbiakban nem
szükséges.
3./ Az 1./ és 2./ pontokban foglalt döntésekre tekintettel 2018. augusztus 1. napjával elfogadja
a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat 83/2017. (V. 25.) határozattal
elfogadott OKT-19741-10/2017. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot
az 1. melléklet, valamint egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. melléklet szerint.
4./ 2018. augusztus 1. napjával a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat

szakmai tevékenységhez kapcsolódó létszámát megemeli 5 fővel, így az intézmény szakmai
tevékenységhez kapcsolódó létszámát 261 főben, az intézményüzemeltetési tevékenységhez
kapcsolódó létszámát 55 főben, létszámkeretét összesen 316 főben állapítja meg.
5./ 2018. augusztus 1. napjától a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat által
házi segítségnyújtásban (ezen belül személyi gondozásban) ellátható személyek összlétszámát
335-ről 385-re emeli az alábbiak szerint:
a) a Nagysándor Telepi Gondozó Szolgálat Pósa Utcai Idősek és Demens Idősek Klubja
(4031 Debrecen, Pósa u 41.) telephely vonatkozásában 30-ról 35-re,
b) a Nagyerdei Gondozó Szolgálat Thomas Mann Utcai Idősek Klubja (4032 Debrecen,
Thomas Mann u. 45.) telephely vonatkozásában 75-ről 80-ra,
c) a Belvárosi Gondozó Szolgálat Erzsébet Utcai Idősek Klubja (4025 Debrecen,
Erzsébet u. 5.) telephely vonatkozásában 25-ről 30-ra,
d) a Fényesudvari Gondozó Szolgálat Víztorony Utcai Telephely (4029 Debrecen,
Víztorony u. 13.) vonatkozásában 60-ról 70-re,
e) a Csapókerti Gondozó Szolgálat Süveg Utcai Idősek Klubja (4033 Debrecen, Süveg
u. 3.) telephely vonatkozásában 65-ről 70-re,
f) a Tócóskerti Gondozó Szolgálat Derék Utcai Idősek Klubja (4031 Debrecen, Derék
u. 22.) telephely vonatkozásában 20-ról 30-ra,
g) a Homokkerti és Józsai Gondozó Szolgálat Szabó Kálmán Utcai Idősek Klubja (4030
Debrecen, Szabó Kálmán u. 33.) telephely vonatkozásában 25-ről 30-ra,
h) a Homokkerti és Józsai Gondozó Szolgálat Deák Ferenc Utcai Idősek Klubja (4225
Debrecen, Deák Ferenc u. 7.) telephely vonatkozásában 35-ről 40-re.
6./ 2018. szeptember 1. napjával az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátása
érdekében Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja szakmai
tevékenységhez kapcsolódó létszámát megemeli 32 fővel, így az intézmény szakmai
tevékenységhez kapcsolódó létszámát 134 főben, az intézményüzemeltetési tevékenységhez
kapcsolódó létszámát 5 főben, létszámkeretét összesen 139 főben állapítja meg azzal, hogy a
32 fő bérköltségének és járulékainak fedezetét a központi költségvetésből nyújtott támogatás
biztosítja, melynek éves összegét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 2018.
augusztus 15. napjáig állapítja meg és a támogatás folyósítása szeptember hónaptól havonta
történik.
7./ Az 1./ és 2./ pontokban foglalt döntésekre tekintettel 2018. augusztus 1. napjával módosítja
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. melléklete
1-2. „Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat” pontját az alábbiak szerint:
„Intézmény neve

1-2.

Ingatlan címe

Ingatlan hrsz

Debrecen, Szávay Gyula utca 55/F. szám alatti
7430 m2 területű ingatlan

12433/15

Debrecen Megyei Jogú Debrecen, Pallagi út 9. szám alatti 1 ha 4556 m2
Város Városi Szociális területű ingatlan, kivéve a 493,75 m2 területű
Szolgálat
főzőkonyhát és a hozzá kapcsolódó 181,69 m2
területű pince helyiségeket és a 235,98 m2
területű I. emeleti helyiségeket, mindösszesen

22252/1

911,42 m2 területet
Debrecen, Pósa utca 41. szám alatti 1212 m2
területű ingatlan

17857

Debrecen, Kandia utca 4/b. Fszt/1. szám alatti
172 m2 területű ingatlan

8805/A/1

Debrecen, Süveg utca 3. szám alatti 2176 m2
területű ingatlan

4217

Debrecen, Ruyter utca 21/A. szám alatti 1262
m2 területű ingatlan

1327

Debrecen, Ifjúság utca 2. szám alatti 3339 m2
területű ingatlan

20317

Debrecen, Mester utca 22. szám alatti 1885 m2
területű ingatlanból 198,2 m2 területű ingatlan

8101

Debrecen, Böszörményi út 148. szám alatti 2 ha
8239 m2 területű ingatlanból 80 m2 területű
ingatlan

19543/1

Debrecen, Ruyter utca 7. szám alatti 359 m2
területű ingatlan

1302

Debrecen, Szabó Kálmán utca 33. szám alatti
849 m2 területű ingatlan 772/857-ed tulajdoni
illetősége

13681

Debrecen, Deák Ferenc utca 7. szám alatti 1559
m2 területű ingatlan

26171

Debrecen, Erzsébet utca 5. szám alatti 462 m2
területű ingatlan

9350”

8./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a 3./ pontban foglalt döntéssel kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg és felhatalmazza a polgármestert az alapító okiratot módosító okirat
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
9./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 4./ és 6./ pontban foglalt döntések alapján
a) a közalkalmazotti álláshelyekhez kapcsolódó kiadások fedezetéről gondoskodjon,
b) a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet
végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról szóló 17/2018. (II. 22.) határozat „Az
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett álláshelyei” címet
viselő 17. mellékletének módosítását készítse elő.
Határidő: az a) pont vonatkozásában: 2018. július 31. és 2018. augusztus 31.
a b) pont vonatkozásában: a költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

10./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a 2./ és 7./ pontokban foglalt döntésekre
tekintettel az érintett ingatlanrész és hozzá kapcsolódó ingóságok átvételével kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg, valamint a vagyonkezelési szerződés módosítását készítse elő,
továbbá felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződést módosító okirat aláírására.
Határidő: az előkészítésért: 2018. július 31.
az aláírásért: a szerződésmódosítás előkészítését követően azonnal
Felelős: a vagyonkezelési szerződés módosításának előkészítéséért:
a Vagyonkezelési Osztály vezetője
a vagyonkezelési szerződés módosításának aláírásáért: a polgármester
11./ Felkéri a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat intézményvezetőjét,
hogy a határozatban foglalt döntéseknek megfelelően
a) gondoskodjon az intézmény működésére vonatkozó dokumentumok – különösen az
intézmény szakmai programjának, szervezeti és működési szabályzatának – módosításáról és
fenntartói jóváhagyásra történő előkészítéséről,
b) a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg,
c) a 2./ pontban megjelölt ingatlanrész és a hozzá kapcsolódó ingóságok átadásra kész
állapotáról, valamint a berendezési és felszerelési tárgyak elhelyezéséről gondoskodjon és az
átadás során működjön közre.
Határidő: az a) pont vonatkozásában: azonnal
a b) pont vonatkozásában: 2018. július 15.
a c) pont vonatkozásában: 2018. július 31.
Felelős: Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat intézményvezetője
12./ Felkéri a Debreceni Intézményműködtető Központ igazgatóját, hogy a közgyűlési
döntésnek megfelelően a 2./ pontban megjelölt ingatlanrész és a hozzá kapcsolódó ingóságok
fenntartó részére történő átadásával kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: a Debreceni Intézményműködtető Központ igazgatója
13./ Felkéri a Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja
intézményvezetőjét, hogy a 6./ pontban foglalt döntésre tekintettel gondoskodjon az intézmény
működésére vonatkozó dokumentumok – különösen az intézmény szakmai programjának,
szervezeti és működési szabályzatának – módosításáról, és fenntartói jóváhagyásra történő
előkészítéséről.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja intézményvezetője

14./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy

a) a határozatban foglalt döntéseknek megfelelően gondoskodjon az érintett engedélyesek
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak törlése, illetve adatainak módosítása iránti
kérelmek előkészítéséről és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztályához történő benyújtásáról,
b) a határozatban foglalt döntésekről az érintett költségvetési szervek vezetőit értesítse.
Határidő: az a) pont vonatkozásában: 2018. július 15.
a b) pont vonatkozásában: azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2018. június 21.
Dr. Papp László
polgármester

