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Tisztelt Közgyűlés!
I.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.5.1-19 „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című felhívás keretén belül „A Csapókerti Közösségi Ház épületének

energetikai korszerűsítése” című projektet valósítja meg. A Csapókerti Közösségi Ház épületében
található Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja (a továbbiakban:
DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja) 4033 Debrecen, Süveg utca 3. szám alatti
telephelye.
A projekt keretében a Csapókerti Közösségi Ház épületének energiahatékonyság-központú
fejlesztésére kerül sor a külső nyílászárók cseréjével, a szükséges épületszerkezetek
hőszigetelésével, valamint a gépészeti rendszerek korszerűsítésével. A hálózati villamosenergiafogyasztás csökkentése érdekében megvalósul a kül- és beltéri világítás korszerűsítése, valamint
napelemes rendszer telepítése is. Korszerűsítésre, cserére kerülnek a fosszilis energiahordozó alapú
hő-termelő berendezések és a kapcsolódó fűtési rendszerek, továbbá a projekt keretében az épület
belső nyílászáróinak, fal- és padlóburkolatának, valamint vizesblokkjainak felújítása is
megtörténik.
A tervezett fejlesztés megvalósításával emelkedni fog az ellátás színvonala, a kliensek a
szolgáltatásokat megfelelő infrastrukturális feltételek, valamint megfelelő berendezési, felszerelési
tárgyak között vehetik majd igénybe, illetve az intézmény dolgozói is korszerűbb
munkakörülmények között végezhetik munkájukat.
A kivitelezési munkálatok hamarosan elindulnak, ezért az intézmény szakmai munkájának
biztosítása érdekében a Debrecen, Süveg utca 3. szám alatti telephelyen nyújtott
szolgáltatásokat a felújítás idejére át kell helyezni a Debrecen, Víztorony utca 13. szám alatti
területi irodába, melynek keretében a Debrecen, Süveg utca 3. szám alatt dolgozó munkatársak a
feladataikat a területi irodában fogják ellátni, valamint a technikai eszközök (nyomtatók,
számítógépek) és a szociális segítőmunka során keletkezett iratanyagok is ott kerülnek elhelyezésre.
Az ügyfelek ellátása, a családgondozás a felújítás ideje alatt is zavartalanul biztosított lesz a
Víztorony utcai telephelyen.
A fentiekben ismertetett változás miatt DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja alapító
okiratát módosítani szükséges. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2)
bekezdése és a 9. § a) pontja alapján az alapító okiratot és annak módosítását a Közgyűlés, mint
irányító szerv adja ki a Magyar Államkincstár által rendszeresített formanyomtatvány
alkalmazásával. Az intézmény hatályos alapító okirata az előterjesztés mellékletét, az ezt módosító
okirat és a javasolt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a határozati javaslat
mellékletét képezi.
A fentiek miatt szükséges DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja Süveg utcai
telephelyének törlését kezdeményezni a szolgáltatói nyilvántartásból. A szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.)
27. § (1) bekezdése értelmében a fenntartó köteles kérelmezni az adatmódosítást, ha a szolgáltatói
nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltoznak. Az Sznyr. 28. § (2) bekezdése szerint az
adatmódosítást azt megelőzően kell kérelmezni, hogy az engedélyest elkezdené a fenntartó az
adatmódosítás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelően működtetni. Az Sznyr. 35. § (1)
bekezdése alapján a működést engedélyező szerv a fenntartó kérelmére az engedélyest törli a
szolgáltatói nyilvántartásból.
II.
A fogyatékos emberek számára a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés elősegítése
érdekében fogyatékosságügyi tanácsadói hálózat alakult az EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001

azonosítószámú „A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások
hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” (a továbbiakban: Montázs) elnevezésű projekt
keretében. 2018. április 1-től a projekt országszerte 22 Információs és Koordinációs Pontot (a
továbbiakban: IKOP) hozott létre és működtet jelenleg is. Az egységes tudásbázissal rendelkező
IKOP-ok a helyi igényekre alapozott szolgáltatási struktúrát biztosítanak a fogyatékos személyek
és családtagjaik, valamint az intézményi ellátásban részesülő fogyatékos személyek számára.
DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja 2018. óta vesz részt a Montázs projektben, amelynek
keretében 2 fő fogyatékosságügyi tanácsadó feladatellátásához biztosít helyszínt.
A tanácsadói pontok létrehozása következtében egy olyan koordinációs pontokból álló hálózat jött
létre, amely ráépül a család- és gyermekjóléti központok megyei rendszerére. A fogyatékosságügyi
tanácsadók feladata, hogy pontos és releváns információkkal lássák el az érdeklődőket,
személyesen, telefonon és e-mailben is. A tanácsadók együttműködnek a család- és gyermekjóléti
központok szakembereivel. Kapcsolatot tartanak a család- és gyermekjóléti szolgálatokkal,
továbbadják az aktuális fogyatékosságügyi ismereteket. Megismertetik a helyi szervezeteket,
intézményeket és szakembereket a tanácsadó szolgálattal, hálózattal. Ezeken felül a súlyosanhalmozottan sérült gyermeket nevelő szülők számára egy helyi közösség életre hívása és támogatása
is a fogyatékosságügyi tanácsadók feladata, úgynevezett SHS klubok működtetésével. A helyi
csoportok a térségben fellelhető lehetőségeket feltárva további információkkal támogatják a
résztvevőket. A klubfoglalkozások célja a családtagok minél teljesebb körű szakmai támogatása és
belső erőforrásaik megerősítése.
A Montázs projektben a modellszolgáltatás 2021. december 31-ével lezárul. A fogyatékosságügyi
tanácsadói tevékenység, mint új szolgáltatás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) is nevesítésre kerül 2022.
január 1-jei hatállyal. Az új szabályok értelmében országos hálózat keretében, az emberi
erőforrások minisztere által kijelölt család- és gyermekjóléti központokban nyújtják majd a
szolgáltatást a fogyatékosságügyi tanácsadók.
A Gyvt. 94. §-a szerint az önkormányzat kötelező feladata a család- és gyermekjóléti központ,
valamint család- és gyermekjóléti szolgálat működtetése. A Gyvt. 2022. január 1. napján hatályba
lépő 40/A. § (7) bekezdése alapján 2022. január 1-től a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter által kijelölt család- és gyermekjóléti központ az Szt. - szintén 2022. január 1. napjától
hatályos - 64. § (9) bekezdése szerinti fogyatékosságügyi tanácsadást is biztosít, melynek
keretében a gyermekjóléti központ elősegíti a fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik
információkhoz, szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférését, valamint az egyenlő esélyű
hozzáférés megvalósulását.
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. számú melléklet 2022. január 1. napjától hatályos I. pont
1.c) alpontja tartalmazza, amely a foglalkoztatandó fogyatékosságügyi tanácsadók létszámát a
miniszter által közzétett kijelölésben meghatározottak szerint állapítja meg. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma 2021. október 11. napján kelt közleménye szerint 2022. január 1étől Hajdú-Bihar megyében DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja kijelölésére került
sor 2 fő fogyatékosságügyi tanácsadó létszámmal.

Fentiekre tekintettel DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja kötelező feladatainak megfelelő
színvonalú ellátáshoz 2022. január 1. napjával az intézmény szakmai létszámát összesen 2 fővel
szükséges megemelni, melynek költségét a központi költségvetésből nyújtott támogatás fedezi.
III.
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint: „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről,
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm.
rendelet 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat
képviselő-testülete, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján
a polgármester előterjesztésére a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése, a 28. § (2)
bekezdése és a 35. § (1) bekezdése, a 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése és a 9. § a)
pontja, az 1997. évi XXXI. törvény 2022. január 1. napjától hatályos 40/A. § (7) bekezdése és 94.
§-a, az 1993. évi III. törvény 2022. január 1. napjától hatályos 64. § (9) bekezdése, valamint a
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú mellékletének 2022. január 1. napjától hatályos I. pont
1.c) alpontja alapján
1./ a Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja (a továbbiakban: DMJV
Család- és Gyermekjóléti Központja) 4033 Debrecen, Süveg utca 3. szám alatti telephelyén nyújtott
szolgáltatásokat ideiglenesen, az épület felújításának idejére áthelyezi a 4029 Debrecen, Víztorony
utca 13. szám alatti ingatlanba.
2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel elfogadja a DMJV Család- és Gyermekjóléti
Központja 96/2019. (V. 30.) határozattal elfogadott OKT-15939-4/2019. okiratszámon
nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot az 1. melléklet, valamint egységes szerkezetű
alapító okiratát a 2. melléklet szerint.
3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntésének megfelelően az alapító
okirat módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, és felhatalmazza a polgármestert az
alapító okiratot módosító okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester

4./ Tekintettel arra, hogy az épület felújításának ideje alatt a 4033 Debrecen, Süveg utca 3. szám
alatti telephelyen nem lesz szolgáltatásnyújtás, kezdeményezi a telephely törlését a szolgáltatói
nyilvántartásból.
5./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy gondoskodjon DMJV Család- és
Gyermekjóléti Központja 4033 Debrecen, Süveg utca 3. szám alatti telephely engedélye
vonatkozásában a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok törlésére irányuló kérelem
előkészítéséről és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztályához
történő benyújtásáról.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az előkészítésért és benyújtásért: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
az aláírásért: a polgármester

6./ 2022. január 1. napjától megemeli DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja szakmai
tevékenységhez kapcsolódó létszámát 2 fővel, így az intézmény szakmai tevékenységhez
kapcsolódó létszámát 143 főben, az intézményüzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó létszámát
5 főben, létszámkeretét összesen 148 főben állapítja meg.
7./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 6./ pontban foglalt döntésnek megfelelően
tervezze Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését.

Határidő:
Felelős:

a 2022. évi költségvetés előterjesztése
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

8./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a 6./ pontban foglalt döntésről DMJV
Család- és Gyermekjóléti Központjának intézményvezetőjét értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője

9./ Felkéri a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja intézményvezetőjét, hogy a Közgyűlés
döntésének megfelelően gondoskodjon az általa vezetett intézmény működésére vonatkozó
dokumentumok – különös tekintettel a szakmai program és a szervezeti és működési szabályzat módosításáról és fenntartói jóváhagyásra történő előkészítéséről.
Határidő:
Felelős:

a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzést követően
az érintett intézmény vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2021. november 18.

Dr. Papp László
polgármester

