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Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8a. pontja alapján a helyi önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében a
szociális szolgáltatások és ellátások biztosítása.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) határozza meg a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, és a 86. §-a tartalmazza
azokat a szociális szolgáltatásokat, amelyeket a települési önkormányzat köteles biztosítani. A
személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított
ellátásokat.
A Szt. 120. §-a alapján a helyi önkormányzat a szociális szolgáltatást egyházi vagy más, nem
állami szervvel, egyházi fenntartóval vagy nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés
útján is biztosíthatja.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a fenti
jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek saját fenntartású intézmények működtetésével,
valamint egyházi és civil szervezetekkel kötött ellátási szerződések alapján tesz eleget.
Az Önkormányzat 2004. január 1-jétől határozatlan időre kötött ellátási szerződést a DebrecenNagytemplomi Református Egyházközséggel (a továbbiakban: Egyházközség) a szociális
alapszolgáltatások körében a fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítására. Az
Egyházközség ezt a szolgáltatást a fenntartásában működő Debrecen Nagytemplomi
Református Egyházközség Immánuel Otthona, Általános Iskolája és Fejlesztő Nevelés-Oktatást
Végző Iskolája (a továbbiakban: Immánuel Otthon) útján biztosítja.
Az EFOP-4.1.6-16-2017-00011 azonosítószámú projekt keretében valósult meg az
Egyházközség fenntartásában működő, halmozottan fogyatékos gyerekek és fiatalok
gondozását, nappali ellátását, gyógypedagógiai képzését-nevelését-oktatását végző Immánuel
Otthon infrastrukturális fejlesztése.
A projekt keretében a 4031 Debrecen, Kishegyesi út 156. szám alatti ingatlanon lévő épület
átalakításával-bővítésével egy modern, a célcsoport igényeinek megfelelő helyszín
kialakítására került sor. Az átalakítás során tantermek, speciális foglalkoztató termek,
rehabilitációs helyiségek, közösségi terek, iroda-, kiszolgáló és szociális helyiségek jöttek létre
az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításával. Az új, országosan is hiánypótló intézmény
nemcsak a tanköteles korú súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekeknek és családjaiknak
jelent minőségi ellátást, hanem a jelenlegi telephelyen a tanköteles koron túliak számára is
megnyílik a lehetőség arra, hogy továbbra is családban élve, nappali ellátást igénybe véve,
továbbfejlődhessenek, közösségbe járjanak.
Az átalakítással az intézményt érintő alábbi változások történtek 2021. szeptember 1-jétől:
Immánuel Otthon neve megváltozott Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség
Immánuel Otthona, Általános Iskolája, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája és
Készségfejlesztő Iskolája elnevezésre, a székhelye átkerült a 4031 Debrecen, Kishegyesi út 156.
szám alatti épületbe, valamint az ellátotti létszám a korábbi 76 főről 126 főre emelkedett.
Az ellátási szerződés jelenlegi módosítása során a fenti változások átvezetése történik meg.
Az ellátási szerződés és a korábbi módosításai nagy terjedelmük miatt nem szerepelnek az
előterjesztés mellékleteként, azok az Intézményfelügyeleti Osztályon megtekinthetők.

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 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
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 8a. pontja, az 1993. évi III. törvény 86. §-a és 120-122. §-a alapján
1./ módosítja a 232/2003. (XII. 4.) Kh. határozat III./1./ pontjával elfogadott, a DebrecenNagytemplomi Református Egyházközséggel kötött, határozatlan időtartamra szóló ellátási
szerződést a melléklet szerint.
2./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a döntésről a DebrecenNagytemplomi Református Egyházközség képviselőit értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője

3./ Felkéri a polgármestert az ellátási szerződés módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2021. október 14.
Malinkó Ágnes
osztályvezető

