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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézményének férőhelyszáma a Közgyűlés
200/2016. (VI. 23.) határozata alapján 2016. szeptember 1. napjával 972-ről 1052-re emelkedett. A
férőhelyszám emelés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.
(IV. 30.) NM rendeletben (a továbbiakban: NM rendelet) meghatározott maximális csoportlétszámkeretek betartása mellett történt, amelyhez a szakmai létszám emelése nem volt szükséges. Szinte
valamennyi tagintézmény esetében lehetett csoportlétszám emeléssel átmenetileg növelni a
bölcsődék befogadóképességét, természetesen a megfelelő tárgyi és személyi feltételek megléte
mellett (a Varga utcai és a Postakert Utcai Tagintézményekben a szobák alapterülete miatt nem volt
lehetőség a további férőhely bővítésre). Az épületek adottságai – a csoportszobák alapterülete,
gondozási egységek száma –, a jogszabály szerinti korhatár-előírások és csoportlétszám
meghatározások (12-14 fős csoportok) mellett az egyes városrészekben jelentkező igényeket is
figyelembe kellett venni.
A TOP-6.2.1-15 kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztése” tárgyú felhívás keretében az Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be három
bölcsődei ingatlan – Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye (a
továbbiakban: Intézmény) Karácsony György Utcai Tagintézménye, Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai
Tagintézménye és az Ősz Utcai Tagintézménye – felújítására. A munkálatok a Karácsony György
Utcai Tagintézményben 2017. első félévében kezdődnek el. Az Intézmény jelenlegi férőhelyszáma a
pályázatokhoz kapcsolódó bölcsőde felújítások időszakában a felújítással érintett tagintézmény
férőhelyszámával azonos mértékben csökken, mivel a felújítások ideje alatt a tagintézmények nem
fogadnak gyermekeket.
A Karácsony György Utcai Tagintézménybe az induló felújítás miatt a 2016/2017. nevelési évre
már nem adott ki az intézmény felvételi adatlapot, illetve a Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai
Tagintézményben is csak korlátozottan tudtak gyermekeket fogadni. A felvételi igényekkel
kapcsolatos adatok azonban azt mutatják, hogy nem csak ebben a városrészben (Dobozi lakótelep és
Fényes udvar környéke) nőttek meg az igények, hanem minden bölcsődében, sőt néhány
tagintézményben (Margit Téri Tagintézmény, Ősz Utcai Tagintézmény, Faraktár Utcai
Tagintézmény) még jelentős túljelentkezés is keletkezett. Az előző évek adataihoz képest látható,
hogy az idei évben összességében több gyermek felvételét kérik a szülők. A 2016/2017. nevelési
évre 530 felvételi kérelemről döntött az Intézmény, azonban jelenleg is jelentős (186 fő) a bölcsődei
felvételre váró gyermekek száma.
Az Intézmény Áchim András Utcai Tagintézménye és Margit Téri Tagintézménye egy-egy
gondozási egységében bölcsődei alapellátáson túli szolgáltatásként, térítési díj ellenében (400
Ft/óra/fő) játszócsoportot működtet. A szolgáltatás kedvező körülményeket teremt arra, hogy
kulturált környezetben a család a nap egy bizonyos részében ismerkedhet a bölcsődével, a
gyermekek együtt játszhatnak társaikkal. A szülők szakszerű tanácsot, segítséget kaphatnak a
kisgyermeknevelőktől gyermekük nevelési, gondozási kérdéseiben, valamint a szülők
beszélgethetnek, tapasztalatot cserélhetnek egymással.
A játszócsoportok átmeneti, a pályázatok keretében megvalósuló bölcsődei felújítások idejére
történő megszüntetésével és a továbbiakban az alapellátás biztosításával összesen további 48
férőhely hozható létre. Az Áchim András Utcai Tagintézmény férőhelyszáma 52-ről 76-ra, a Margit
Téri Tagintézmény férőhelyszáma 120-ról 144-re, módosulna. A csoportok kialakításánál
figyelembe kell venni, hogy egyre több a két év alatti gyermek (12 fős csoportok). A tisztán két év
feletti korosztályos csoportok (14 fő) kialakítására szinte csak a nevelési év kezdetén van lehetőség,
tapasztalatok szerint az év közben bekerülő két évnél fiatalabb gyermekek miatt a kisebb csoportok

létszáma nem növelhető tovább.
A két tagintézmény férőhelyszámának emelése az NM rendeletben meghatározott személyi és tárgyi
feltételek biztosítása mellett történhet.
A két új gondozási egység létszámigénye (összesen 8 kisgyermeknevelő, 2 bölcsődei dajka, 2
konyhai kisegítő) megoldható az Intézmény jelenleg rendelkezésre álló alkalmazotti létszámával,
mivel a férőhelyemelés hatályba lépését követően a Karácsony György Utcai Tagintézményben
ellátott gyermekeket átköltöztetik a Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai Tagintézménybe. Ezzel az
intézkedéssel felszabadul az ottani dolgozói létszám, azonban rendkívül hangsúlyos szakmai
alapelv a bölcsődés korosztálynál a személyi állandóság követelménye, így a kisgyermeknevelők
„saját gyermek rendszerét” ez a költözés, illetve a felújítást követően a visszaköltözés, valamint az
ugyancsak felújításra kerülő Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai Tagintézménynek a Karácsony György
Utcai Tagintézménybe történő költöztetése a lehető legkisebb mértékben kell, hogy befolyásolja.
A játszócsoportok megszüntetését követően a két gondozási egységben az új férőhelyek létrehozása
minimális eszközbeszerzéssel jár együtt, és előreláthatólag az Intézmény a legszükségesebb
eszközökre még az ez évi költségvetési keretéből tud forrást biztosítani.
A két játszócsoport működése az Intézmény számára 2015. évben 2.165.780,- Ft, 2016. október 31ig pedig 2.166.825,- Ft bevételt eredményezett, megszüntetésük következtében a jövő évi
költségvetésben már ezzel a bevételi forrással nem lehet számolni.
Fentiek figyelembevételével a bölcsődei tagintézmények férőhelyszámát a határozati javaslat
melléklete szerint, 1100 főben javaslom megállapítani 2017. január 1. napjától.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX törvény 13. §
(1) bekezdés 8. pontja és az 1997. évi XXXI. törvény 94. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 40. § (1)-(4) és (8) bekezdéseire és 1. számú melléklete 2. pontjára
1./ Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye férőhelyszámát 1100 főben
állapítja meg 2017. január 1. napjától a melléklet szerint, egyidejűleg az intézmény Áchim András
Utcai Tagintézményében, valamint Margit Téri Tagintézményében az alapellátáson túl nyújtott
játszócsoport szolgáltatást megszünteti.
2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel felkéri
a) az érintett költségvetési szerv intézményvezetőjét, hogy az intézményi felújítások időszakában
gondoskodjon Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Áchim András Utcai
Tagintézményében, valamint Margit Téri Tagintézményében az új gondozási egységek személyi és
tárgyi feltételeinek biztosításáról,
b) a Debreceni Intézményműködtető Központ igazgatóját, hogy Debrecen Megyei Jogú Város
Egyesített Bölcsődei Intézményének a játszócsoport alapellátáson túli szolgáltatás megszüntetésével
járó bevétel kiesését vegye figyelembe a 2017. évi költségvetése tervezésénél, valamint a
férőhelyszám emeléshez a tárgyi feltételek biztosításában működjön közre.

Határidő: azonnal
Felelős: az a) pont vonatkozásában: Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei
Intézménye intézményvezetője
a b) pont vonatkozásában: a Debreceni Intézményműködtető Központ igazgatója
3./ Felkéri az érintett költségvetési szerv intézményvezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntésre
tekintettel gondoskodjon az intézmény működésére vonatkozó dokumentumok – különösen a
szakmai program és a szervezeti és működési szabályzat – módosításáról és fenntartói jóváhagyásra
történő előkészítéséről.
Határidő:
Felelős:

2017. január 31.
az érintett költségvetési szerv intézményvezetője

4./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét az 1./ pontban foglalt döntés alapján Debrecen
Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Áchim András Utcai Tagintézménye, valamint
Margit Téri Tagintézménye adatainak a szolgáltatói nyilvántartásban történő módosítása iránti
kérelmek előkészítésére és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztályához történő benyújtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője

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

azonnal
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2016. november 10.

Dr. Marosi-Rácz Julianna
osztályvezető

