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Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a.
pontjai alapján a helyi önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében a szociális, valamint a
gyermekjóléti 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 azokat a szociális szolgáltatásokat,
amelyeket a települési önkormányzat köteles biztosítani. A személyes gondoskodás magában foglalja a
szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Gyvt.) szerint a települési önkormányzat feladata a gyermekek és családok védelme, valamint a
személyes gondoskodást biztosító, törvényben meghatározott ellátórendszer kiépítése.
Az Szt. 120. §-a, valamint a Gyvt. 97. §-a alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátást a helyi
önkormányzat egyházi fenntartóval és nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is
biztosíthatja.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.
24.) önkormányzati rendelet 58. § (6) bekezdés d) pontja szerint az Egészségügyi és Szociális Bizottság
figyelemmel kísérheti a feladatkörébe tartozó önkormányzati intézmények szakmai tevékenységét,
gazdálkodását, megtárgyalja és elfogadja az éves beszámolójukat.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési
díjakról szóló 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése értelmében az
Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalja és elfogadja a gyermekjóléti és szociális intézmények
éves beszámolóit.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az ellátási kötelezettségeinek saját fenntartású
intézmények működtetésével, valamint egyházi és civil szervezetekkel kötött ellátási szerződések
alapján tesz eleget.
I. Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által nyújtott szolgáltatások:
Szociális alapszolgáltatások:
1.) étkeztetés,
2.) házi segítségnyújtás,
3.) családsegítés,
4.) nappali ellátás,
a.) idős személyek nappali ellátása,
b.) demens idős személyek nappali ellátása,
c.) fogyatékos személyek nappali ellátása,
d.) kiskorú fogyatékos személyek nappali ellátása.
Szociális szakosított ellátások:
1.) ápolást, gondozást nyújtó intézmény
- idősek otthona,
2.) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
- idősek gondozóháza.

A családsegítés kivételével a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat a Debrecen Megyei
Jogú Város Városi Szociális Szolgálat (Debrecen, Pallagi út 9.) biztosítja. Az intézmény szolgáltatásait
székhelyén és 15 telephelyén nyújtja. 2018. július 31. napjával a közfeladat gazdaságosabb ellátása
érdekében a Közgyűlés megszüntette a Városi Szociális Szolgálat 4027 Debrecen, Ibolya u. 24. alatti
telephelyén működő Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Ibolya Utcai Nappali
Intézményét. 2018. augusztus 1. napjától a házi segítségnyújtásban (ezen belül személyi gondozásban)
ellátható személyek összlétszáma 335-ről 385-re emelkedett és a feladatellátáshoz kapcsolódóan a
gondozói létszám is növekedett 5 fővel.
A családsegítést Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja a Debrecen, Mester
u. 1. szám alatti székhelyén, valamint a Víztorony u. 11., a Víztorony u. 13., a Pacikert u. 1., a
Böszörményi út 68., a Felsőjózsai u. 7. és a Süveg u. 3. szám alatti ellátottak számára nyitva álló
helyiségeiben biztosította 2018. évben.
Gyermekjóléti alapellátások:
1.) gyermekjóléti szolgáltatás keretében
 család- és gyermekjóléti központ
 család- és gyermekjóléti szolgálat,
2.) gyermekek napközbeni ellátása keretében
 bölcsőde
 napközbeni gyermekfelügyelet,
 alternatív napközbeni ellátás,
3.) gyermekek átmeneti gondozása keretében
a.) gyermekek átmeneti otthona
b.) családok átmeneti otthona.
Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja (továbbiakban: Család- és
Gyermekjóléti Központ) szolgáltatásai 2018. szeptember 1. napjától kiegészültek 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 a személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. melléklete tartalmazza, amely 1000 fő köznevelési
intézményben nyilvántartott gyermekre vetítve 1 fő óvodai és iskolai szociális segítő alkalmazását írja
elő. A Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai létszámát a Közgyűlés összesen 41 fővel emelte meg
a fenti feladatellátás érdekében. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 2018. január 1. napjától hatályos 64. § (8) bekezdése alapján a Család- és Gyermekjóléti
Központ szolgáltatásai kiegészültek a szociális diagnózis készítésének feladatával. A feladatellátás
érdekében a Család-és Gyermekjóléti Központ létszámának további 1 fővel (szociális diagnózis
felvételét végző esetmenedzser) történő megemeléséről döntött a Közgyűlés.
Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye a Debrecen, Böszörményi út 68. szám alatti
székhelyén gyermekek átmeneti otthonát és családok átmeneti otthonát, illetve a Debrecen, Mester u.
30. szám alatti telephelyén családok átmeneti otthonát működtet, valamint alternatív napközbeni ellátás
keretében évente megszervezi a debreceni lakóhellyel rendelkező általános iskolás gyermekek nyári
napközbeni felügyeletét, foglalkoztatását, étkeztetését. A Böszörményi út 68. szám alatt működő
családok átmeneti otthona férőhelyeinek száma 2018-ban 22-ről 34-re emelkedett és a feladatellátáshoz
kapcsolódóan az intézmény szakmai létszáma is növekedett 1 fővel.

Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye (székhely: Debrecen, Varga u. 23.)
változatlanul 12 tagintézményben biztosít gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsődei ellátást,
valamint napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújt többes ikrek gondozásának elősegítése
céljából. 2018. évben a Karácsony György Utcai Tagintézmény és az Ősz Utcai Tagintézmény a
felújítási munkálatokra tekintettel zárva tartott.
II.

Az Önkormányzat öt szervezettel kötött ellátási szerződés útján az alábbi szolgáltatásokat
biztosítja:
Szociális alapszolgáltatások:
1.) családsegítés,
2.) közösségi ellátások
a.) pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
b) szenvedélybetegek közösségi ellátása,
c) szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás,
3.) nappali ellátás
a) fogyatékos személyek nappali ellátása
b) szenvedélybetegek nappali ellátása
c) pszichiátriai betegek nappali ellátása
d) hajléktalan személyek nappali ellátása (nappali melegedő),
4.) támogató szolgálat,
5.) utcai szociális munka.
Szociális szakosított ellátások:
1.) éjjeli menedékhely,
2.) hajléktalan személyek átmeneti szállása,
3.) szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
4.) szenvedélybetegek részére nyújtott támogatott lakhatás.
Gyermekjóléti alapellátás:
- család- és gyermekjóléti szolgálat,
- családok átmeneti otthona.
A szervezetek az alábbiak szerint nyújtják a szolgáltatásokat:








Forrás Lelki Segítők Egyesülete: családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, pszichiátriai
betegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek
nappali ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek
alacsonyküszöbű ellátása, szenvedélybetegek rehabilitációs intézményének működtetése,
szenvedélybetegek részére nyújtott támogatott lakhatás.
Héra Egyesület: családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás.
ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft.: hajléktalan személyek részére utcai szociális munka,
hajléktalan személyek nappali ellátása (nappali melegedő), éjjeli menedékhely,
hajléktalan személyek átmeneti szállása, valamint gyermekjóléti alapellátás keretében
családok átmeneti otthonának működtetése.
Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség: fogyatékos személyek nappali
ellátása
Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület: szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
támogató szolgáltatás.

Az ellátási szerződésekben foglaltak szerint a szervezetek a tárgyévet követő február 15-ig készítik el
beszámolójukat, melyeket a tárgyévet követő március 31-ig tárgyal meg a Közgyűlés. A támogatási
összegek felhasználását négy szervezet esetében Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Ellenőrzési Irodája rendszeresen, a tárgyévet követő évben ellenőrzi. A Lelkierő Fiatalon a
Fiatalokért Egyesület a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás
igénybevételével látja el a feladatokat.
Az Intézményfelügyeleti Osztályhoz tartozó önkormányzati fenntartású szociális és gyermekjóléti
intézmények vezetői elkészítették a 2018. évi beszámolójukat, melyek az előterjesztés mellékletét
képezik. A beszámolók jól tükrözik az intézmények által végzett sokrétű tevékenységet.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjék.

Határozati javaslat
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet
58. § (6) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva
1./ elfogadja
a) Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja 2018. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját az 1. melléklet szerint,
b) Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját a 2. melléklet szerint,
c) Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye 2018. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját a 3. melléklet szerint,
d) Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját a 4. melléklet szerint.
2./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a döntésről az intézmények vezetőit értesítse.
Határidő:
Felelős:

a döntést követően azonnal
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Debrecen, 2019. február 7.
Dr. Bene Edit
osztályvezető

