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Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
104. § (1) bekezdés d) pontja szerint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet ellátó intézmény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmény fenntartója jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint
a szakmai programját.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése
alapján a gyermekjóléti intézmények, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2013. (III. 28.) önkormányzati
rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a szociális intézmények szakmai programját az
Egészségügyi és Szociális Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) hagyja jóvá.
A Bizottság a 63/2018. (VIII. 22.) Eü. és Szoc. Biz. határozattal hagyta jóvá Debrecen Megyei
Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja (a továbbiakban: Család- és Gyermekjóléti
Központ) jelenleg hatályos szakmai programját és a mellékletét képező szervezeti és működési
szabályzatot.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 4/A. § (2) bekezdés d) pontjában, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet 5/A. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a szervezeti és működési szabályzat
a szakmai program melléklete.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
201/2018. (XI. 15.) határozattal ingyenesen vagyonkezelésbe adta a Debrecen, 21205 hrsz-ú,
4187 m2 nagyságú, a valóságban 4027 Debrecen, Thomas Mann utca 2/A. szám alatti ingatlant
a hozzá kapcsolódó ingókkal a Család- és Gyermekjóléti Központ részére.
A Közgyűlés a 234/2018. (XII. 20.) határozattal döntött arról, hogy a Család- és Gyermekjóléti
Központ szakmai tevékenységéhez kapcsolódó létszámát megemeli 7 fővel, így az intézmény
szakmai tevékenységéhez kapcsolódó létszámát 141 főben, az intézményüzemeltetési
tevékenységhez kapcsolódó létszámát 5 főben, létszámkeretét összesen 146 főben állapította
meg.
A Közgyűlés 96/2019. (V. 30.) határozatával ingyenesen vagyonkezelésbe adta a Debrecen,
21204/2. hrsz-ú, 1 ha 1630 m2 nagyságú ingatlant a hozzá kapcsolódó ingókkal a Család- és
Gyermekjóléti Központ részére.
Az intézmény szakmai programjának, valamint a mellékletét képező szervezeti és működési
szabályzatának jelenlegi módosítását fenntartói döntések alapján új telephellyel való
kiegészülése, az intézményi létszámváltozás, valamint néhány technikai javítás indokolja.
A módosított dokumentum 2019. október 1. napjával lép hatályba.
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 1993. évi III. törvény 92/B. §
(1) bekezdés c) pontja, az 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontja, a 13/2013.
(III. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése, valamint a 15/2013. (III. 28.)
önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése alapján
1. 2019. szeptember 30. napjával hatályon kívül helyezi Debrecen Megyei Jogú Város
Család- és Gyermekjóléti Központja 63/2018. (VIII. 22.) Eü. és Szoc. Biz. határozattal
jóváhagyott, jelenleg hatályos szakmai programját és a mellékletét képező szervezeti és
működési szabályzatot, egyidejűleg jóváhagyja Debrecen Megyei Jogú Város Családés Gyermekjóléti Központja 2019. október 1. napjától hatályos új szakmai programját
és mellékletét képező szervezeti és működési szabályzatát a melléklet szerint.
2. Felkéri az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy a szakmai programot,
valamint a mellékletét képező szervezeti és működési szabályzatot záradékkal lássa el.
Határidő: a döntést követően azonnal
Felelős: az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
3. Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a döntésről az intézmény
vezetőjét értesítse.
Határidő: a döntést követően azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Debrecen, 2019. szeptember 10.

Dr. Bene Edit
osztályvezető

