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Tisztelt Közgyűlés!
I.
A Vojtina Bábszínházat érintő intézkedések
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet
végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról szóló 17/2018. (II. 22.) határozat 8./
pontjával állapította meg az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek
engedélyezett álláshelyeit. A Közgyűlés a hivatkozott határozat álláshelyeket tartalmazó
táblázatát az év folyamán már több alkalommal módosította. Az egyik módosítás oka az volt,
hogy a Vojtina Bábszínház (a továbbiakban: Bábszínház) 7,5 fős státuszhiányról tájékoztatta
az Önkormányzatot, a Közgyűlés ezért a 161/2018. (IX. 27.) határozattal 2018. október 1.
napjától 5 fővel megemelte a Bábszínház engedélyezett álláshelyeinek a számát, amely
27,5 főről 32,5 főre emelkedett.
Ez követően az intézmény a továbbra is fennálló humánerőforrás- hiány kezelése érdekében
megkereséssel élt a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya felé annak
érdekében, hogy egy teljes állású és egy fél állású nézőtéri ügyelőt, továbbá egy
ügyfélkapcsolati munkatársat közfoglalkoztatási program keretében alkalmazhasson. A
Foglalkoztatási Főosztály azonban arról tájékoztatta az intézményt, hogy a kért munkakörre
nem tud közfoglalkoztatottat kiközvetíteni.
Az előzőekben leírtak alapján a Bábszínház igazgatója kéri az intézmény engedélyezett
álláshelyeinek 2,5 státusszal történő emelését.
A kért 2,5 álláshely megközelítőleg 4.535.025 Ft többletkiadást jelent a 2019. évi
költségvetésben. A többletkiadás a 2018. évi minimálbérrel számolva került meghatározásra,
figyelembe véve azt is, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.
20.) Korm. rendelet „Kulturális közalkalmazotti munkakörök” címet viselő 1. melléklete szerint
az üzemviteli alkalmazott (nézőtéri felügyelő) és az ügyviteli alkalmazott (ügyfélkapcsolati
munkatárs) „A-D” fizetési osztályba sorolható. A számításnál mindkét munkakör esetében a
„C” fizetési osztály lett alapul véve.
A nézőtéri felügyelő feladatkörébe tartozik – többek között – a színházterem ellenőrzése,
rendezése; az előadásra, kiállításra érkező családok, gyermekcsoportok fogadása, informálása,
koordinálása; a színházterem, a kiállítótér rendjének felügyelete, ellenőrzése; jegyek, bérletek
ellenőrzése.
Az ügyfélkapcsolati munkatárs – többek között – kezeli a telefonközpontot; fogadja a
Bábszínházba érkezőket; tájékoztatást nyújt az előadásokról, kiállításokról, egyéb
programokról az érdeklődőknek, látogatóknak, pedagógusoknak.
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény 3. § (8) bekezdése alapján „A fenntartó felelőssége, hogy - a
költségvetési szervként működő előadó-művészeti szervezet esetén az államháztartás
működésének követelményeit érvényesítve - biztosítsa az előadó-művészeti szervezet
működésének tárgyi, pénzügyi és személyi feltételeit.”

II.
Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központját érintő intézkedések
1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 94. §-a szerint az önkormányzat kötelező feladata a család- és
gyermekjóléti központ, valamint család- és gyermekjóléti szolgálat működtetése. A Gyvt. 40/A.
§ (2) bekezdés ag) pontja alapján 2018. szeptember 1. napjától a Debrecen Megyei Jogú Város
Család- és Gyermekjóléti Központja (a továbbiakban: DMJV Család- és Gyermekjóléti
Központja) speciális szolgáltatásai 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 személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. melléklete tartalmazza, amely
2018. szeptember 1. napjától 1000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott gyermekre
vetítve 1 fő óvodai és iskolai szociális segítő alkalmazását írja elő.
A Gyvt. 94. § (4) bekezdése értelmében a járásszékhely településen működő gyermekjóléti
központ ellátási területe a járás lakosságára terjed ki. Az Oktatási Hivatal Köznevelési
Nyilvántartási Főosztály KIR Tájékoztatási és Adatfeldolgozási Osztály 2018. májusi
adatközlése alapján a debreceni járás területén található köznevelési intézmények
gyermeklétszáma 35.205 fő volt, mely alapján 35 fő óvodai és iskolai szociális segítő
foglalkoztatása vált szükségessé 2018. szeptember 1. napjától.
DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által meghirdetett EFOP-3.2.9-16 kódszámú „Óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenység fejlesztése” című felhívásra „Segítségnyújtás helyben a nevelési-oktatási
intézményekben” címmel. A pályázat megvalósítása érdekében a Közgyűlés a 237/2017. (X.
19.) határozatával 2017. november 1. napjától 3 fővel megemelte DMJV Család- és
Gyermekjóléti Központja szakmai tevékenységhez kapcsolódó létszámát azzal, hogy a 3 fő
bérköltségének és járulékainak fedezete 2019. március 31-ig a pályázat költségvetésében
rendelkezésre áll, ezt követően pedig az intézmény költségvetésébe kerül betervezésre.
Fentiek figyelembevételével a Közgyűlés az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
ellátása érdekében a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja szakmai létszámát a
126/2018. (VI. 28.) határozattal 32 fővel megemelte.
Az intézményvezető tájékoztatása alapján pontosították az ellátási területen, azaz a
debreceni járásban élő köznevelési, közoktatási intézménybe járó gyermekek számát. A
pontosított létszámadatokból kiderült, hogy az előzetes felmérés kisebb létszámot tartalmazott,
így a debreceni járás területén található köznevelési intézmények gyermeklétszáma
41.189 fő, amely alapján 41 fő óvodai és iskolai szociális segítő foglalkoztatása szükséges,
szemben az eddigi 35 fővel, így a létszám további 6 fővel történő megemelése indokolt. Az
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcím vonatkozásában az

Önkormányzatot megillető támogatás éves összegét a 41.189 fős gyermeklétszám figyelembe
vételével 38.317.648 Ft-ban állapította meg a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter. A
támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, szeptember hónaptól havonta, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben
meghatározott időpontokban történik.
2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2018. január 1.
napjától hatályos 64. § (8) bekezdése alapján a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központ
szolgáltatásai kiegészültek a szociális diagnózis készítésének feladatával, mely a szociális
szolgáltatások igénybevételét megelőző szükségleteket, jogosultságokat vizsgáló módszer,
illetve intézkedés. A szociális diagnózis célja a szükséglet meglétének vagy hiányának
megállapítása, valamint a szükséges szolgáltatási elemek és szolgáltatások beazonosítása. A
szociális diagnózis felvételét végző 1 fő esetmenedzser foglalkoztatására 2019. január 1-től
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. számú
melléklet III./3.b. pontja támogatást biztosít.
Fentiekre tekintettel az önkormányzat fenntartásában lévő DMJV Család- és Gyermekjóléti
Központja kötelező feladatainak a járás területén történő megfelelő színvonalú ellátásához az
intézmény szakmai létszámát összesen 7 fővel (6 fő óvodai és iskolai szociális segítő, 1 fő
esetmenedszer) szükséges megemelni, melynek költségét a központi költségvetésből nyújtott
támogatás fedezi.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. és 8.
pontja, a 2008. évi XCIX. törvény 3. § (8) bekezdése, az 1997. évi XXXI. törvény 39-40/A. §a és 94. §-a, az 1993. évi III. törvény 64. § (8) bekezdése alapján, figyelemmel a 15/1998. (IV.
30.) NM rendelet 1. mellékletére, a 237/2017. (X. 19.) határozat 2. pontjára, a 126/2018.
(VI.28.) határozat 6. pontjára, valamint a 161/2018. (IX. 27.) határozat 6./ pontjára
1./ 2019. január 1. napjától megemeli a Vojtina Bábszínház (4026 Debrecen, Kálvin tér 13.)
intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszámát 2,5 fővel, így az intézmény szakmai
tevékenységhez kapcsolódó létszámát 13 főben, az intézményüzemeltetési tevékenységhez
kapcsolódó létszámát 22 főben, létszámkeretét összesen 35 főben állapítja meg.
2./ 2019. január 1. napjától megemeli Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti
Központja szakmai tevékenységhez kapcsolódó létszámát 7 fővel, így az intézmény szakmai
tevékenységhez kapcsolódó létszámát 141 főben, az intézményüzemeltetési tevékenységhez
kapcsolódó létszámát 5 főben, létszámkeretét összesen 146 főben állapítja meg.
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ - 2./ pontban foglalt döntéseknek
megfelelően tervezze Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését.
Határidő: 2019. évi költségvetés előterjesztése
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
4./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről a Vojtina
Bábszínház igazgatóját értesítése.
Határidő: azonnal
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője
5./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a 2./ pontban foglalt döntésről
Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központjának intézményvezetőjét
értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
6./ Felkéri a Vojtina Bábszínház és a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja
intézményvezetőit, hogy az 1./ és 2./ pontokban foglalt döntésre tekintettel gondoskodjanak az
intézmény működésére vonatkozó dokumentumok fenntartói jóváhagyásra történő
előkészítéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: az érintett költségvetési szervek intézményvezetői
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2018. december 11.
Dr. Papp László
polgármester

