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DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK  

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 
FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRVA MEGHOZOTT HATÁROZATAI 

 

643/2021. (V. 31.) 
PM határozat 

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről, valamint 
ennek keretében a jegyzőre átruházott hatáskörök 
gyakorlásáról és a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolóról 
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644/2021. (V. 31.) 
PM határozat 

Az Őrváros-Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi 
Történelmében Közalapítvány, valamint a Tehetséges 
Debreceni Fiatalokért Közalapítvány alapító okiratának 
módosításáról 

 
 
 

2481 

645/2021. (V. 31.) 
PM határozat 

A Debrecen – Józsa 0120 hrsz-ú ingatlan, a Kiserdő utca, az 
Alsójózsai utca területe, valamint a 0116/3 és a 0119 hrsz-ú 
ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról 
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646/2021. (V. 31.) 
PM határozat 

A Debrecen, Víztorony utca – Ótemető utca – 100-as vasútvonal – 
6189 hrsz.-ú közpark – 6188/29 hrsz.-ú közpark – Boka Károly 
utca által határolt terület kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánításáról 
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DEBRECEN 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
K  Ö  Z  L  Ö  N  Y  E 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



647/2021. (V. 31.) 
PM határozat 

A Debrecen, Apafi u. 16. szám alatt található egykori Váci 
Mihály Középiskolai Kollégium ingatlanának nyilvános 
pályázat útján történő értékesítéséről 
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648/2021. (V. 31.) 
PM határozat 

A Debrecen, Szoboszlói út 26. szám alatt található ingatlan 
nyilvános pályáztatás útján történő értékesítéséről 
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649/2021. (V. 31.) 
PM határozat 

A Magyar Állam tulajdonát képező Debrecen, Hatvan u. 
32. szám alatti ingatlan ingyenes megszerzésének 
kezdeményezéséről 
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650/2021. (V. 31.) 
PM határozat 

Egyes ingatlanok tulajdonjoga ingyenes átadásának és 
átvételének kezdeményezéséről 
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651/2021. (V. 31.) 
PM határozat 

Egyes ingatlanok tulajdonjoga ingyenes átadásának és 
átvételének kezdeményezéséről 
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652/2021. (V. 31.) 
PM határozat 

Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. és a Debreceni Egyetem 
közötti együttműködési megállapodások megkötésének 
jóváhagyására vonatkozó javaslatról 
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653/2021. (V. 31.) 
PM határozat 

Az ADYÁK Alapítvány és a Regőczi István Alapítvány a 
Koronavírus Árváiért támogatásáról 
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654/2021. (V. 31.) 
PM határozat 

A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és 
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közötti 
vagyonkezelési szerződés módosításáról 
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655/2021. (V. 31.) 
PM határozat 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 
átfogó értékelésről 
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643/2021. (V. 31.) PM határozat 

A 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljáró 
polgármester 
 

a jegyző előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja, valamint 
az  1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése, 23. § (2) bekezdése és a 80. § 
(1) bekezdés e) pontja alapján 
 
1./ elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről, valamint ennek keretében a 
jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót a melléklet szerint, továbbá a 
45/2019. (III. 28.) határozat 5./ pontja, a 177/2019. (VIII. 22.) határozat 5./ pontja 
végrehajtásáról szóló beszámolót.  
 
2./ Módosítja a 305/2011. (XII. 22.) határozat 3./ pontját oly módon, hogy határidőként 
2022. június 30-át jelöli meg. 
 
3./ Hatályon kívül helyezi a 188/2019. (IX. 26.) határozatot. 
 
Debrecen, 2021. május 31. 
 
 

Dr. Papp László sk. 
polgármester 
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Melléklet 
 

BESZÁMOLÓ 

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI 
HIVATALA 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 
 

1. Bevezető  
 

 

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), 
mint az önkormányzat hivatásos szakapparátusa – belső szervezeti egységei révén – rendkívül 
komplex, sokrétű munkát végez: ellátja az önkormányzat működésével, valamint a Közgyűlés, a 
polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.  
 
A munkavégzés a beszámolási időszakban is jellemzően az önkormányzat működésével 
kapcsolatos funkcionális tevékenység, a közszolgálati tisztviselői apparátus és a Polgármesteri 
Hivatal üzemeltetése, a város-, infrastruktúra- és gazdaságfejlesztés, településüzemeltetés, a 
humán-igazgatási, intézményfelügyeleti feladatok, a hatósági ügyintézés, valamint az 
önkormányzati gazdálkodás, pénzügyi ellenőrzés köré szerveződött, azonban számos tényező 
befolyásolta 2020. évi működésünket.  
 
Magyarország Kormánya 2020. március 11-től június 17 napjáig, majd és november 4-től az élet- 
és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének 
feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Az ország egész területére kihirdetett 
veszélyhelyzet miatt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: 
Közgyűlés) és bizottságai, valamint a Józsai Településrészi Önkormányzat nem üléseztek. A 
döntések azonban nem maradtak el. A különleges jogrendre vonatkozó sajátos irányítási 
szabályoknak megfelelően az önkormányzati működés szempontjából nélkülözhetetlen 
rendeletek és határozatok polgármesteri döntések formájában születtek meg, melyek az 
Önkormányzat hivatalos lapjában és a város honlapján is közzétételre kerültek.  
 
Debrecenben a különleges jogrend idején is kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a 
képviselők megismerhessék a meghozandó döntések tervezeteit, így – előzetes észrevételezés 
céljából – a polgármesteri döntéseket megalapozó előterjesztéseket a Közgyűlés valamennyi 
tagja, valamint a nem képviselő bizottsági tagok számára is eljuttattuk.  
 
Az ügyfelek és a hivatali dolgozók egészségének megóvása érdekében az ügyfélfogadás rendje 
is változott. 2020 tavaszán a Régi Városháza épületében nem történt ügyfélfogadás, az kizárólag 
az Új Városháza földszinti ügyfélterében és a Józsán működő hivatali telephelyen valósult meg. 
Az ügyintézés során az ügyfeleknek a szociális távolságtartás mellett kötelező  volt a maszk 
viselése és az ügyfélfogadást ellátó ügyintézők is FFP2-es maszkban és kesztyűben végezték 
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feladataikat. Az épületekbe történő belépéskor mindenki számára kötelezővé vált a 
testhőmérséklet mérés.  
 
A pandémia alakulása sajnos 2020 őszén világszerte kedvezőtlen tendenciát vett, ennek 
megfelelően újfent változott a személyes ügyfélfogadás rendje és ügyintézés céljából kizárólag 
azok az ügyfelek léphettek be az Új Városháza épületébe, akiknek személyes megjelenését 
jogszabály vagy a Polgármesteri Hivatal egyedi döntése tette kötelezővé. A személyes 
megjelenést nem igénylő ügyek esetében az ügyfelek elektronikusan és telefonon folyamatosan 
kapcsolatot tartottak munkatársaimmal, így a hivatali feladatellátás továbbra is biztosított volt. 
A nem postai úton érkező írásbeli beadványok fogadására az Új Városháza Vár utcai bejáratánál 
és a Régi Városháza Piac utcai bejáratánál „Papíralapú ügyféli beadványok” feliratú iratgyűjtő 
ládát helyeztünk ki.  
 
Debrecen város vezetése folyamatosan figyelemmel kísérte a koronavírus-járványhelyzet helyi 
alakulását és ennek megfelelően hoztuk meg a hatáskörünkbe tartozó szükséges intézkedéseket. 
Ezek kidolgozásához és végrehajtásához a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei nyújtottak 
szakmai és jogi segítséget. Megszerveztük és működtettük a koronavírussal kapcsolatos 
információk átadására szolgáló telefonos ügyfélszolgálatot és lelkisegély telefonszolgálat is 
működött.  
 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az országban elsők között hozta meg a szükséges 
fenntartói intézkedéseket, úgymint a bölcsődék, óvodák esetében a rendkívüli szünet elrendelése, 
a gyermekétkeztetés és a bölcsődei, óvodai ügyelet megszervezése, az intézményeknek 
védőeszközök biztosítása, a védekezést szolgáló eljárásrendek kidolgozása, a második 
hullámban a köznevelési intézmények alkalmazottainak, illetve a szociális intézményünk 
ellátottjai és dolgozói szűrésének előkészítése. 
 
Több szervezeti egység - összehangolt szakmai tevékenységgel - közreműködött a Debrecen 
Város Segélyalapból nyújtandó támogatások feltételrendszerének, a támogatási felhívások 
kidolgozásában, fogadták a kérelmeket és azok értékeléséhez segítséget nyújtottak. 
 
A gazdaság működőképességének megőrzése érdekében a debreceni városvezetés minden 
rendelkezésre álló eszközzel a beszámolási időszakban is azon dolgozott, hogy a lehetőségekhez 
mérten a legtöbb segítséget nyújtsa a lakosság mellett a debreceni gazdasági élet szereplőinek is. 
Az elmúlt évek sikeres gazdaságfejlesztési stratégiájának köszönhetően Debrecen gazdasága a 
világjárvány okozta nehézségek ellenére is tovább erősödött. A fejlesztések megvalósításának 
szakmai hátterét biztosító szervezeti egységek tekintetében – a megnövekedett többletfeladatokra 
figyelemmel – indokolttá vált a szervezeti struktúra átalakítása.  
 
Annak érdekében, hogy a Városfejlesztési Főosztály továbbra is magas színvonalon tudja ellátni 
feladatait, két – külön főosztályvezető-helyettes által vezetett – elkülönült részleg jött létre: a 
Településfejlesztési és Beruházási Részleg, valamint a Településüzemeltetési és 
Környezetvédelmi Részleg.  
 
Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója kapcsán a stratégiai célú vagyonszerzés és 
vagyonkezelés kiemelkedő jelentőségű, ezért 2020. szeptember 1. napjától a Vagyonkezelési 
Osztályon belül egy külön csoport jött létre Stratégiai Ingatlangazdálkodási Csoport 
elnevezéssel, amelynek feladatkörébe kizárólag a stratégiai fontosságú ingatlanok 
megvásárlásával, kisajátításának előkészítésével és lebonyolításával, hasznosításával, 
értékesítésével kapcsolatos feladatok ellátása tartozik.  
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Az egyes szervezeti egységek struktúrájának átalakítását jogszabályváltozás is indokolta: mint 
azt ismert, 2020. március 1-jétől a jegyző építésügyi államigazgatási feladatai a fővárosi és 
megyei kormányhivatalokhoz kerültek át, ezért a Műszaki Osztály megszűnt. A 
jogszabálymódosítással nem érintett feladatok kezdetben az Igazgatási Osztályon létrehozott 
Műszaki Csoport keretében, majd a tapasztalatokat figyelembe véve az Igazgatási Osztály 
Általános Igazgatási Csoportjánál kerültek ellátásra, így a Műszaki Csoport megszűnt.  
 
A Humán Főosztály Intézményfelügyeleti Osztályának csoportjait illetően párhuzamos 
feladatellátás mutatkozott többek között a civil szervezetekkel való együttműködés, a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program, az Idősügyi Stratégia előkészítése, az időskorúakkal, gyermekekkel, 
családokkal kapcsolatos tevékenységek, pályázati programok, különböző adatszolgáltatási 
feladatok vonatkozásában, de hatósági feladatok is jelentkeznek mindkét csoportnál. Mivel az 
Intézményi Csoport és a Népjóléti Csoport feladatellátása már nem különült el élesen, a korábbi 
csoportstruktúra megszüntetésre került, az egységes irányítás szükségessége okán a szervezeti 
egységnél osztályvezető-helyettes vezetői szint létesült. 
 
 
A korábbi beszámolók tematikáját követve, a Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységét 
elsősorban a jogszabályváltozásokból, önkormányzati döntésekből adódó új feladatokat, 
témaköröket érintve kívánom ismertetni, hiszen a Közgyűlés tagjai, valamint a közvélemény 
különféle beszámolók keretében évente részletes tájékoztatást kap a költségvetés végrehajtásáról, 
az önkormányzat gazdálkodásáról, a belső és külső ellenőrzésekről, a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a nemzetközi kapcsolatok alakulásáról, a bizottságok, 
tanácsnokok, egyes önkormányzati érdekeltségű cégek, civil szervezetek, alapítványok és 
közalapítványok tevékenységéről. 
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2. Az Önkormányzat működésével kapcsolatos funkcionális tevékenység, 
a közszolgálati tisztviselői apparátus, a Polgármesteri Hivatal üzemeltetése 

 
 
Az Önkormányzat Közgyűlése, bizottságai, vezető tisztségviselői, településrészi önkormányzata, 
a települési nemzetiségi önkormányzatok, a Polgármesteri Hivatal és a közszolgálati tisztviselők 
munkájának szervezésével, működtetésével, összehangolásával, valamint ellenőrzésével 
összefüggő feladatokat a Szervezési és Jogi Főosztály szervezeti egységei végzik. 
 
A Szervezési és Jogi Főosztály vezetője feladatkörében eljárva a közvetlen irányítása alá tartozó 
feladatai között a helyes joggyakorlat kialakítása érdekében többek között kapcsolatot tart a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal, kiadja a TOP 6-os pályázatokhoz kapcsolódó döntés-
előkészítés során a területi kritériumoknak való megfelelőség igazolására szolgáló TKKR 
nyilatkozatokat, ellátja Debrecen Megyei Jogú Város gazdaságfejlesztési céljainak 
megvalósítása érdekében a beruházásokhoz kapcsolódó befektetésösztönzési és egyéb 
gazdaságszervezési feladatokat, valamint jogi tevékenységet végez Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata kulturális, oktatási, sport céljainak megvalósítása érdekében. 
 
Egyéb feladatai körébe tartozott a tárgyi időszakban a Polgármesteri Hivatal szervezetének 
változását érintő döntések előkészítése, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitánysággal való 
együttműködés jogi kereteinek kialakítása (támogatási szerződés előkészítése, adományozási 
szerződés, közterületi térfigyelő kamerák kihelyezése), továbbá megtette a szükséges 
intézkedéseket a veszélyhelyzethez illeszkedő jogi szabályozás folyamatos aktualizálása 
(önkormányzati rendeletek, utasítások megalkotása, illetve megfelelő módosítása), és a 
védőeszközök beszerzése érdekében, valamint koordinálta az önkormányzati rendeleteket érintő 
átfogó deregulációs folyamatokat. 
 
Emellett tevékenyen közreműködött a Déli Gazdasági Övezet és az Észak-Nyugati Gazdasági 
Övezet kialakításával, továbbá az autóbusszal, valamint a kötöttpályás (villamos, trolibusz) 
személyszállítási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos belső szolgáltató kijelölésével, és 
Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciójának megvalósításával összefüggő jogi feladatok 
ellátásában. 
 
 
A Szervezési Osztály egyik fő feladatcsoportját jelenti a Közgyűlés működésével, ezen belül az 
ülések előkészítésével és lebonyolításával, illetőleg az üléseket követően a közgyűlési 
jegyzőkönyv elkészítésével, az önkormányzati hivatalos lap – Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közlönye – összeállításával és a Nemzeti Jogszabálytárba a testületi 
döntések feltöltésével kapcsolatos sokrétű teendők ellátása. 
 
A Közgyűlés a beszámolási időszakban az alábbi időpontokban ülésezett: 
 

Közgyűlések 
Megtárgyalt napirendi pontok 

 
(interpellációk, kérdések nélkül) 

2020. január 23. – rendes ülés 9 
2020. február 13. – rendes ülés 9 
2020. június 25. – rendes ülés 35 
2020. július 2. – rendes ülés 24 
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2020. augusztus 27. – rendes ülés 24 
2020. szeptember 24.– rendes ülés 22 

2020. október 22. – rendes ülés 12 
2020. október 22. – ünnepi ülés  

Összesen: 8 ülés 135 
 
 
A beszámolási időszakban összesen 13 jegyzőkönyv készült a Közgyűlés üléseiről (nyílt és zárt 
ülések, illetőleg az ünnepi közgyűlés külön jegyzőkönyvét beleértve). 
  
Amint arra a beszámoló bevezető részében is utaltam, a Közgyűlés és bizottságai a különleges 
jogrend idején nem üléseztek, a döntések azonban nem maradtak el. A sajátos irányítási 
szabályoknak megfelelően az önkormányzati működés szempontjából nélkülözhetetlen döntések 
polgármesteri határozatok és a polgármester által meghozott önkormányzati rendeletek 
formájában születtek meg, melyek az önkormányzat hivatalos lapjában és a város honlapján is 
közzétételre kerültek. 
 
A veszélyhelyzet ideje alatt jelentős munkateher hárult a Szervezési Osztály testületi 
feladatellátással érintett köztisztviselőire:  
 

- a polgármesteri döntéseket megalapozó előterjesztéseket – előzetes észrevételezés  
céljából – jellemzően heti rendszerességgel juttatták el a Közgyűlés valamennyi tagja 
számára; 

 

- a véleményezési határidő alatt folyamatosan figyelemmel kísérték az esetlegesen érkező 
észrevételeket; 

- Polgármester úr döntéshozatalát követően, minden esetben még aznap megtörtént 
valamennyi rendelet kihirdetése és határozat közzététele az önkormányzat hivatalos 
lapjában, ami feltöltésre került a honlapra is, majd erről a Közgyűlés tagjai is 
haladéktalanul tájékoztatást kaptak.  

 
A polgármesteri döntéshozatal dátumai a veszélyhelyzet idején (2020. év): 
 

1. 2020. március 25. 11. 2020. november 10. 

2. 2020. április 4. 12. 2020. november 11. 

3. 2020. április 6. 13. 2020. november 16. 

4. 2020. április 15. 14. 2020. november 23. 

5. 2020. április 30. 15. 2020. november 30. 

6. 2020. május 8. 16. 2020. december 2. 

7. 2020. május 19. 17. 2020. december 7. 

8. 2020. május 28. 18. 2020. december 14. 

9. 2020. június 11. 19. 2020. december 28. 

10. 2020. június 15. 
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A beszámolási időszakban meghozott döntések száma az alábbiak szerint alakult: 
 

 
 
 
2020-ban összesen 41 közlöny jelent meg. 
 
Az osztály köztisztviselői szervezési, testületi feladataikon túl számos alkalommal az 
előterjesztések szakmai ügyintézői voltak, közreműködtek továbbá a városvezetéshez címzett – 
több szervezeti egység közötti koordinációt igénylő – képviselői válaszlevelek előkészítésében 
is.  
 
Alapvetően a Szervezési Osztály gondoskodott az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatához kapcsolódó jogalkotási feladatok ellátásáról. 
 
Debrecen város vezetése kiemelt hangsúlyt fektet az állampolgárokkal való kapcsolattartásra, 
mely a Szervezési Osztály másik fő feladatát képezi és egyrészt a tisztségviselői levelezésben, 
az állampolgári panaszok, közérdekű bejelentések, javaslatok intézésének hivatalon belüli 
koordinálásában, másrészt a tisztségviselői fogadóórák megszervezésében, az ügyfélfogadásban 
jelentkezik. 
 
Az ügyfelek által benyújtott beadványok körében a 2020-as évben jelentős növekedés 
tapasztalható, melyet alátámaszt, hogy a szervezeti egység iktatott ügyiratainak száma 
(főszámok+alszámok) 2825-ről 3252-re emelkedett.  
 
2020-ban a vezetői fogadóórák szervezése a járványügyi helyzet miatt felmerült korlátozásokkal 
történhetett. Azokban az időpontokban, amikor arra lehetőség volt, a személyes találkozással járó 
fogadóórák megtartására sor került, egyéb esetekben pedig a Szervezési Osztály munkatársai 
telefonon és a lakossági levelezés útján nyújtottak segítséget az ügyfelek számára.  
 
A beszámolási időszakban a közbiztonsági referens közreműködésével került sor a polgármester 
honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem terén jelentkező sokrétű feladatainak 
ellátására. Kiemelt tevékenységként jelentkezett 2020 áprilisában a Polgármesteri Hivatal 
járványhelyzetre vonatkozó Pandémiás Tervének összeállítása.  
 
 
 

Közgyűlés Polgármester

140 77

18 33

A Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva meghozott döntések

határozat  rendelet

2426



Egyéb polgármesteri hatáskörbe tartozó feladattellátás keretében a Szervezési Osztály 9 
címerhasználat engedélyezéséről szóló határozatot készített elő. A Közgyűlés 2016. június 1-jei 
hatállyal a polgármester átruházott hatáskörébe utalta a címer és zászló mellett a város neve 
használatának engedélyezését is. A Debrecen név használatának engedélyezésére 3 esetben került 
sor. A beszámolási időszakban 1 díszsírhely adományozására irányuló kérelem ékezett az 
Osztályhoz. 
 
A 2020-as év során összesen 77 közterület elnevezésére került sor, ebben a tárgyban 4 
alkalommal készült előterjesztés. 
 
A Szervezési Osztály egy köztisztviselője végzi a Józsai Településrészi Önkormányzat hivatali 
teendőit, együttműködve a szervezeti egységekkel, a részönkormányzati testület képviselőivel. 
A városrész lakossága számára a folyamatos ügyfélfogadás a pandémia alatt is biztosított volt.  
 
Debrecenben kilenc települési nemzetiségi önkormányzat működik, mely testületeknek az 
Osztály köztisztviselői a beszámolási időszakban is szakmai és ügyviteli segítséget nyújtottak. A 
nemzetiségi testületek 2020. évi működését érintő legfontosabb adatok – a hozott határozatok 
száma – a 2. számú mellékletből ismerhetőek meg. 
 
A hivatali iktatás szintén az Osztály keretében működött. A Polgármesteri Hivatal 
ügyiratforgalmának nagyságát, szervezeti egységek szerinti megoszlását a 3. számú melléklet 
szemlélteti. A 2020. január 1-jétől december 31-éig terjedő egész éves időszakban az iktatást 
végző kollégák összesen 532.326 iratot iktattak, mely számadat nagyarányú növekedést mutat a 
korábbi év 476.590 ügyiratszámú adatához képest.  
 
 
 
A jogi, minőségbiztosítási és humánpolitikai feladatokat végző Jogi Osztályra a veszélyhelyzet 
kihirdetését követő időszakban jelentős terhet rótt, hogy olyan helyzetben dolgozza ki a testületi 
működés helyébe lépő polgármesteri döntéshozatal eljárásrendjét, melyről senkinek sem lehetett 
korábbi tapasztalata. A veszélyhelyzet kezdeti időszaka rendkívül intenzív munkavégzést, a 
Kormányhivatallal való szinte mindennapos egyeztetést igényelt annak érdekében, hogy a 
különleges jogrend idején hozott döntések mind formai, mind jogi szempontból megállják a 
helyüket a „normál” működésre való átállás után is.  
 
Annak érdekében, hogy a döntéselőkészítés és a döntéshozatal szabályozott módon történjen, a 
Jogi Osztály munkatársai elkészítették a veszélyhelyzet idején Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése, állandó bizottságai valamint a Józsai Településrészi Önkormányzat 
feladat- és hatáskörében készülő polgármesteri előterjesztésekről szóló polgármesteri és jegyzői 
együttes utasítást, melyben rögzítésre került az előterjesztések elkészítésének és a döntések 
kihirdetésének rendje valamint az előterjesztésekre vonatkozó formai és tartalmi követelmények. 
 
A Jogi Osztály törvényességi szempontból ellenőrizte a közgyűlési és a veszélyhelyzet idején a 
közgyűlés, illetve bizottságai feladat- és hatáskörében eljárva meghozott polgármesteri 
döntéseket megalapozó előterjesztéseket.  
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Az elvégzett jogi munka volumenét az alábbi kimutatás szemlélteti: 
 
 

  
A közgyűlési 

ülés/polgármesteri 
döntéshozatal ideje 

Közgyűlési 
hatáskörben 

hozott 
határozatok 

száma 

Bizottsági 
hatáskörben 

hozott határozatok 
száma a 

veszélyhelyzet 
alatt 

Rendelet 
módosítás 

Új rendelet 

alkotás 

1. közgyűlési döntések 2020. január 23. 7 - 2 - 

2. közgyűlési döntések 2020. február 13. 10 - 3 1 

3. polgármesteri döntések 2020. március 25. 8 7 - - 

4. polgármesteri döntések 2020. április 4. 1 - - - 

5. polgármesteri döntések 2020. április 6. 1 - - - 

6. polgármesteri döntések 2020. április 15. 11 2 1 - 

7. polgármesteri döntések 2020. április 30. 6 5 5 1 

8. polgármesteri döntések 2020. május 8. 3 1 1 1 

9. polgármesteri döntések 2020. május 19. 3 4 1 1 

10. polgármesteri döntések 2020. május 28. 8 5 - - 

11. polgármesteri döntések 2020. június 11. 4 - - - 

12. polgármesteri döntések 2020. június 15.  3 - - 

13. közgyűlési döntések 2020. június 25. 40 - - - 

14. közgyűlési döntések 2020. július 2. 24 - - - 

15. közgyűlési döntések 2020. augusztus 27. 23 - 10 1 

16. közgyűlési döntések 2020. szeptember 24. 22 - - - 

17. közgyűlési döntések 2020. október 22. 13 - 1 - 

18. polgármesteri döntések 2020. november 10. - - 1 - 

19. polgármesteri döntések 2020. november 11. 1 - - 1 

20. polgármesteri döntések 2020. november 16. 6 8 1 1 

21. polgármesteri döntések 2020. november 23. 4 6 5 2 

22. polgármesteri döntések 2020. november 30. 3 8 1 - 

23. polgármesteri döntések 2020. december 2. 1 - 1 - 

24. polgármesteri döntések 2020. december 7. 5 4 - - 

25. polgármesteri döntések 2020. december 14. 8 4 4 - 

26. polgármesteri döntések 2020. december 28. 4 2 3 2 
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A Közgyűlés bizottságainak üléseiről készült jegyzőkönyv-tervezetek utólagos törvényességi 
ellenőrzése is az Osztályon történik, mely munkafolyamat során a szervezeti egység 
köztisztviselői megvizsgálják, hogy a bizottság feladatkörében járt-e el, volt-e a döntésre 
hatásköre, illetve a hozott határozatok megfeleltek-e a jogszabályoknak. A fentiek szerint a Jogi 
Csoport munkatársai a beszámolással érintett időszakban 83 jegyzőkönyvet ellenőriztek. A 
szervezeti egység jogászai ellátják azon polgármesteri határozatok utólagos törvényességi 
ellenőrzését is, melyekre kiterjed a megyei kormányhivatalok törvényességi felügyeleti jogköre. 
Ennek megfelelően a beszámolással érintett időszakban 1592 polgármesteri határozat 
ellenőrzését végezték el.  
 
2020-ban a TOP 6. Irányító Szervezet 2 alkalommal ülésezett.  A Közgyűlés 2020. augusztus 27-
ei ülésén döntött arról, hogy a Debrecen 2030 fejlesztési program keretében megvalósuló 
beruházások végrehajtásával összefüggő feladatok ellátására D2030 Munkacsoport elnevezéssel 
munkacsoportot hoz létre, amely egyben – a 2015. október 1. napjától létrehozott – Irányító 
Szervezet jogutódjaként működik. A D2030 Munkacsoport üléseinek összehívását, a napirendi 
javaslatok összegyűjtését, a meghívók elkészítését és az érintettek részére történő megküldését a 
Jogi Osztály látja el, melyre 2020-ban 3 alkalommal került sor. 
 
 Az Osztály munkatársai közreműködtek az Önkormányzatot és a Polgármesteri Hivatalt érintő 
több tucat szerződés előkészítésében, véleményezésében, továbbá rendszeresen jogi véleményt 
nyilvánítottak és állásfoglalást adtak a tisztségviselők, a szervezeti egységek vezetői, 
köztisztviselői, valamint az önkormányzati képviselők részére. Ez a tevékenység nem mindig 
jelenik meg írásban vagy ügyirat formájában, azonban időigényes, azonnali intézkedést igénylő 
feladatot jelent.  
 
Mind a Polgármesteri Hivatal, mind az Önkormányzat beszerzési szabályzatából adódóan a 
beszerzési értékhatár alatti szerződések tekintetében a Jogi Osztály végzi a megkötendő 
szerződések előzetes törvényességi kontrollját. 2020-ban ily módon 423 szerződést ellenőriztek.  
 
A bíróságok és más hatóságok előtti peres, illetve peren kívüli eljárásokban az Önkormányzat, 
valamint a Polgármesteri Hivatal képviselete a beszámolási időszakban is jórészt a Jogi Osztály 
feladatkörébe tartozott. 
 
A szervezeti egység köztisztviselői a közgyűlési előterjesztések törvényességi szempontú 
vizsgálatán túl gyakran a testület elé kerülő anyagok ügyintézői is voltak, továbbá a beszámolási 
időszakban is a Jogi Osztály munkatársa látta el az Ügyrendi Bizottság referensi feladatait. A 
testület 2020-ban 7 alkalommal ülésezett és 52 határozatot hozott.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 22. §-ában foglaltaknak 
eleget téve a Jogi Osztály elvégezte az Önkormányzat rendeleteinek tartalmi és technikai jellegű 
felülvizsgálatát, deregulációját. A formai és tartalmi dereguláció elvégzésével a felülvizsgált 
önkormányzati rendeletek megfeleltethetők a magasabb szintű jogszabályok által elvárt 
jogszabályszerkesztési követelményeknek, valamint törvényességi szempontból is megfelelnek 
a Jat. és a 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásainak, elvárásainak. Munkájuk 
eredményeképpen a jogalkalmazás nagy mértékben egyszerűsödött, a hatályos és alkalmazandó 
önkormányzati rendeletek rendszere átláthatóbbá vált. 
 
Az Önkormányzat kiemelt feladatként kezeli a helyi gazdaság és a város ipari kultúrájának 
fejlesztését, a városban lakók életminőségének javítását, a foglalkoztatás elősegítését; ennek 
érdekében ösztönzi a Magyarországon székhellyel, vagy fiókteleppel rendelkező 
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vállalkozásoknak az Önkormányzat közigazgatási területén való letelepedését, a 
munkahelyteremtésre irányuló beruházások megvalósítását. A vonatkozó tárgyú, jogi 
szempontból jellemzően összetett közgyűlési (és a veszélyhelyzet idején polgármesteri) 
előterjesztések elkészítése, a minisztériumokkal való kapcsolattartás, a támogatói okiratok és 
támogatási szerződések véleményezése a Szervezési és Jogi Főosztály vezetőjének közvetlen 
szakmai irányításával történik, aki ezen túl részt vett számos jogalkotási folyamatban, aktívan 
közreműködött a Debrecen Város Segélyalap létrehozásában és koordinálta az önkormányzati 
rendeleteket érintő átfogó deregulációs folyamatot is.  
 
A Jogi Osztály Humánpolitikai Csoportjának feladata a Polgármesteri Hivatalban dolgozók 
vonatkozásában a munkáltatói jogkörben hozott döntések előkészítése. A Polgármesteri Hivatal 
létszáma 2020. február 29-ig 558 fő volt, majd március 1-jétől 540 fő.  
 
Az elmúlt évben 43 fő új belépőként történő alkalmazására került sor, és 65  fő jogviszonya szűnt 
meg, a fluktuáció 12 %-os volt.  A közszolgálati jogviszonyban állók – beosztás, végzettség és 
életkor szerinti – összetétele a 4. számú mellékletből ismerhető meg. 
 
Fegyelmi eljárás megindítására 2020. évben nem került sor. Az elmúlt évben jubileumi jutalmat 
10 fő kapott.  
 
Kiemelkedő szakmai színvonalú munkájuk elismeréseként 2 köztisztviselő részére került sor 
szakmai főtanácsadói cím adományozására.  
 
A 2019-es évtől került bevezetésre a Közszolgálati Életpálya Elismerés juttatás, melyet azon 
nyugdíjba vonuló köztisztviselők és munkavállalók kaphatnak meg, akik a nyugdíjba vonulás 
napján legalább 34 évet dolgoztak Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában vagy 
annak jogelődjénél. A beszámolási időszakban összesen 3 fő részesült Közszolgálati Életpálya 
Elismerésben. 
 
2020. évben 391 fő köztisztviselő tett e-learning vizsgát, melynek alakulását folyamatosan 
figyelemmel kellett kísérni. 2020-ban 11 főt közigazgatási alapvizsgára, 22 főt közigazgatási 
szakvizsgára iskoláztunk be, ügykezelői alapvizsgán pedig 4 fő vett részt. Tanulmányi 
szerződések is ösztönzik a képzettségi szint emelését és a magasabb kvalifikáltság elérését. A 
beszámolási időszakban 7 köztisztviselővel került sor tanulmányi szerződés megkötésére. 
 
A beszámolóval érintett időszakban szakmai gyakorlat teljesítése céljából a Polgármesteri 
Hivatalhoz 4 hallgató érkezett különböző felsőoktatási és egyéb képző intézményekből. 
  
A Humánpolitikai Csoport a 2020-as évben folyamatosan részt vett a COVID-19 járvány miatti 
munkaszervezési döntések kidolgozásában, a szükséges munkáltatói döntések előkészítésében. 
2020 márciusában tevékenyen közreműködtek a Polgármesteri Hivatal Pandémiás Tervének 
előkészítésében. Az év folyamán a Humánpolitikai Csoport feladatkörébe tartozott a 
koronavírus-veszélyhelyzettel kapcsolatos tájékoztató levelek előkészítése. Heti, sőt egyes 
időszakokban napi rendszerességgel készültek körlevelek a szükséges óvintézkedésekről, az 
ügyfélfogadási rend módosulásáról, a Polgármesteri Hivatalban hatályba lépő korlátozó 
intézkedésekről (belépés az épületekbe, testhőmérséklet mérés, maszkviselés stb.). 
 
A szabadságra vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan megtartására a beszámolási 
időszakban is kiemelt figyelmet fordítottunk, ami – a jogszerű működés mellett – 
munkaszervezési szempontok érvényesülését is szolgálja. Beszámolóm 5. számú melléklete a  
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2020-as év vonatkozásában a köztisztviselők betegség miatti keresőképtelensége okán kieső 
munkanapok számát tartalmazza összesítve hivatali szinten és szervezeti egységenkénti 
bontásban.  
 
2020. október 9. napján külső auditori ellenőrzés zajlott, melynek keretében megvizsgálták a 
Polgármesteri Hivatal 2020. évi képzési tervét, egy kinevezés folyamatát, valamint a kinevezett 
köztisztviselő személyi anyagának tartalmát. Az ellenőrzés minden vizsgált területet 
megfelelőnek talált. 
 
 
A Polgármesteri Hivatal üzemeltetése és a működés feltételeinek biztosítása az Ellátási Osztály 
feladata. 
 
Az Osztály tevékenységi körébe az alábbi főbb területek tartoznak: 
 

• a Polgármesteri Hivatal üzemeltetéséhez és működtetéséhez kapcsolódó szolgáltatások 
beszerzése, 

• anyagbeszerzés, eszközgazdálkodás, 
• beruházási, felújítási, karbantartási feladatok, 
• munka- és tűzvédelmi, valamint foglalkozás-egészségügyi feladatok, 
• jóléti feladatok (üdültetés), 
• gépjármű-üzemeltetési feladatok. 

 
A Polgármesteri Hivatal a beszámolási időszakban is 13 telephelyen működött. A munkatársak 
megfelelő színvonalú elhelyezése mellett fontos szempont, hogy az állampolgárok számára 
garantálható legyen a kényelmes, gyors, kulturált ügyintézés lehetősége. A legnagyobb 
ügyfélforgalom lebonyolításának helyszínéül az Új Városháza épülete szolgál, ahol korszerű 
ügyfélfogadási tér található, biztosított továbbá a mozgáskorlátozottak számára az 
akadálymentes közlekedés lehetősége. A Főépítész Iroda 2020 októberében teljes létszámmal az 
Új Városháza épületébe költözött, ezt megelőzően a teljes szint felújításra került saját 
karbantartóink munkája révén. A Polgármesteri Hivatal karbantartási feladatait ellátó dolgozók a 
2020-as évben közel 4000 bejelentett esetben végeztek különböző hibaelhárító, megelőző 
feladatokat. A napi karbantartási feladatok mellett jelentős mennyiségű pluszfeladatként 
anyagmozgatási, illetőleg szállítási feladatok is jelentkeztek. 2020 januárjában új program került 
bevezetésre az Ellátási Osztályon, mely az 5 fő karbantartó napi munkafolyamatainak kiadását, 
rendszerezését, az elvégzett, és elvégzendő munkák nyomon követését és az elvégzett munkák 
ellenőrzését könnyíti meg. A munkalapokhoz kapcsolódóan történik a karbantartók által 
felhasznált anyagok elszámolása is.  
 
 
Az építésügyi igazgatási feladatok tekintetében bekövetkezett jogszabályváltozással 
összefüggésben a kormányhivatallal kötött megállapodás előkészítését, az érintett szervezeti 
egységek munkájának összehangolását az Ellátási Osztály vezetője végezte.  
 
A Polgármesteri Hivatalban a tárgyi feltételek alapvetően adottak, minden munkatárs rendelkezik 
a munkaköre elvégzéséhez szükséges eszközökkel, valamint internet hozzáféréssel. A dolgozók 
elhelyezési körülményei összességében megfelelőnek mondhatók, jellemzően ketten dolgoznak 
egy irodában.  
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A munka -és tűzvédelmi feladatokat, valamint a Polgármesteri Hivatal épületeiben a takarítást a 
beszámolási időszakban külső szolgáltató végezte. A 2020-as évben is a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően zajlott a dolgozók ismétlődő orvosi alkalmassági vizsgálatainak szervezése. 
 
Az eljárói feladatok ellátása tizenegy főre, a Régi és Új Városháza portaszolgálati teendői 
tizenhárom portásra hárultak, akiknek a vagyonvédelmen túl a beérkező ügyfelek megfelelő 
tájékoztatása is a feladatuk. 2020 tavaszán a pandémiás helyzetre való tekintettel a portai 
szolgálatot teljesítő kollégák egészségének megóvása érdekében mindkét portán plexi fal 
kiépítése történt meg. A portaszolgálat mellett a Kálvin téri épületben két fővel (ügyfélfogadási 
időben három fővel) biztonsági szolgálat működött. A Polgármesteri Hivatal telefonközpontjait, 
illetőleg saját nyomdáját két-két fő működtette. 
 
Az Ellátási Osztály a beszámolási időszakban is szakmai javaslatot állított össze az 
Önkormányzat éves költségvetése Polgármesteri Hivatalra vonatkozó részére az „igazgatás, 
informatika, üdülő szakfeladat” dologi és felhalmozási kiadások tekintetében, valamint a 
„képviselői szakfeladat” dologi kiadásra vonatkozóan.  
 
A környezetirányítási célok megvalósítása érdekében a beszámolási időszakban is kiemelt 
figyelmet fordítottunk a környezettudatos magatartásra, az energiával való takarékoskodásra, 
valamint a szelektív hulladékgyűjtésre. 2019 szeptemberétől kizárólag visszaváltható üveges 
ásványvíz-beszerzés történik a hivatali épületekben zajló eseményekre. A 2020-as évben 
folytatódott a világítás korszerűsítése, a mai kor követelményeinek megfelelő LED fényforrások 
beszerelésével, ennek eredményeképpen a megnövekedő fényteljesítmény mellett jelentős 
energiamennyiséget takarítunk meg évről évre. 
 
A Polgármesteri Hivatal tulajdonában jelenleg 17 különböző típusú és korú gépjármű van, amely 
a mindennapi munkavégzést szolgálja. A gépjárművek átlagéletkora és futásteljesítménye magas, 
összességében azonban állapotuk jónak mondható, a szervizelések beszámolási időszakban is 
pontosan és szakszerűen történtek. 
 
A koronavírus-járványhelyzet elején leginkább a fertőtlenítőszerek, maszkok, védőruhák és 
eszközök, valamint érintésmentes hőmérők beszerzése jelentette a fő feladatot az Osztály részére, 
majd a későbbiekben a beszerzésre került védőeszközök kiosztása is feladatuk lett. Tervezett 
módon az intézményeink részére arányosan meghatározott mennyiség került átadásra a 
védekezést szolgáló eszközökből. 
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3. Város-, infrastruktúra- és gazdaságfejlesztés, településüzemeltetés 
 
 
A város-, infrastruktúra- és gazdaságfejlesztés, illetve a településüzemeltetés elsősorban a 
Városfejlesztési Főosztály osztályai, a Polgármesteri Kabinetiroda, a Közbeszerzési Osztály, 
valamint a Főépítészi Iroda tevékenysége, szoros együttműködése révén valósult meg. 
 
 
A Polgármesteri Kabinetiroda látta el – a városháza kommunikációja mellett – a 
gazdaságfejlesztési és városmarketing feladatokat; ez utóbbiak keretében közreműködött a városi 
rendezvények szervezésében, az Önkormányzat idegenforgalmi feladatainak megvalósításában, 
a médiával való kapcsolattartásban.  
 
A minőségi idegenforgalom fejlesztése érdekében a beszámolási időszakban több rendezvény, 
pályázat, a várost bemutató anyag készült, számos turisztikai kampány valósult meg, de a 
rendezvények nagyságrendje a koronavírus-járványhelyzet okán sajnálatos módon elmaradt a 
korábbi évekhez képest. A szervezeti egység köztisztviselői szervezési, koordinációs feladatokat 
láttak el többek között az Aquaticum Debrecen Strand nyitónapi rendezvénye, a Magyar 
Turisztikai Ügynökség külföldi piacokért felelős igazgatóiból álló delegáció fogadása, a 41. Tour 
de Hongrie magyar kerékpáros körverseny debreceni szakaszának programjai kapcsán. 2020 
nyarán fogadták a TV2 Poggyász utazási magazin stábját, valamint a Hazahúzó című turisztikai 
televíziós magazinműsor stábját, így a város turisztikai kínálatáról, programlehetőségeiről 
készülhetett ajánló.  
 
A beszámolási időszakban a munkatársak belső turizmust erősítő tanulmányutakat szerveztek, a 
Városkártya bevezetésével összefüggésben egyeztetéseket folytattak le, együttműködtek a 
Magyar Turisztikai Ügynökséggel a desztinációfejlesztési stratégia kidolgozásában és kreatív 
munkával segítették a Road Movie televíziós produkció által a Tankcsapda együttesről és a város 
közkedvelt helyszíneiről forgatott film és videóklip elkészítését.  
 
Az Önkormányzat átgondolt külügyi tervvel és programokkal kezdte meg a 2020-as évet, 
azonban a terveket felülírta a világjárvány. Az utazási korlátozások fennállása alatt a külföldre 
tervezett események elmaradtak. Az új helyzethez való alkalmazkodás jegyében az országok és 
a városok számos rendezvénye az online térben került megvalósításra. A kedvezőtlen 
körülmények ellenére a testvérvárosokkal a kapcsolattartás egész év során töretlen volt.  
 
A Polgármesteri Kabinetiroda tevékenységi köréhez tartozik a városi ünnepi, kulturális és egyéb 
rendezvények, megemlékezések, a nemzeti ünnepeken és emléknapokon tartott koszorúzások, 
előkészítése. Az önállóan, teljes körűen ellátott rendezvényszervezési feladatok mellett a 
Polgármesteri Kabinetiroda tevékenyen részt vett egyéb városi és nemzetközi kulturális, 
szabadidős események lebonyolításában is, például a Magyar Kultúra Napja, a Mangalica 
Fesztivál és az Adventi Gyertyagyújtó Ünnepség tekintetében.  
 
A eszámolási időszakban – a 2019-es évhez hasonlóan – rendhagyó módon ünnepeltük a 
Köztisztviselők Napját. 2020. július 1-jére közös munkára hívta a munkatársakat a városvezetés: 
a debreceni köztisztviselők a „Debrecen, a mi kertünk” elnevezésű kezdeményezéshez 
csatlakozva mintegy 4500 évelő és egynyári növényt, illetve öt fát ültettek el, emellett 120 
közterületi és játszótéri padot csiszoltak és festettek le. 
 
A Polgármesteri Kabinetirodához tartozik az informatikai feladatok ellátása, így az 
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Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges hardver és az ezeket 
működtető alapszoftver, továbbá az irodai szoftver, a hálózati eszköz, az internet, a vírusvédelem, 
spamszűrés és az ezeket ellátó eszközök és szoftverek biztosítása, valamint az informatikai 
üzemeltetési feladatok ellátása. A Polgármesteri Kabinetiroda informatikai referense végzi az 
elektronikus formában megküldött, közzéteendő adatok publikálását.  
 
A 2014-2020-as európai uniós programozási időszakban a megyei jogú városok elsődlegesen a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program finanszírozásával megvalósuló fejlesztésekhez 
készítettek gazdaságfejlesztést és településfejlesztést egyaránt magában foglaló megyei jogú 
városi integrált területi programokat (a továbbiakban: ITP) a TOP tartalmi és forrás keretei 
között. 

A Polgármesteri Kabinetiroda Fejlesztéspolitikai Csoportja munkájának beszámolási időszakban 
is elsődleges célja volt, hogy a „Debrecen Integrált Területi Programja 2014-2020” 
dokumentumban foglalt fejlesztési elképzelések megvalósítását segítse, amelyre az  
1612/2016. (XI. 8.) kormányhatározat alapján 43,32 milliárd forint állt rendelkezésre.  
A megjelent felhívásokra összesen 99 támogatási kérelem került benyújtásra a Közreműködő 
Szervezet felé 43,27 milliárd forintnyi támogatási összeggel. A forráskeret fennmaradó része a 
projektekben időközben jelentkező többletköltségek fedezetére kerül felhasználásra. A 2020-as 
évben 330 módosítási igény került benyújtásra a Magyar Államkincstár felé, ez elsősorban a 
projektek ütemezésével kapcsolatban vált szükségessé. A 99 projekt vonatkozásában összesen 
több mint 5400 dokumentum került aláírásra és több mint 590 egyeztetés történt. A támogatási 
szerződések megkötésének fázisát követően a Közreműködő Szervezet által végzett helyszíni 
ellenőrzéseken is részt vettek az Iroda munkatársai, a lefolytatott 25 helyszíni ellenőrzés során 
valamennyi esetben a projektek szabályszerű előrehaladásának ténye került megállapításra. 
 
A Modern Városok Programmal összefüggésben a Polgármesteri Kabinetiroda folyamatosan 
kapcsolatot tartott a minisztériumokkal, a Miniszterelnökséggel, ellátta a projektek stratégiai 
előrehaladásához kapcsolódó teendőket, féléves előrehaladási jelentéseket készített az illetékes 
szakosztályok bevonásával, adatszolgáltatásokat teljesített.  
 
A közlekedésfejlesztési beruházások közül volumenét tekintve kiemelkedik a Debreceni 
Repülőtér fejlesztése.  
 
E fejlesztés tekintetében a Polgármesteri Kabinetiroda feladatai – az irodavezető közvetlen 
irányításával – az alábbiak: 
 

 a Repülőtér működésének napi szinten történő figyelemmel kísérése a Debrecen 
International Airport Kft.-vel történő rendszeres együttműködés révén, valamint 
 

 kapcsolattartás többek között az Európai Bizottsággal, a Támogatásokat Vizsgáló Irodával, 
valamint az illetékes kormányzati szervekkel. 

 
Az aktuális beruházásokról, projektekről, azok teljesüléséről az éves költségvetés mellett a 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról szóló 19/2021. (IV. 
19.) önkormányzati rendelet tartalmaz részletes információkat. 
 
A Polgármesteri Kabinetiroda a szakmai-gazdasági kamarákkal és szervezetekkel (Hajdú-Bihar 
Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 
Főosztálya) munkaerő-toborzókkal, a városban letelepedett, nem önkormányzati érdekeltségű 
gazdasági társaságokkal, termelő, kereskedő és szolgáltató cégekkel is együttműködik. 
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Számos projekt közbeszerzése kapcsán – speciális jellegük miatt – jelentős feladat hárult a 
Közbeszerzési Osztályra. Ez a szervezeti egység nem csupán a közbeszerzési eljárások 
lefolytatását végzi, hanem azok eredményeként megkötésre kerülő szerződések végrehajtási 
szakaszában is aktívan közreműködik, az egyes projektek megvalósítása során fellépő 
közbeszerzési vonatkozású problémák kezelésében állandó jelleggel részt vesz, ezáltal a projekt 
teljes befejezéséig közbeszerzési szempontból egyfajta folyamat-menedzsment tevékenységet lát 
el.  
 
Az Osztály valamennyi feladatát saját állománnyal – a költségtakarékossági szempontok 
figyelembevétele mellett – végezte, külső szakértőt vagy külső szakmai segítséget a vizsgált 
időszakban nem vett igénybe.  
 
A szervezeti egységnél folyó munka színvonalát szemlélteti azon körülmény is, hogy egyes, 
elsősorban speciális eljárásokhoz kapcsolódóan más ajánlatkérők, önkormányzatok a debreceni 
gyakorlatot irányadónak tekintik és az Osztály által készített eljárási dokumentumok 
mintaanyagokként szolgálnak.  
 
A 2019-es évhez hasonlóan Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évben is 
elnyerte a Közbeszerzési Hatóság rangos elismerését, a Közbeszerzési Nívódíjat „A debreceni 
Nagyerdő program befejezése projekt komplex építési engedélyezési és kiviteli tervezési 
feladatai” tárgyú közbeszerzési eljárással.  
 
A Közbeszerzési Osztály a 2020-as évben 337 közbeszerzési hirdetmény közzétételéről 
intézkedett. A lefolytatásra került közbeszerzési eljárások jelentős része támogatásból 
megvalósuló projekthez kapcsolódik, melyek esetében speciális szabályok és eljárásrend 
betartása szükséges. Valamennyi támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárás és 
szerződésmódosítás tekintetében ellenőrzés lefolytatására kerül sor folyamatba épített 
minőségbiztosítás, vagy utóellenőrzés keretében. Az ellenőrzést végző szervezet valamennyi 
projektet közbeszerzési szempontból szabályosnak és jogszerűnek ítélt meg.  
 
Az elvégzett munka színvonala objektív mutatószámokkal nehezen kifejezhető, ugyanakkor a 
vizsgált időszakban lefolytatott közbeszerzési eljárások száma, értéke és az egyes eljárások 
volumene és jelentősége alapján hangsúlyozandó azon körülmény, hogy az Osztály munkájára 
visszavezethető okok miatt sem szabálytalansági eljárás lefolytatására, sem jogorvoslati eljárás 
keretében történő elmarasztalásra nem került sor, a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt 
jogorvoslati eljárás nem indult.  
 
Az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési szabályzata szerinti 
bírálóbizottság kiemelt jogkörrel rendelkezik a közbeszerzési eljárások tekintetében, így az 
Osztály feladatai e testület működésének biztosítására is irányultak. 2020-ban a bírálóbizottság 
40 alkalommal ülésezett, – a Közbeszerzési Osztály által összeállított – 60 előterjesztés alapján 
60 érdemi határozatot hozott és összesen több mint 300 döntési javaslatot fogalmazott meg a 
döntéshozó részére.  
 
A szakosztály a 20/2020. számú együttes polgármesteri és jegyzői utasítással új feladatot kapott: 
közreműködik a Városfejlesztési Főosztály feladatkörébe tartozó TOP 6. Program keretén belül 
megvalósuló projektekhez szükséges, közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések 
előkészítésében is, közbeszerzési és versenyjogi szempontból segítséget nyújt, továbbá elvégzi 
ezen beszerzések alapján készített szerződés-tervezetek közbeszerzési kontrollját.  
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A munkatársak minden támogatásból megvalósuló beruházás tekintetében tartott kooperációs 
ülésen beszámolási időszakban is részt vettek és szakértelmükkel segítették a projektek 
előrehaladását. A tevékenységek egy jelentős részét képezték azok a háttérmunkák, melyek a 
szabályszerű közbeszerzési eljárások lefolytatásához nélkülözhetetlenek. Ezek közül kiemelendő 
az egyes jogértelmezési kérdésekkel kapcsolatos egyeztetés a szakmai szervezetekkel, 
állásfoglalások kérése a Közbeszerzési Hatóságtól, valamint a döntőbizottsági határozatok 
folyamatos nyomon követése, elemzése. 
 
 
 
A Városfejlesztési Főosztályon a zöldterület-fenntartási, városüzemeltetési, valamint 2020. 
február végéig ellátott építésügyi hatósági ügyintézésen túl beszámolási időszakban is 
meghatározó feladatként jelentkezett a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési ciklus TOP 6. 
Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtása, mely kiemelt jelentőséggel bír az 
Önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása tekintetében. Ezen tevékenység mellett 
többek között az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúrájának fejlesztéséért, a Debrecent 
érintő turisztikai és zöldfelület fejlesztésekből fakadó többletfeladatok ellátásáért is felelős a 
Városfejlesztési Főosztály. Valamennyi szervezeti egységénél új feladatokat keletkeztet a 
Kormány által elfogadott D2030 gazdaságfejlesztési stratégia alapján meghatározott 
önkormányzati beruházások előkészítése, lebonyolítása is. Mint az ismert, a Közgyűlés elfogadta 
Debrecen Megyei Jogú Város Városüzemeltetési Koncepcióját, melynek végrehajtásában szintén 
kiemelt fontosságú a Főosztályon történő szakszerű, megfelelően koordinált ügyellátás. A 2019-
2024 közötti önkormányzati ciklus egyik legfontosabb döntés a városüzemeltetés és 
környezetvédelem feladatainak városvezetői szintre emelése volt, melynek keretében kiemelt 
területként alpolgármesteri irányítás alá került az önkormányzat városüzemeltetési, valamint 
környezetvédelmi feladataival, továbbá ezekhez kapcsolódóan a települési kapcsolatok 
kiépítésével és városüzemeltetési együttműködések kialakításával összefüggő ügyek irányítása 
és koordinálása.   
 
Mindezekre figyelemmel – amint arról a beszámoló elején már említést tettem - 2020. 
szeptember 1. napjától az egyes osztályokat érintő részfeladatok összehangolása érdekében a 
korábbi szervezeti struktúra átalakításával két – külön főosztályvezető-helyettes által vezetett – 
elkülönült részleg, mint önálló szervezeti egység jött létre.  
 
A Településfejlesztési és Beruházási Részleg felügyelete és irányítása alá tartozik a teljes 
Városépítési Osztály, a Városüzemeltetési Osztály Mélyépítési Csoportja, valamint a Zöldterületi 
Osztály fejlesztési feladatokat ellátó dolgozói. Szakmai irányítását – a Részleg vezetése mellett 
– az általános főosztályvezető-helyettes látja el, munkáját közvetlenül az irányítása alá tartozó 
dolgozók is segítik. A Településüzemeltetési és Környezetvédelmi Részleg feladatkörébe a 
Városüzemeltetési Osztály Közlekedési és Közmű Csoportjának, valamint a Zöldterületi Osztály 
fenntartási feladatot végző kollégáinak szakmai irányítása, segítése tartozik. Emellett a Részleg 
átvette a Zöldterületi Osztálytól a LIFE17 IPE/HU/000017 referencia számú projektben dolgozó 
ökomenedzser, projektmenedzserek, szemléletformálási menedzser szakmai irányítását is. A 
Részleg szakmai irányítását és vezetését egy szintén főosztályvezető-helyettes munkakörű 
köztisztviselő látja el. 
 
A főkertészi feladatok változatlanul közvetlen főosztályvezetői irányítás alatt kerültek ellátásra. 
 
Az általános értelemben vett városüzemeltetési, vízügyi, energiaügyi és a közlekedéssel 
összefüggő feladatok ellátása a Városüzemeltetési Osztályon összpontosul. Az Osztály egyik 
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nagy tevékenységi köre az önkormányzati tulajdonban lévő utak fenntartása, továbbá a város 
forgalomszervezése. A szervezeti egységhez tartozik emellett a mélyépítési beruházásokkal (út-, 
járda, víz-, szennyvízelvezetéssel és közműépítésekkel) kapcsolatos feladatok ellátása is.  
 
A szervezeti egység a beszámolási időszakban is kiemelkedő szerepet vállalt a 
közlekedésfejlesztési tervek és koncepciók szakmai előkészítésében, azok megvalósításában. A 
rendelkezésre álló forrásokból nagyobb felületű aszfaltozási munkák történtek 1 kilométeren, 
stabilizálási munkákat pedig összesen 6 kilométeren tudtunk végrehajtani.  
 
2020 nyarán több nagy intenzitású esőzés érte Debrecen térségét és okozott olyan terhelést, 
amely miatt a csapadékvizek elvezetésére kialakított csatornahálózat (nyílt árok, zárt csatornák, 
ezek befogadói) vízzel telítődtek és rövid ideig nem voltak képesek befogadni az extrém 
mennyiségű csapadékvizet. Annak érdekében, hogy a csapadékvizek mindenkori kártétel nélküli 
elvezetése biztosítható legyen, a zárt csatornákon a szükséges fenntartási munkálatokat 
elvégeztettük.  Zárt csapadékvíz-hálózat kiépítése is megtörtént a Tarján utcában, valamint 
összesen 220 méter gerincvezeték épült meg a Gyimes és a Bognár Rezső utcák közötti 
szakaszon.  
 
2018. március 1-től a Városüzemeltetési Osztály feladata a Településfejlesztési Operatív 
Programban tervezett mélyépítési beruházások lebonyolítása a pályázati koncepciótól a 
fenntartási időszak végéig. A szervezeti egységhez tartozik továbbá az állami és önkormányzati 
források felhasználásával megvalósuló közmű- és útépítési beruházásokkal összefüggő teendők 
ellátása.  
 
Az önkormányzati forrásból megvalósuló beruházásokat illetően 2020. évben elkészültek a 
Rákóczi utca – Fórum csomópont és a Kartács utca – Móricz Zsigmond utca kereszteződésének 
kapacitásbővítésére vonatkozó, valamint a Szelényi Ferenc – Mészöly Géza utcák építésének 
tervezési munkái. A beszámolási időszakban megvalósult a Vár utca átépítése.  
 
A város területén megvalósult víziközmű-beruházások az alábbi szakaszokat érintették: a 
Bellegelő úti ivóvízvezetéket 980 méter hosszon, a Lázár utcai ivóvízvezetéket 315 méter 
hosszon, a Sás és a Zsombékos utcát összesen 520 méter hosszúságú vezetékkel, a Csúcs utcán 
épült 320 fm hosszú ivóvízvezetéket, a Basahalom utcán épült 270 fm hosszú ivóvízvezetéket.  
 
A Kádár – Hordó – Dézsa – Monostorpályi utak területén összesen 690 méter hosszúságú 
gravitációs gerinc szennyvízcsatorna épült meg, biztosítva az összegyűjtést ezzel 46 ingatlanon. 
A Platán utcán szintén ezen típusú szennyvízcsatorna került kiépítésre 480 méter hosszúságban, 
megoldva ezzel 36 ingatlan helyzetét.  
 
Az Önkormányzat és a Cívisbusz Konzorcium között létrejött közszolgáltatási szerződésben 
foglaltak alapján a szervezeti egység a közfeladat ellátását 2020. november 21-én ellenőrizte, 
szankcionálás szükségessége nem merült fel és felmondásra okot adó körülmény sem került 
megállapításra.  
 
A Közgyűlés 2013. január 1-jei hatállyal – a 272/2012. (XII. 13.) határozattal – átruházta a 
jegyzőre a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. §-ában meghatározott közútkezelői 
hatáskörét, valamint 2013. február 1-jei hatállyal – a 18/2013. (I. 24.) határozattal – Debrecen 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának 
szabályairól szóló 46/2007. (X. 25.) önkormányzati rendeletében meghatározott közútkezelői 
hatáskörét. A jegyzői hatáskörben hozott közútkezelői döntéseket a Városüzemeltetési Osztály 
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és a Zöldterületi Osztály készíti elő és hajtja végre, ezért az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 
e szakosztályok vezetőinek jelentései alapján adok számot a beszámoló 6. számú mellékletében. 
 
 
A Zöldterületi Osztály látta el beszámolási időszakban is 

- a város köztisztaságával, a parkok, a játszóterek és a zöldterületek fenntartásával 
kapcsolatos teendőket, 
 

- a szmogriadó tervben rögzített feladatok koordinálását, 
 

- az Önkormányzati Környezetvédelmi Alaphoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat, 
 

- a Debreceni Közterület Felügyelet szakmai irányítását, 
 

- az emlékműfenntartást, továbbá a fás szárú növények kivágásának engedélyezésével 
kapcsolatos közútkezelői feladatokat, valamint a hulladékgazdálkodással, a temetők 
fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos önkormányzati feladatokat. 

 
2017. október 1-je óta a város területe ellenőrzési szempontból nyolc részre van felosztva, ennek 
megfelelően nyolc zöldterületi ügyintéző havi beutazási ütemterv és heti ellenőrzési terv alapján 
látta el az ellenőrzési feladatokat. A bejáráson tapasztaltak továbbításra kerülnek a DEKERT 
Nonprofit Kft. felé. A társaság a 2020-ban megalakult „parlagfűkommandó” keretében három, 
egyenként ötfős csapat közreműködésével – mintegy 2.000.000 négyzetméteren – drónos 
megfigyelést alkalmazott az allergénekkel szennyezett területek felderítésére és megtisztítására.   
 
A beszámolási időszakban a parkfenntartási és a köztisztasági munkák a szerződésben 
foglaltaknak megfelelően elvégzésre kerültek.  
 
A város közigazgatási területéről, elsősorban a szelektív hulladéklerakók öt méteren túli 
környezetéből 948 t illegális hulladék elszállítására került sor.  
 
2020-ban 1163 fa gallyazása és 332 fa kivágása történt meg, 34 tuskómarásra került sor.  
 
A Zöld város program, valamint az „Ültessünk 10.000 fát Debrecenben!” program keretében 
összesen 1916 koros, többször iskolázott facsemete került kiültetésre városszerte. A programok 
része továbbá a parki fák, fasorok pótlása, új fasorok telepítése. Erdőtelepítési célból a 2020-as 
évben 20.000 erdészeti csemete telepítése valósult meg két helyszínen: Józsán és Pallagon. A 
fatelepítési kezdeményezéshez több cég és intézmény is csatlakozott.  
 
A szabványos közösségi játszóterek eszközeinek ellenőrzését, karbantartását és műszaki 
felügyeletét az Önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló szakkivitelező társaság végezte 
folyamatos és operatív ellenőrzéssel. A heti ellenőrzések alkalmával feltárásra kerültek a 
szemmel látható veszélyforrások (például: időjárási behatásoktól, vandalizmus okozta károkból 
eredő elváltozások). Beszámolási időszakban 567 darab játszótéri eszköz ellenőrzésére és 15 
kondipark időszakos felülvizsgálatára került sor. Az ellenőrzés során feltárt hibák javítása 
folyamatosan zajlik és a 2021-as évben lezárul.  
 
A beszámolási időszakban „A játék összeköt!” című program keretében a Szerencsejáték Zrt. 
támogatásával egy speciálisan kialakított – fogyatékossággal élő és egészséges gyerekek együttes 
játékára lehetőséget adó –, úgynevezett befogadó játszótér épült Debrecen Megyei Jogú Város 
Család- és Gyermekjóléti Központja területén. A beruházás keretében összesen mintegy 40 millió 
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forint értékben 11 akadálymentesített játszótéri eszköz és 9 berendezési tárgy (pihenőpad, 
hulladékgyűjtő, ivókút, asztal) került telepítésre. 2020-ban lezárult a Nagyerdei Parkerdő 
területén lévő Békás tó melletti játszótér III. ütemének bővítése is, amely a Nyírerdő Zrt. 15 
millió forint értékű támogatásával valósult meg.  
 
 
 
A Városépítési Osztály az európai uniós, illetőleg nemzeti forrásokból megvalósuló 
magasépítési, egyes településrészeket érintő környezetrendezési beruházások lebonyolítását 
végzi. A szervezeti egység tevékenysége magában foglalja a beruházások valamennyi 
létszakaszában felmerülő teendőket a pályázati koncepciótól egészen a fenntartási időszak 
végéig, így különösen az előkészítő munkák elvégzését, a szakmai tartalom meghatározását, a 
műszaki dokumentációk összeállítását, a szerződéskötések előkészítését, a benyújtott 
dokumentumok jogszabályok szerinti tartalmi ellenőrzését, a közbeszerzések kiértékelésében 
való közreműködést, a hatósági engedélyek beszerzését, a kivitelezési folyamat nyomon 
követését, a projekt lezárásában és az utóellenőrzésében való közreműködést. 
 
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról szóló 19/2021. (IV. 
19.) önkormányzati rendelet részletes tájékoztatást ad a folyamatban lévő projektek tekintetében, 
s mivel ezek az információk már részleteiben is ismertté váltak, beszámolóm keretében csak 
röviden kívánok utalni néhány jelentősebb beruházásra, melyekkel összefüggő ügyintézés 
jelentős munkaterhet rótt a szervezeti egység köztisztviselőire a beszámolási időszakban.  
 
- A Debreceni Nemzetközi Repülőtér technikai fejlesztése tekintetében a biztonsági kerítések, 

a betonfelületek korszerűsítésének kivitelezése kezdetét vette. A terminálépület belső 
átalakításának és a belső udvarok beépítésének tervezési munkái megtörténtek. Az új 
kifutópálya tervezési programja elkészült.  
 

- 2020 júniusában került átadásra az Aquaticum Debrecen Strand. 
 

- A Debreceni Nemzetközi Iskola esetében lezajlott az első éves garanciális bejárás.  
 

- 2019 decemberének végén közzétételre került a Latinovits Színház befejezésére és a 
Csokonai Színház felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívás, az 
eljárás beszámolási időszakban lezárult, a kivitelezési szerződés megköttetett és a kivitelezés 
kezdetét vette.  

 
A 2020-as évben is meghatározó feladatként jelentkezett a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében elnyert pályázatok lebonyolítása. Beszámolási időszak végéig a 
Beruházási Csoportnál 70 projekt jutott a támogatási szerződés megkötésének szakaszába, 
további 3 projekt ügyintézése közösen történt a Zöldterületi Osztállyal. 
 
 
 
 
A Főépítészi Iroda végezte a településfejlesztéssel, a településrendezési tervekkel és 
szerződésekkel, a helyi értékvédelemmel, a településkép-védelmi eljárással kapcsolatos 
feladatokat. A főépítész közvetlen irányításával történik a Helyi Építészeti - Műszaki Tervtanács 
elnöki teendőinek ellátása.  
 
A Főépítészi Iroda bizottsági referens munkatársa végezte a Környezetvédelmi és 
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Városfejlesztési Bizottság üléseivel kapcsolatos feladatokat, mely testület beszámolási 
időszakban 61 határozatot hozott. 
 
A Főépítészi Iroda a két- és háromoldalú településrendezési szerződések tekintetében állandó 
szakmai kapcsolatban állt a célmegvalósító befektetőkkel, akiket – az építészetileg és 
városképileg minél jobb eredmény megvalósítása érdekében – a tanulmánytervtől kezdődően 
segítettek, szakmai tanácsokkal láttak el. A jelentősebb volumenű településrendezési tervek 
egyeztetési eljárásában továbbra is hangsúlyos a civil szervezetekkel, valamint az érintettekkel 
való folyamatos egyeztetés.  
 
A szervezeti egységhez érkező megkeresésekre minden esetben alapos szakmai tájékoztatás 
születik, hiszen ez az intézett ügyek lakosság általi elfogadását is nagyban elősegíti. A vizsgált 
időszakban a munkatársak több előadást tartottak például a szakmai kamara ülésein és a kollégák 
egy része oktatómunkát is végez, valamint folyamatosan mentorálnak egyetemi hallgatókat 
gyakorlati idejük során.  
 
A beszámolási időszakban is a kiemelkedőnek tekinthető feladat volt a – mintegy 46000 hektár 
területet és cca. 75000 ingatlant érintő – teljes közigazgatási területre vonatkozó 
településrendezési eszközök felülvizsgálatához kapcsolódó koordinációs, egyeztető tevékenység 
ellátása, melynek nagyságrendje megkövetelte a személyre szabott, precízen beosztott 
munkaszervezést. A már összességében 3 éve folyó munka 2020-ban befejeződött, azonban a 
Főépítészi Iroda szakemberei az új településrendezési eszközök elfogadását követően továbbra 
is fontos szerepet vállalnak a településrendezési eszközök bevezetésével összefüggésben.   
 
2020 szeptemberétől a szervezeti egység Várostervezési Csoportjának feladata a helyi építészeti 
értékek feltárásának elősegítése, a település-, környezetalakítás és a műemlékvédelem szakmai 
koordinációjában való részvétel. 
 
A beszámolási időszakban településképi bejelentési eljárásban 235 határozat meghozatalára 
került sor, melyből 21 határozat rendeltetés-változtatás tárgyában készült. Hatósági bizonyítvány 
kiadása rendeltetés-változtatással összefüggésben 19 alkalommal történt. 
 
Településképi kötelezési eljárás beszámolási időszakban nem volt, bírság kiszabására sem került 
sor. Településképi véleményezési eljárásban 260 vélemény kiadása történt meg, melyből 163 
tervtanácsi településképi vélemény volt, 97 pedig főépítészi településképi vélemény. 
 
A Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács 18 ülést tartott. 
 
 
 
 
 
4. Humán-igazgatási, intézményfelügyeleti feladatok 
 
 
A Humán Főosztály látja el az önkormányzati intézmények irányítását, törvényességi 
ellenőrzését a köznevelés, a kultúra, a sport, az egészségügy és a szociális szféra területén, 
másrészt az intézményvezetőkkel kapcsolatos munkáltatói teendőket.  
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2020-ban három köznevelési intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátására kellett 
pályázatot kiírni és pályázati eljárást lefolytatni, tekintettel arra, hogy két intézményvezető 
magasabb vezetői megbízása 2020. július 31. napjával lejárt, egy intézményvezető pedig 
öregségi nyugdíjjogosultságára tekintettel közalkalmazotti jogviszonyának a megszüntetését 
kérte. A polgármester egy intézmény esetében – a jogszabályban meghatározott feltételek 
fennállása mellett – pályázati kiírás mellőzésével adott magasabb vezetői megbízást, valamint 
egy köznevelési intézmény magasabb vezetőjének felmentéséről döntött az érintett 
intézményvezető kérelmére, nyugdíjazására tekintettel. 
 
E feladatokból összesen három közgyűlési és – a veszélyhelyzetre szabályaira tekintettel – három 
polgármesteri előterjesztés készült. 
 
2020-ban 1 gyermekjóléti intézmény magasabb vezetői megbízásának ellátására és 2 
előadóművészeti intézmény igazgatói munkakörének betöltésére kellett pályázatot kiírni. A 
Vojtina Bábszínház igazgatói munkakörének betöltéséről polgármesteri döntés született, a 
Kodály Filharmónia Debrecen kapcsán folytatott pályázati eljárás pedig beszámolási időszakot 
követően, 2021-ben fejeződött be. 
 
A Humán Főosztály valamennyi köztisztviselője részt vett az önkormányzat fenntartásában 
működő költségvetési szervek magasabb vezetőit érintő humánpolitikai feladatok ellátásában, 
illetve a munkáltatói intézkedések előkészítésében. A munkatársak 12 intézményvezető 
átsorolását készítették el, a Közgyűlés döntése alapján munkáltatói döntésen alapuló 
illetményrész vagy alapbéremelés okán pedig 10 intézményvezető esetében történt 
kinevezésmódosítás, illetve munkaszerződés-módosítás. A beszámolási időszakban 3 
intézményvezető részesült jubileumi jutalomban. 
 
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 
30.) Korm. rendelet 2020. július 1. napjától hatályos 16. § (5a) bekezdése értelmében módosultak 
a pedagógusok előmeneteli és illetményrendszerének egyes szabályai akként, hogy az intézmény 
gyermeklétszámtól függően rögzíti az intézményvezetői pótlék mértékét a pótlékalap, vagyis az 
illetményalap százalékában kifejezve. Ugyanezen jogszabályhely (11) bekezdése értelmében a 
pedagógusok a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetmény tíz százalékának megfelelő 
ágazati szakmai pótlékra jogosultak. E jogszabálymódosulásból következően 1 közgyűlési 
előterjesztés készült és 33 óvodavezető magasabb vezetői megbízásának és kinevezésének 
módosítására került sor. 
 
2020. július 1. napján hatályba lépett a kulturális intézményekben foglalkoztatottak 
közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény, melynek 1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 
a kulturális intézményben foglalkoztatottaknak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszonya a törvény erejénél fogva, 2020. november 
1. napjával a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá alakul 
át. Erre tekintettel 5 kulturális intézményvezető esetében kellett tájékoztatási eljárást lefolytatni, 
majd a munkaszerződést vagy munkaszerződésmódosítást előkészíteni. Az intézményekben 
alkalmazottak jogviszonyváltásával kapcsolatos intézkedések jogszerű lebonyolításához 
tájékoztatókkal, iratmintákkal nyújtottunk segítséget, valamint az intézményvezetőknek több 
alkalommal megbeszélést is szerveztünk. 
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2020. évben a MÁK részére a törzskönyvi adatnyilvántartást érintően magasabb vezető 
tekintetében 6 változás-bejegyzés iránti kérelem benyújtására került sor, köznevelési intézmény 
esetében 4, gyermekjóléti intézmények esetében 1, előadóművészeti tevékenységet folytató 
intézmény esetében 1 alkalommal. Az Önkormányzatot terhelő változás-bejelentési 
kötelezettségnek a jogszabályban meghatározott határidőn belül minden esetben eleget tettek a 
munkatársak, a Magyar Államkincstár a kérelmezett változásokat bejegyezte. 
 
A Humán Főosztály a költségvetési szervek alapító okiratának módosításával kapcsolatban 2 
közgyűlési előterjesztést önállóan készített, további 4 esetben közreműködött más szakosztály 
által készített közgyűlési előterjesztés mellékletét képező módosító okirat és az egységes 
szerkezetű alapító okirat, valamint a Debreceni Művelődési Központ megszüntető okiratának az 
elkészítésében. A közgyűlési döntések végrehajtása során 2020. évben a MÁK részére a 
törzskönyvi adatnyilvántartásba 17 változás-bejegyzés iránti kérelem benyújtására került sor, 
köznevelési intézmény esetében 2, szociális intézmény esetében 1, gyermekjóléti intézmények 
esetében 2, közművelődési intézmény esetében 2, közgyűjteményi intézmény esetében 4, 
előadóművészeti intézmény esetében 4, egyéb szolgálató intézmény esetében 2 alkalommal. 
 
Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények megüresedett közalkalmazotti 
álláshelyeinek betöltésére kiírt pályázati felhívásokat, illetve a pályázat nélkül betölthető 
munkakörökre vonatkozó álláshirdetéseket az intézmények vezetői a Humán Főosztályra küldik 
meg. A szervezeti egység munkatársai szükség esetén jogi tájékoztatást nyújtanak a pályázati 
felhívások tartalmának szakmai és jogszabályi követelményeiről, valamint gondoskodnak a 
pályázati felhívások és álláshirdetések helyben szokásos módon történő közzétételéről, ily 
módon beszámolási időszakban összesen 252 pályázati felhívás, illetve álláshirdetés 
közzétételére került sor.  
  
Beszámolási időszakban a TOP-6.6.1-15 és a TOP-6.6.1-16 pályázatok előkészítésével, 
megvalósításával kapcsolatos szakmai munkavégzésben a főosztályvezető közvetlenül részt vett, 
ellátta továbbá az EFOP-1.9.9-17 azonosító számú „Még jobb kezekben – bölcsődei 
szakemberek szakmai fejlesztése” tárgyú pályázat projektvezetői feladatait.  A projekt 
eredményeként 120 fő bölcsődei szakember vehetett részt kompetenciafejlesztő képzéseken a 
bölcsődei zenei nevelés kultúrájának fejlesztése érdekében, amely összesen 60 bölcsődei 
csoportot érintett. A nyelvi képzés biztosításával 23 fő felsőfokú képzést már teljesített 
szakember számára nyílt lehetőség a nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésére és ezáltal a 
diplomához jutásra, valamint 31 fő bölcsődei dolgozó vehetett részt nyelvvizsgával záruló nyelvi 
képzésben, amely a csecsemő- és kisgyermeknevelő egyetemi alapképzési szakra történő 
jelentkezés, és ezáltal felsőfokú szakirányú képzettség megszerzésének is feltétele. 
 
A Humán Főosztály a 2020-as évben is elvégezte a „Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2018-2023)” című dokumentum 
felülvizsgálatát. 2020-ban a Debreceni Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum három 
alkalommal került összehívásra.  
 
A Humán Főosztályhoz tartozó osztályok három bizottság munkáját is segítették: a Kulturális és 
Oktatási Bizottság, az Ifjúsági és Sportbizottság, továbbá az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
munkáját.  
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A Kulturális Osztály kulturális, ifjúsági és sport-, valamint civil kapcsolatokkal összefüggő 
feladatokat lát el, melyek közül a beszámolási időszak legfontosabbjai az alábbiak szerint 
foglalhatóak össze.  
 
A szervezeti egység egyik kiemelt tevékenységeként jelentkezett a könyvtári és közművelődési 
feladatok átszervezéséhez kapcsolódó koordinációs és szakmai-előkészítő feladatok ellátása. A 
Kulturális Osztály tevékenyen részt vett a döntést megalapozó felülvizsgálat folyamatában, majd 
ennek eredményeképpen előkészítette a kapcsolódó tárgyú közgyűlési előterjesztést, melyet 
2020. július 2-ai ülésén tárgyalt meg és fogadott el a testület.   
 
Szintén a Kulturális Osztály ügyintézésével döntött a Közgyűlés az általa alapított önkormányzati 
elismerések és ösztöndíjak adományozásáról szóló új rendelet elfogadásáról. Az eljárásrend és 
az ügyintézés egységesítése érdekében 2021. január 1. napjától valamennyi városi elismerés 
adományozásának előkészítése a Humán Főosztály Kulturális Osztályának feladatkörébe került 
át. 
 
A Kulturális Osztály 2020-ban is készített elő művészeti alkotások, emléktáblák elhelyezéséről, 
fenntartásáról döntéseket.  
 
Emléktábla került kihelyezésre többek között: 
 

− Térey János, a kortárs irodalom kiemelkedő alakja tiszteletére születésének 50. évfordulója 
alkalmából egykori lakóházának, a Kétmalom utca 17. szám alatti épület homlokzati részén; 

 

− Görömbei András díszpolgár tiszteletére a Kölcsey Központ Báltermének bejáratánál; 
 

− valamint a Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete – a megalakulás 20. évfordulójának 
alkalmából – 2020. október 22-én helyezett el emléktáblát létrejöttének helyszínén, az 
Eötvös utca 11/a. szám alatti épület homlokzati részén; 

 

− továbbá Debrecen Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata a városban 
letelepedett és itt tevékenykedő bolgár kertészek emlékére állíttatott domborműves 
emléktáblát a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Libakerti Fiókkönyvtárának udvarán. 

 
A Kulturális Osztály kiemelten kezelte államalapító királyunk köztéri szobra elhelyezésének 
ügyét: folyamatosan kapcsolatot tartott a szobrászművésszel, koordinálta a szoboralkotás és 
elhelyezés folyamatát. A Szanyi Borbála szobrászművész által alkotott Szent István-szobor 
2020. augusztus 20-án került felavatásra a Dósa nádor téren. 
 
A szakosztály a beszámolási időszakban is tevékenyen részt vett a nemzeti ünnepek és 
emléknapok szervezésében. Ezen szervezeti egység koordinálta a Magyar Kultúra Napja 
rendezvénysorozatot, továbbá megszervezte és lebonyolította a Debrecen Kultúrájáért 
Alapítvány alkotói ösztöndíjainak és a Debrecen Kultúrájáért díj ünnepélyes díjátadó ünnepségét 
a Debreceni Református Kollégiumban. A regionális kulturális együttműködés keretében a 
munkatársak közreműködtek nagyváradi, margitai és berettyóújfalui diákok Déri Múzeumba 
történő látogatásának megvalósításában. A Méliusz Juhász Péter Könyvtárral közösen szervezték 
meg az Ünnepi Könyvhetet és Térey Könyvünnepet, ezeken a rendezvényeken 2020. szeptember 
10. és 15. között változatos programok várták az irodalomszerető közönséget.  
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A Közgyűlés kinyilvánította szándékát, hogy városunk 2021-től kétévente megrendezi a Kodály 
Zoltán Nemzetközi Zenei Versenyt, melynek előkészítésében, a szervezőbizottság 
feladatellátásában a szakosztály részt vett. A verseny megrendezése 2022 júniusában várható. 
  
A Polgármesteri Hivatal – elsősorban a Kulturális Osztály, valamint a Polgármesteri 
Kabinetiroda – sporttal kapcsolatos legfontosabb feladatai közül kiemelendő:  
 
 

• a Debreceni Sportcentrum Kft. 3x3 World Tour elnevezésű rendezvényének 
szervezésében való részvétel,  
 

• a Kihívás Napja (Challenge Day) elnevezésű rendezvény lebonyolításában való 
közreműködés,   
 

• a városi diákolimpiai versenyrendszer folyamatos működtetése: beszámolási időszakban 
kézilabda, kosárlabda, röplabda, sakk, úszás, illetve torna sportágakban szerveztek 
versenyeket. 
 

További kiemelt rendezvények voltak: a Toldi-kondi verseny, a Bocskai István Ökölvívó 
Emlékverseny, az Eötvös Kupa Nemzetközi röplabdatorna, valamint a Városi Asztalitenisz 
Bizottság versenye. 
 
A Magyar Házak hálózatába tartozó debreceni Partium Ház megnyitása 2020-ban, a nemzeti 
összetartozás évében megvalósult, de a járványhelyzet miatt nem volt lehetőség hivatalos 
megnyitót tartani, ezért az online térben adtak hírt arról, hogy a Ház teljesen berendezve elkezdte 
tevékenységét, és készen áll küldetésének teljesítésére. Önkormányzatunk a Magyar Házak 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, a Partium Ház működtetőjével 
közszolgáltatási szerződést kötött. 
 
Az Önkormányzat megbízásából a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriuma művészeti 
ösztöndíj pályázatot hirdetett „Ösztöndíj Önfoglalkoztató Művészeknek”, valamint „Zenei 
Ösztöndíj Fiataloknak” kategóriákban annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a koronavírus-
járvány miatt nehéz helyzetbe került debreceni művészeknek. A két kategóriában összesen 24-
en részesültek támogatásban.  
 
Az Osztály munkatársai folyamatosan szerkesztették és tartalmakkal töltötték fel a DEkulT 
Facebook oldalát, melynek szerepe a kulturális intézmények bezárásával felerősödött: az 
események népszerűsítését és az intézmények kisebb híreinek megosztását átvette a kulturális 
programok közvetítése. A Debrecen Televízióval közösen indult el a DEKulT TV, amiben 
hetente négy alkalommal sugározzák a debreceni kulturális intézmények eseményeit. 
 
A Kulturális Osztály 2020-ban is elkészítette a – jelenleg 46 tagszervezettel működő– 
Kábítószerügyi Érdekegyeztető Fórum munkájáról szóló beszámolót, melyet az Ifjúsági és 
Sportbizottság fogadott el. 
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A Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Osztálya látta el az Önkormányzat 
fenntartásában működő intézményekkel, így  
  

• a családsegítést és gyermekjóléti szolgálatot biztosító Debrecen Megyei Jogú Város Család- 
és Gyermekjóléti Központjával, a gyermekek átmeneti gondozását végző és alternatív 
napközbeni ellátás keretében szabadidős és prevenciós szolgáltatásokat nyújtó Debrecen 
Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézményével, valamint a bölcsődei ellátást és 
napközbeni gyermekfelügyelet keretében többes ikrek gondozásához segítséget biztosító 
Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézményével,  
 

• az idősek otthonát és idősek gondozóházát működtető, nappali ellátást, házi segítségnyújtást 
és étkeztetést, fogyatékos személyek nappali ellátását biztosító Debrecen Megyei Jogú Város 
Városi Szociális Szolgálatával, továbbá   
 

• az Önkormányzat fenntartásában lévő 33 óvoda 48 feladatellátási helyének működésével 
kapcsolatos feladatokat.   
 

Debrecenben 83 háziorvosi, 42 házi gyermekorvosi és 49 fogorvosi területi ellátási 
kötelezettséggel működő körzetben és 62 területi védőnői körzetben érhető el az egészségügyi 
alapellátás. Az Önkormányzat az iskola-egészségügyi ellátást 80 körzetben szervezi meg. Az 
egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos feladatok körében 174 háziorvossal, házi 
gyermekorvossal, fogorvossal, illetőleg a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi 
Kórházzal, a Debreceni Egyetem Klinikai Központtal és a Debreceni Alapellátási és 
Egészségfejlesztési Intézettel is rendszeres kapcsolatot tartottak a köztisztviselők.  
 
Mivel tevékenységük a humán ellátás egyik legszélesebb területét öleli fel, az ország egész 
területére kihirdetett veszélyhelyzet az Osztály teljes feladatellátását érintette. 
 
2020 januárjában és februárjában az évek alatt kialakított ütemtervnek megfelelően elkezdődött 
a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó fenntartói döntések előkészítése, azonban a 
veszélyhelyzet új kihívások elé állította a fenntartót és a köznevelési intézményrendszert.  
 
2020. március 23-tól az óvodák zárva tartottak, a 33 önkormányzati fenntartású óvodából 5 
ügyeletet ellátó intézmény fogadta a gyermekeket 2020. május 4-ig. Az ügyeletes óvodák egy 
csoportban maximum 5 gyermeket láthattak el. Az ügyeletet biztosító óvodák 
gyermekétkeztetési feladatokat is végeztek, napi szinten több mint 500 ételadag kiosztásáról 
felelősségteljesen gondoskodtak ebben az időszakban. A szakosztályhoz érkezett napi jelentések 
feldolgozását követően a Humán Főosztály által a városvezetők értesültek a  feladat  
megvalósításáról. 2020. május 4. és 15. között 8 óvoda biztosította az óvodai ügyeleti ellátást, 
majd május 18-tól valamennyi önkormányzati fenntartású óvoda és bölcsőde ügyeletet biztosított 
azon gyermekek részére, akiknek az előzetes igényfelmérés alapján szülei ezt indokoltan kérték. 
 
Az óvodák és bölcsődék „újranyitásáról”, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló 
215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet szerint 2020. május 25-étől az óvodák a veszélyhelyzet előtti 
szokásos rendben működtek. A megnövekedett igények miatt indokolttá vált az óvodák éves 
nyitva tartásáról szóló 11/2020. (III. 10.) KOB határozat módosítása is, az óvodákban nyári zárás 
nem volt.  A szakosztály munkatársai 2020. július-augusztus hónapban személyesen 
tájékozódtak a működés feltételeiről, a rendelkezésre álló védőeszközök mennyiségéről. 
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Az Intézményfelügyeleti Osztály munkatársai az év során több alkalommal tájékoztatták az 
intézményeket a szükséges védőintézkedésekről. A koronavírus további tömeges terjedésének 
megelőzése érdekében – az önkormányzati gondoskodás jegyében – 2020 szeptemberében és 
decemberében összesen 46.100 darab orrot és szájat eltakaró maszk került kiosztásra, valamint 
az állam által biztosított 147 darab digitális testhőmérséklet mérő készülék mellett az 
önkormányzat további 165 darab eszközt szerzett be, lehetővé téve ezáltal, hogy minden óvodai 
csoport számára rendelkezésre álljon egy-egy hőmérő. Az óvodák 2020. október 1-jétől a 
kötelező testhőmérséklet mérést a csoportszoba bejáratánál végezték.  
 
Az Intézményfelügyeleti Osztály köztisztviselői folyamatosan kapcsolatot tartottak az 
intézményvezetőkkel és a járványügyi intézkedések mihamarabbi megtétele érdekében azonnali 
adatszolgáltatásokat kértek és teljesítettek.  
 
Az óvodai beiratkozás eredeti tervezett időpontja (2020. április 22-23.) a veszélyhelyzet idejére 
esett, ezért az EMMI 7/2020. (III. 25.) határozatában foglaltakkal összhangban, sajtóközlemény 
formájában kaptak tájékoztatást a szülők arról, hogy az óvodai beiratkozás személyes megjelenés 
nélkül történik. A jelentkezési lapok alapján az óvodákban a szükséges adatok rendelkezésre 
álltak, a beiratkozás a felvételi döntések tükrében automatikusan lezajlott. A tapasztaltak szerint 
az elektronikus ügyintézés jelentős fennakadást nem eredményezett. 
 
A veszélyhelyzet ideje alatt valamennyi bölcsődében rendkívüli szünet elrendelésére került sor, 
azzal, hogy az indokolt esetben szükségessé váló ügyeleti ellátás és az étkeztetés 
megszervezéséről a fenntartók saját hatáskörben kötelesek gondoskodni. Az ügyeletet kérő 
gyermekek számára az étkezés a saját intézményükben, illetve átirányítás esetén a fogadó 
intézményben történt.  A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében a 2020/2021. 
nevelési évre vonatkozó felvételi eljárást Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei 
Intézménye is online módon bonyolította le. 
 
Az időskorúak megóvása érdekében a bentlakásos intézményekben a fenntartó a tavaszi 
veszélyhelyzet idejére, majd 2020. augusztus 14. napjával látogatási és intézményelhagyási 
tilalmat rendelt el. 
 
Az Önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekkel 
kapcsolatos ügyek koordinálása a beszámolási időszakban is folyamatos volt, az intézmények 
zavartalan működése, valamint munkájuk segítése érdekében a szükséges intézkedések megtétele 
minden esetben megtörtént.   
 
A veszélyhelyzet jelentős mértékben megnövelte az egészségügyi ellátásszervezési feladatok 
terjedelmét. A járási tisztifőorvossal, az egészségügyi alapellátó szolgáltatókkal folyamatos, napi 
szintű kapcsolatban voltunk. Az Intézményfelügyeleti Osztály koordinálta az Önkormányzat 
által beszerzett fertőtlenítőszerek, szájmaszk, gumikesztyű, arcpajzs elosztását, a szakrendelések 
és a háziorvosok közötti információáramlást is tevékenyen segítették.   
 
A járványügyi készültség időszakában is tovább folytatódott az egészségügyi alapellátás 
biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása, így a praxisjog elidegenítésével, megszerzésével 
kapcsolatos intézkedések, a feladat-ellátására vonatkozó szerződések előkészítése; 11 
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egészségügyi szolgáltató ellenőrzése; Debrecen Megyei Jogú Város egészségügyi alapellátási 
körzeteiről szóló 2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása; a hajléktalan személyek 
egészségügyi ellátásáról szóló 2019. évi beszámoló megismertetése a szakbizottsággal.  
 
Debrecen Város Egészségtervének elkészítéséhez az Intézményfelügyeleti Osztály 
köztisztviselői szakmai részanyagokat készítettek. 
 
A beszámolási időszakban a pandémiás helyzettől függetlenül, jogszabályváltozásból és 
önkormányzati döntésekből következően is jelentkeztek új többletfeladatok a szervezeti 
egységnél.  
 
A jegyző a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1/A. §-
a szerint a családvédelmi koordinációért felelős szerv feladatait is ellátja 2020. január 1. napjától.  
A jogszabályi rendelkezésből következően az Intézményfelügyeleti Osztály munkatársai 
végezték a hozzátartozók közötti erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatellátásban 
közreműködő szervek jelzéseinek fogadását és a velük való együttműködést, a bántalmazott és a 
bántalmazó személyes meghallgatását, az elhangzottak jegyzőkönyvbe foglalását, valamint a 
további szükséges intézkedések megtételét. A meghallgatás alkalmával a bántalmazott 
tájékoztatást kap az őt megillető jogokról, a segítségnyújtási lehetőségekről és azok 
elérhetőségéről. A bántalmazó tájékoztatása tettei jogi következményeire, az igénybe vehető 
terápiás lehetőségekre irányul. Beszámolási időszakban 9 ügyben összesen 14 meghallgatásra 
került sor, ebből 5 fő bántalmazott és 1 fő bántalmazó jelent meg személyesen.  A feladatot olyan 
szakmai felkészültséggel, gyermekvédelemben szerzett tapasztalatait hasznosítani tudó kolléga 
végzi, aki a nehéz élethelyzetekben jelentkező problémák kezelésére családjogi, szociális 
információkat is tud nyújtani, az intézményhálózat életvezetési tanácsadására, gyakorlati 
segítségére felhívva a figyelmet.  
 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 169/2019. (VIII. 22.) 
határozatával döntött arról, hogy megalapítja a Debreceni Nemzetközi Iskola képzési 
programjaiba való bekapcsolódást támogató ösztöndíjat. A pályáztatás, a támogatásban 
részesülőkkel történő szerződéskötés előkészítése a szakosztály feladata lett. 
 
Az Intézményfelügyeleti Osztály 2020-ban is ügyviteli segítséget nyújtott a Debreceni Oktatási 
Tanács működéséhez, mely testület beszámolási időszakban egy alkalommal, 2020. október  
8-án ülésezett. Az ülés aktualitását a városban működő különböző köznevelési fenntartók 
veszélyhelyzettel összefüggő, járványügyi védekezési feladatai adták.   
 
A beszámolási időszak egyik jelentős eredményeként értékelhető, hogy Idősbarát Önkormányzat 
Díjat nyert Debrecen, melynek célja a helyi szintű, aktív önkormányzati időspolitika 
megerősítése, az önkormányzatok idősekért vállalt cselekvő felelősségének, s az ennek 
szellemében végzett önkormányzati idősügyi tevékenység eredményeinek az elismerése.  
A 2020-as esztendőtől az elismeréssel járó pénzjutalom 1,5 millió forintra emelkedett, mely 
összeget az Önkormányzat a Városi Szociális Szolgálat Pallagi úti idősek otthonának kertjében 
egy olyan park kialakításához kívánja felhasználni, amely hozzájárulhat a demens idősek 
életminőségének javításához. 
 
Az Önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben meghatározott kötelező feladatát képező gyermekek napközbeni ellátása körében 
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gondoskodik a debreceni lakóhelyű általános iskolás gyermekek nyári felügyeletéről, valamint 
2019. évtől kezdődően a tavaszi, őszi és téli szünidő alatti napközbeni gyermekfelügyelet 
ellátásáról is. Az Intézményfelügyeleti Osztály a szükséges előkészítő munkálatokat elvégezte, 
illetve a gyermekek ellátásával kapcsolatos tevékenységet figyelemmel kísérte.  
  
 
 
5. Hatósági ügyintézés 
 
 
A hatósági ügyintézés legnagyobb volumenben a Gazdálkodási Főosztály Adóügyi Osztályán, 
továbbá a Humán Főosztály Szociális Osztályán, Igazgatási Osztályán, Intézményfelügyeleti 
Osztályán és – a már említett ügyekben – a Főépítészi Irodán valósult meg.  
 
  
A Humán Főosztályon belül működő Szociális Osztály főként a települési támogatásokhoz, a 
foglalkoztatáshoz és a szociális információs rendszerekhez köthető feladatokat látja el.   
 
A köztisztviselők az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Ákr.) hatálya alá tartozó ügyeket sommás eljárás keretében intézik, ha a 
hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján a 
tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél. Az ügyintézési határidő ebben az esetben nyolc 
nap. Az Ákr.-ben szabályozott hatósági eljárástípusok rendszere és lefolytatásuk rövid határideje 
kétségtelenül az ügyfelek érdekét szolgálja, ugyanakkor jelentős erőfeszítést igényel a 
munkatársak részéről, hogy az „időnyomás” ellenére a hatósági munka megszokott, jó minőségét 
szinten tartsák, lehetőség szerint tovább emeljék. 
 
Határidő túllépés miatt fizetési kötelezettség nem keletkezett, mely jelentős eredménynek 
tekinthető annak tükrében, hogy a szervezeti egység a Polgármesteri Hivatal egyik legnagyobb 
ügyiratforgalmat lebonyolító szakosztálya, 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig 41.468 
döntés meghozatalát készítette elő (összehasonlításként 2019-ben ez a szám 38.783 volt). A 
beszámolási időszakban jegyzői hatáskörben 29.583 döntés született, a polgármesteri döntések 
száma 11.578, a bizottsági döntéseké pedig 307 volt.  
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára a 2019-es évtől ismét 
pénzbeli támogatás formájában került folyósításra az ellátás évente két alkalommal, augusztus és 
november hónapokban. Az előírt határidők betartásával az igénylések és a pénzbeli támogatások 
kifizetése rendben megtörtént. 
 
2019. augusztus 15. napjától az iskolakezdési támogatás és a kelengyetámogatás sem Erzsébet-
utalvány, hanem készpénz formájában került biztosításra. A beszámolási időszakban az 
adósságcsökkentési támogatás, valamint a szociális lakbértámogatás ügyintézése is folyamatos 
volt, a kérelmek elbírálása határidőben megtörtént. 
 
A szünidei gyermekétkeztetés keretében a 2020-as évben összesen 452 rászoruló gyermek 
számára biztosítottunk meleg ételt valamennyi tanszünet alatt. A feladat ellátása során probléma 
nem merült fel, folyamatosan figyelemmel kísértük a beérkezett igényeket és a helyszínek 
kiválasztásánál a város teljes lefedettségére törekedtünk annak érdekében, hogy minden igénylő 
a lakóhelyéhez a lehető legközelebb tudja igénybe venni az ellátást.  
 

2448



Eredménynek tekinthető továbbá a 10.539 személy által a Gyógy- és Strandfürdő belépők iránt 
benyújtott kérelmek határidőben történő elbírálása, melynek zöme az év első 5 hónapjában 
érkezett.  
 
A lakásfenntartási támogatás pénzbeli formája mellett a 2016-os évtől lehetővé vált az ellátás 
természetbeni formájának a megállapítása is. Ebben az esetben tűzifa formájában kerül a 
támogatás megállapításra, amelyet a DEKERT Nonprofit Kft. szállít ki a jogosult lakcímére. A 
2020-as évben ez a támogatási fajta kérelemre 180 esetben került megállapításra. Megjegyzendő, 
hogy vannak olyan rászorulók, akik valamilyen ok miatt nem tudják igénybe venni a 
lakásfenntartási támogatást, vagy azonnali, gyors segítségre van szükségük létfenntartásuk 
biztosításához. A 2020-as évben több helyről érkezett a Szociális Osztály felé jelzés – rendőrség, 
mezőőrök, polgárőrök, családsegítő – ily módon további 61 fő részére biztosítottak tűzifát. 
Képviselői javaslatra január és november hónapban 544 család részesült tűzifa támogatásban. A 
téli hónapokban és a vörös kód idején ügyeleti rendszer került megszervezésre a jelzések 
fogadása – hétvége és ünnepnapok alkalmával – a kiszállítás minél rövidebb időn belül 
megvalósulhasson. 
 
2020. augusztus 1. napjától a Szociális Osztályhoz került a Karitatív Testülethez kapcsolódó 
feladatok ellátása. 
 
Beszámolási időszakban 7 tűzeset történt, ezekben az esetekben rendkívüli támogatásban 
részesítettük azokat a kérelmezőket, akiknek rendkívüli élethelyzet miatt segítségre volt 
szükségük (a tűzeset okán lakhatásuk került veszélybe, valamint külföldön bekövetkezett súlyos 
baleset miatt a hazaszállítás költségét kellett biztosítani). 
 
2020. március 1. napjától megtörtént az átállás a „KIMÉRA” Szociális és Népjóléti Rendszerre. 
Az oktatások keretében valamennyi munkatárs megismerte és elsajátította a program működését. 
Az együttműködés folyamatos és zavartalan a fejlesztővel. 
 
 
 
A szintén a Humán Főosztály keretében működő Igazgatási Osztály az általános igazgatási, 
vállalkozási és anyakönyvi ügyek csoportjába tartozó sokrétű feladatokat látja el. 
 
Az Osztály egyik fontos tevékenysége az ellenőrzés. Kereskedelmi és vendéglátóipari 
üzletekben, valamint a kereskedelmi célú szálláshelyeken 110 esetben tartottak nappali, 4 esetben 
pedig éjszakai helyszíni ellenőrzést. 
 
A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. 
rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése céljából további 133 saját hatáskörben lefolytatott, 
és 111 a rendőrhatósággal közös helyszíni ellenőrzést tartottak. Az ellenőrzések során 142 
esetben szóbeli figyelmeztetést alkalmaztak, 8 esetben írásbeli, határozati formában 
figyelmeztették a kereskedőt a jogsértésre. 
 
Az Igazgatási Osztály munkatársai beszámolási időszakban 503 bejelentésköteles kereskedelmi 
tevékenységet vettek nyilvántartásba, valamint 42 új működési engedélyt adtak ki.  
A nyilvántartásból történő törlések száma a bejelentésköteles tevékenység esetében 702, a 
működési engedélyek esetében 94 volt. (A törlések magas száma a korábban nyilvántartásba vett 
kereskedelmi tevékenységek felülvizsgálatából adódik.) Az aktualizálás során 690 hatósági 
ellenőrzés került lefolytatásra.  
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A beszámolási időszakban 68 új szálláshelyet vettek a szervezeti egység köztisztviselői 
nyilvántartásba, melyből 3 panzió, 28 egyéb szálláshely, 37 magánszálláshely. A szálláshely 
szolgáltatást 69 üzemeltető szüntette meg: 1 üdülő, 3 panzió, 28 magánszálláshely, 37 egyéb 
szálláshely. 
 
A 2020-as évben 88 új bejelentésköteles ipari telephelyet vettek nyilvántartásba. 
Telepengedélyezési eljárás lefolytatására és telepengedély kiadására 1 alkalommal került sor.  
 
A beszámolási időszakban rendezvénytartási engedélyt nem adtunk ki. Ennek oka, hogy a 
járványügyi okokból elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt zenés, táncos rendezvények egyáltalán 
nem, a járványügyi készültség ideje alatt pedig csak létszámkorlátozással voltak tarthatók. 
 
A növényvédelmi bejelentések száma a beszámolási időszakban 369 volt, közel 27 %-kal több 
mint az előző évben (291). Közérdekű védekezés elrendelésére az előző évhez (16 ügy) képest 
több esetben, 22 ügyben került sor, mindösszesen 31.263 négyzetméteren. 
 
Állattartási és állatvédelmi ügyben a beszámolási időszakban 177 bejelentés érkezett, 67 %-kal 
több mint az előző évben (106). 2020-ban 6 ügyben szabtak ki állatvédelmi bírságot az Igazgatási 
Osztály munkatársai: négy esetben 90.000.-Ft, egy esetben 135.000.-Ft és további egy esetben 
150.000.-Ft összegben. 2020-ban 109 állandó és vándor méhészeti telepet vettek nyilvántartásba. 
 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában 
meghatározott ebösszeírásra vonatkozó önkormányzati feladat teljesítése érdekében a Közgyűlés 
a Debrecen közigazgatási területén tartott ebekre nézve kötelező ebösszeírást rendelt el a 2019-
es évben. Az ebösszeíráshoz az adatszolgáltatás önbevallás útján történt, melyre 2019. április 1. 
és 2019. december 31. közötti időszakban került sor. Az önbevallás útján beérkezett adatok egy 
része (1.441 bejelentés) a beszámolási időszakban került nyilvántartásba vételre. 
 
Hulladékgazdálkodási ügyben 303 bejelentés érkezett, 18 %-kal több mint az előző évben (256). 
A bejelentések jelentős része a Debreceni Közterület Felügyelet által észlelt, főként zártkerti és 
külterületi ingatlanokon történt hulladékelhelyezést érintett. Az ügyek többségében 
felszólításunkra a kötelezett elszállította a hulladékot. A beszámolási időszakban 3 alkalommal 
került sor hatósági hulladékelszállítás elrendelésére, és foganatosítására. 
 
Természetvédelmi hatósági hatáskörben 18 engedély (az előző évben 28) került kiadásra, 
melyből 9 közösségi- vagy tömegsport eseményhez, 9 a védett természeti értékek/területek 
fenntartásához (kertépítés, méhtelepítés, játszótér bővítése, kaszálási, faegyed pótlási 
munkálatokhoz) kapcsolódott. 
 
A jegyzői szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárásrendje a beszámolási időszakban 
módosult. A hatáskört megállapító kormányrendelet a telekalakítási eljárásokban, és egyes 
nyomvonal jellegű építmények engedélyezési eljárásaiban írja elő a jegyző, mint szakhatóság 
bevonását. Az eljárás során két szakkérdést kell vizsgálni: egyrészt, hogy az építmény 
elhelyezése megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak, 
másrészt, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben 
meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel-e. A jegyzői hatáskörében maradt 
műszaki hatósági feladatokat 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. között az Igazgatási 
Osztályba integrálódott Műszaki Csoport látta el. Ezen átmeneti időszakban a mindkét 
szakkérdést érintő megkeresések esetében a Műszaki Csoport által előkészített feljegyzés alapján 
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az állásfoglalást egységes szerkezetbe foglalva a Vállalkozási Csoport készítette el. A Műszaki 
Csoport megszűnését követően a feladatot a Vállalkozási Csoport látja el. 
 
A beszámolási időszakban a Vállalkozási Csoport összesen 328 szakhatósági állásfoglalást adott 
ki, ami az előző évhez képest (177) jelentős emelkedést jelent.  
 
A fás szárú növények kivágásával kapcsolatosan érkezett kérelmek száma 37 volt. 
 
Az Osztály egyik legnagyobb ügyiratforgalmát a hagyatéki ügyintézés adja. 2020. évben 3.889 
főszám alatti érkezésre került sor, körülbelül 2.469 hagyatéki eljárás indult, és 1.841 esetben 
került sor hagyatéki leltár felvételére.  
 
A hagyatéki eljárással kapcsolatos jegyzői feladatok 2020. február 1. napjától jelentősen 
módosultak, bővültek. Egyrészt az adó- és értékbizonyítványokkal szemben már lehetőség van 
fellebbezést előterjeszteni, melyet a hagyatéki ügyintézőknek kell továbbítani az öröklésben 
érdekeltek részére, majd az esetleges fellebbezéseket is a hagyatéki ügyintézőnek kell 
visszaküldeni a bizonyítványt kiállító jegyzőnek. Másrészt a jegyzőnek ,,mindent meg kell tenni” 
annak érdekében, hogy a közjegyző elé kerülő hagyatéki leltár teljes legyen, és a hagyatéki 
eljárásban az érdekeltek között a közjegyző előtt már ne merüljön fel semmiféle jogvita. Előző 
célok megvalósítását a jegyző és a hagyatéki eljárásban érdekeltek közötti hatékony 
kommunikáció, így a teljeskörű információ-megosztás, a hagyatéki adatokat tartalmazó iratok 
(hagyatéki leltár tervezet) feleknek való gyors továbbítása, nyilatkozatok beszerzése, míg a felek 
közötti vita esetén egyezségkötési eljárások lefolytatása biztosítaná. Harmadrészt a hagyatéki 
leltár felvételének elmaradása esetén a jegyzőnek végzésben kell döntenie a hagyatéki eljárás 
megszüntetéséről. A jogszabályváltozás rendkívüli adminisztrációs terhet rótt a hivatali 
dolgozókra: 2020. február 1. óta körülbelül 1.500 -1.600 ügyben küldtek ki az Igazgatási Osztály 
munkatársai az ügyfelek részére ún. hagyatéki leltár tervezetet, és 212 eljárást megszüntető 
végzést hoztak. Ezek az iratok ügyenként jellemzően 2-4 öröklésben érdekelt fél részére kerültek 
kiküldésre. Amennyiben átlagosan 3 öröklésben érdekelt féllel, és 1.750 üggyel számolunk, 
összesen 5.250 iratot – és azok mellékletét – kellett beszkennelni és elektronikusan kiküldeni. 
 
2020. első félévében az Ellenőrzési Iroda megvizsgálta a hagyatéki ügyintézés szabályosságát, 
jogszerűségét. A belső ellenőrzés semmilyen hibát nem tárt fel. 
 
A hirdetményi kézbesítések iránti megkeresések teljesítése évről-érvre nagy ügyiratforgalmat 
keletkeztet. Az előző évhez képest (2.646) jelentősen emelkedett a beérkezett megkeresések 
száma (3.507). A megkeresések döntően szabálysértési és büntető ügyben érkeznek, kisebb részt 
a polgári bíróságok, a közjegyzők és a közigazgatási szervek hirdetményeit kell kifüggeszteni. 
 
A termőföldek adásvételével, haszonbérbeadásával kapcsolatosan a beszámolási időszakban 714 
főszám alatti érkezés volt. Az előző évihez (771) képest ez kisebb csökkenést jelent. 560 
adásvételi szerződés és 88 haszonbérleti szerződés kifüggesztése iránti kérelmet nyújtottak be. A 
haszonbérleti szerződések kifüggesztése iránt benyújtott kérelmek száma az előző évhez képest 
(114) kismértékben csökkent. 2020. július 1. napjától a mező- és erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény rendelkezései (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 
alapján a földforgalmi szerződések közlése a szerződések kormányzati portálon való 
közzétételével valósul meg. A szerződéseket a jegyző már csak fakultatív jelleggel függesztheti 
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára. 2020. december 25-től a Földforgalmi tv. végrehajtási 
rendeletét módosították elsősorban jogharmonizációs okokból. Mindkét jogszabályváltozás 
adminisztrációs terhet keletkeztetett a jegyzőnél: a kormányzati portálon való közzétételt igazoló 
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iratokat is továbbítani kell a mezőgazdasági szakigazgatási szerv (földhivatal) felé, továbbá az 
eladók, a haszonbérbeadók a közzétételi kérelmükhöz a szerződéseken túl további iratokat is 
mellékelhetnek, melyek tekintetében a jegyzőnek szintén irattovábbítási kötelezettsége van.  
 
A beszámolási időszakban 56 ingatlanközvetítőt, 16 ingatlanvagyon-értékelőt és -közvetítőt 
vettek nyilvántartásba az Igazgatási Osztály köztisztviselői, 10 adatváltozást vezettek át a 
nyilvántartásokon, és 4 szolgáltatót töröltek. Az előző évhez képest az új bejelentések száma és 
a nyilvántartásból való törlések tendenciája alapvetően nem változott. 
  
A központi címregiszter vezetésével kapcsolatos jegyzői hatáskör jelentős ügyiratszámot 
generált a beszámolási időszakban is: 2.458 cím került nyilvántartásba vételre, 83 cím törlésre, 
73 címet pedig módosításra a nyilvántartásban.  
 
A társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatosan beérkezett bejelentések száma (42) az 
előző évhez (36) képest növekedett.  
 
A beszámolási időszakban 109 birtokvédelmi eljárás indult. 
 
Anyakönyvi hivatalunk regionális szerepe tovább növekedett az utóbbi években a gyorsabb és 
szakszerűbb ügyintézés miatt. Az országos illetékességből adódóan a vidéki települések és a 
szomszédos megyék polgárai is több esetben kezdeményeztek ügyintézést Hivatalunknál. Ezáltal 
jelentős volt az ügyfélforgalom minden anyakönyvi ügytípusban, de elsősorban a hazai 
anyakönyvi ügyekben. 
 
Az Igazgatási Osztály Anyakönyvi Csoportja által végzett főbb tevékenységeket (születés, 
házasságkötés, elhalálozás anyakönyvezése) a 7. számú melléklet statisztikai mutatói 
szemléltetik.  
 
A beszámolási időszakban 15.315 anyakönyvi kivonatot állítottak ki az anyakönyvvezetők.  
 
A beszámolási időszakban 5.459 születés került és 4.147 haláleset került anyakönyvezésre. 
 
2020-ban 1.247 házasságkötésre került sor Debrecenben. Az apai elismerő nyilatkozatok száma 
391 volt.  
 
Amint arról már az Intézményfelügyeleti Osztály feladatellátását érintően is utaltam, a 
gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításával 
bővültek a jegyző gyámhatósági feladatai. A települési önkormányzat jegyzője került kijelölésre 
családvédelmi koordinációért felelős szervként, eljár a hozzátartozók közötti erőszak 
megelőzésével és ártalmainak csökkentésével kapcsolatban, nagykorú apa esetében teljes hatályú 
apai elismerő nyilatkozat felvételét végzi, megállapítja a gyermek családi és utónevét a gyermek 
családi jogállásának rendezése érdekében, hozzájárul a kiskorú gyermeknek az apaság 
megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez, megállapítja az ismeretlen 
szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait.  
 
A névviselési, névmódosítás és névváltoztatási ügyek száma 934 volt. A házassági névviselési 
forma módosítása iránti kérelmek száma (401) csökkent a járványhelyzet következtében (2019. 
évben: 514). A születési névváltoztatás anyakönyvezésére 533 esetben (2019. évben: 272) került 
sor.  
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A helyi adók nyilvántartásával, elszámolásával, beszedésével, ellenőrzésével kapcsolatos 
teendőket ellátó Adóügyi Osztály – a Polgármesteri Hivatal legnagyobb ügyiratforgalmat 
lebonyolító szervezeti egysége. 
 
Beszámolási időszakban az egyik legnagyobb volumenű kampánymunka volt a 2019. évi 
iparűzési adóbevallások fogadása, feldolgozása, és az azokkal kapcsolatos egyeztetési feladatok 
ellátása.  
 
Az év folyamán az adóügyi munka viszonylatában is az egyik legnagyobb nehézséget a 
járványhelyzet és a kapcsolódó jogszabályi előírásokkal összefüggő többletmunka jelentette. 
 
A 2020. évi LVIII. törvény rendelkezései értelmében a 2020. április 22. és 2020. szeptember 30. 
között esedékessé váló bevallások határideje egységesen 2020. szeptember 30. napjában lett 
megjelölve. Az adózók nagy arányban éltek a törvény biztosította „halasztás” lehetőségével, 
ezért az  Adóügyi Osztályon tehát a kampánymunka munka szóban forgó időszakra 
koncentrálódott.  Az ASP-rendszerben 22.321 darab 2019. évre vonatkozó bevallást rögzítettek. 
Ugyanakkor a tárgyévben befogadott és feldolgozott iparűzési adóbevallások száma 23.948 
darab volt. Az eltérés egyrészt abból adódott, hogy az évközi, úgynevezett soron kívüli bevallás 
benyújtására kötelezettek száma emelkedik, másrészt a felszólításnak köszönhetően sokan 
később eleget tettek bevallási kötelezettségüknek.  2018. szeptember 1. napjától a gazdálkodó 
szervezetek elektronikus ügyintézésre kötelezettek, ennek megfelelően papíralapú bevallásokat 
kizárólag őstermelőktől és szálláshely-üzemeltetőktől volt lehetőség befogadni. 
 
A tárgyidőszakban az Adóügyi Osztály különböző adózói állományvizsgálatokat végzett. Ennek 
keretében bírságra számíthattak a 2019. évi bevallási kötelezettségüket nem teljesítő, 2019. 
évben újonnan bejelentkező adózók és azon adóalanyok, akik bevallást utoljára a 2018. adóévről 
adtak be, folyamatos működés keretében. A bírság kiszabását megelőzően természetesen minden 
esetben előzetes felhívást küldtek ki az Adóügyi Osztály munkatársai (mintegy 2000 felszólítást). 
Mindezek alapján 158 mulasztási bírságot megállapító határozat született.   
 
A pandémia hatása nagymértékben szerepet játszik az iparűzési adó megfizetésénél, jelentős 
számban részletfizetéssel teljesítik a vállalkozások a kötelezettségüket. A bevételt nagyban 
befolyásolja az a jogszabálymódosítás, amely szerint a jogszabályban meghatározott kis- és 
középvállalkozói kör a 2% iparűzési adóelőleg helyett 1%-ot fizet abban az esetben, ha 
2021.02.25-ig benyújtotta a szükséges nyilatkozatot. 2020-ban megszüntetésre került  a feltöltési 
kötelezettség, így az érintett vállalkozások 2021.05.31-ig teljesítenek a tényadó és adóelőleg 
különbözet elszámolásakor. 
 
Az ASP adószakrendszerre való áttérést illetően elmondható, hogy a program használata nem 
okozott nehézséget, beszámolási időszak elején aktualizálásra kerültek az iratminták.  
 
2020-ban az építményadó mértéke nem változott, így csak az általános ellátandó adókivetési, 
ellenőrzési feladatokat kellett elvégeznie az Osztálynak. Az építményadóval összefüggő fontos 
jogszabályváltozás, hogy a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló törvény 2020. július 15-i hatállyal kiemelte a helyi adókról szóló törvényből a 
reklámhordozók helyi építményadókötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket. 
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A gépjárműadó vonatkozásában az Adóügyi Osztály munkatársai 21.842 határozatot készítettek 
el, melyből magánszemély részére 16.425 darab került postázásra, a vállalkozók részére pedig 
5.417 darabot küldtek meg elektronikusan.  
 
A talajterhelési díj vonatkozásában beszámolási időszakban 88 gazdasági társaságot és 510 
magánszemélyt szólítottak fel az adóbevallási kötelezettség teljesítésére. 2019-ben 180 
magánszemély és 41 cég teljesítette határidőben bevallási kötelezettségét, azaz a felszólítottak 
37 %-a. (Előző évben ez az arány 63,56 % volt, az eltérés minden bizonnyal összefüggésbe 
hozható a koronavírus-járvánnyal.)  
 
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 143. §-a szerint a magánfőző a magánfőzésre 
szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt 
változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati 
adóhatósághoz. Az említett jogszabály alapján az adóügyi hatóság a bejelentkezett adózókat 
nyilvántartásba vette, és a bejelentkezés tényéről a törvényben leírtaknak megfelelően 
tájékoztatást küldött a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. 2020-ban összesen 17 bejelentés érkezett 
a magánfőző tulajdonában álló párlat-előállításra alkalmas desztilláló berendezésre vonatkozóan. 
(Összehasonlításként ez a számadat 2015-ben 126, 2016-ban 13, 2017-ben 13, 2018-ban 14, 
2019-ben pedig 26 volt.) 
 
Az adóbevételek alakulásáról részletes tájékoztatást tartalmaz a már elfogadott, Debrecen 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról szóló 19/2021. (IV. 19.) 
önkormányzati rendelet.  
 
A végrehajtás speciális terület, ahol azokkal a magánszemélyekkel, cégekkel kerül kapcsolatba a 
hatóság, akik/amelyek nem teljesítették önként a fizetési kötelezettségüket. A végrehajtás 
leghatékonyabb eszköze továbbra is az elektronikus hatósági átutalási megbízások folyamatos 
kiadása volt, melynek eredményeként az elmúlt évben 1.159.108.600 forintnyi összeg folyt be. 
Az Osztály 2020-ban 508 letiltást indított, melyből több mint 27.000.000 forint bevétel 
származott. Az ingóvégrehajtás, (elsődlegesen) a gépjárműfoglalás során 2.452.912 forint folyt 
be. Ingatlan végrehajtási eljárás egy adózó egy ingatlanára indult 1.170.121 forintnyi hátralék 
erejéig. Ezen eljárás, valamint az előző évekből áthúzódó ingatlan végrehajtások eredményeként 
1.008.171 forintnyi, míg végrehajtási egyéb intézkedések hatására a 2020-as évben 230.192.180 
forintnyi hátralék rendeződött.  
 
 
 
 
 
6. Önkormányzati gazdálkodás, pénzügyi ellenőrzés 
 
 
Az önkormányzati gazdálkodási feladatok a Gazdálkodási Főosztály szervezeti keretein belül 
valósultak meg. 
 
A Pénzügyi Osztály feladatai voltak a beszámolási időszakban:  
• 2020. január-február hónapban az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének 

előkészítése (az adatok összegyűjtése a Polgármesteri Hivatal valamennyi szakosztályától, az 
Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervektől, az önkormányzati tulajdonú és 
nonprofit gazdasági társaságoktól, az egyéb támogatásban részesülő civil szervezetektől, majd 

2454



ezt követően a szükséges egyeztetések lefolytatása), 
 
• 2020 áprilisában a 2019. évről szóló zárszámadás összeállítása és a maradvánnyal növelt 

2020. évi költségvetési rendelet módosításának előkészítése, 
 
• 2020 novemberében sor került a 2020. évi költségvetési rendelet újabb módosítására, ennek 

keretében a szeptember 30-ig polgármesteri hatáskörben elfogadott előirányzat módosítások 
és átcsoportosítások átvezetése történt meg. Szintén ebben a hónapban került elfogadásra – a 
szakosztály által előkészített – 2021. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati 
rendelet.  

 
Ezen túlmenően a köztisztviselők a 2020-as év első felében felülvizsgálták az Osztály feladat- és 
munkakörét érintő belső szabályzatokat és utasításokat, valamint elkészítették a 
jogszabályváltozásokból, egyéb szakmai igényekből fakadó szükséges módosításokat.  
 
A beszámolási időszak további jelentős feladatai között kell megemlíteni: 
 

• a 46 önkormányzati fenntartású költségvetési szerv esetében a 2020. évi költségvetési 
rendelettervezet elkészítését, elfogadását követően az elemi költségvetések összesítését, 
ellenőrzését, Magyar Államkincstárhoz történő továbbítását, 

 

• a költségvetési szerveket érintő előirányzat átcsoportosítások és módosítások elkészítését 
és nyilvántartását, 
 

• az állami támogatások igénylésének elkészítését, az intézmények által beküldött adatok 
ellenőrzését, az intézményvezetőkkel és a társosztályokkal való egyeztetést, 

 

• a Magyar Államkincstárhoz továbbított számviteli beszámoló és költségvetés elkészítését. 
 
Az állandó feladatok közé tartozik még a szakosztályok és külső szervezetek által elkészített 
szerződések és megrendelők pénzügyi szempontból történő felülvizsgálata.  A szervezeti egység 
maga is készít elő szerződéseket, szerződésmódosításokat (például: az Önkormányzat által 
igénybe vehető folyószámlahitel és munkabér-hitelszerződések, kezességvállalással kapcsolatos 
szerződések). A Pénzügyi Osztály végzi a támogatásokkal összefüggő pénzügyi teendőket, a 
közfoglalkoztatottak pénzügyi adminisztrációját, a Lakásalappal kapcsolatos, valamint az ifjú 
házasok lakástámogatási kölcsöneihez kötődő nyilvántartási feladatokat. A szervezeti egység 
támogatások elszámolásának pénzügyi ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatköre bővült, hiszen a 
2020-as év végén az ellenőrzési értékhatár megemelésre került ötszázezer forintról egymillió 
forintra, ez pedig szükségképpen növeli a folyamatra fordítandó időegységet.  
 
Változatlanul minden hónapban teljes önkormányzati szinten el kell végezni az előirányzatok, a 
teljesítések, valamint a kötelezettség-vállalások egyeztetését; emellett a szervezeti egység 
köztisztviselői a költségvetési jelentés-készítési kötelezettségeknek is eleget tettek.  
 
A Pénzügyi Osztály 2019 októberétől kilenc nemzetiségi önkormányzat költségvetési és 
számviteli feladatait látja el.  
 
 
A Pénzügyi Osztály közvetlen ügyfélfogadási tevékenységet folytat a Debreceni Víziközmű 
Társulat megszűnésével kapcsolatos pénzügyi feladatok átvétele, a Nagymacs + 12 utca 
szennyvízberuházással összefüggő bevételek, valamint a debreceni útépítések lakossági 
önerejének beszedését érintő feladatok tekintetében. A koronavírus-járványhelyzet idején a 

2455



személyes ügyfélfogadás szünetelt, a munkatársak telefonon és elektronikusan, illetve a 
Polgármesteri Hivatal épületében elhelyezett gyűjtőládába tett dokumentumokon keresztül 
tartották a kapcsolatot az érintettekkel.  
 
A 2020-as évben a beruházások többsége jelentős állami és európai uniós támogatásokhoz 
kötődött, ezért azok pénzügyi elszámolása és kezelése rendkívül összetett: minden egyes 
folyamatban lévő vagy tervezett beruházás külön-külön elszámolási szabályok szerint működik, 
és minden beruházásnál más-más feltételeket szabnak a támogatási megállapodások. A 
beszámolási időszakban az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával kapcsolatban számos 
teendő adódott a Pénzügyi Osztály köztisztviselői számára is, hiszen többszáz 
kötelezettségvállalás keletkezett, amiket soron kívül kellett rögzíteni az analitikus 
nyilvántartásokban és azonnali pénzügyi teljesítést igényeltek.  
 
2020. szeptember 1. napjától a Pénzügyi Osztály új feladata a D2030 programmal kapcsolatban, 
hogy összefogja a projektek pénzügyi lebonyolítását, elvégezze a pénzügyi bizonylatok szakmai 
vizsgálatát és gondoskodjon az utófinanszírozott tételek kifizetésére. Megjegyzendő ugyanakkor, 
hogy a Pénzügyi Osztálynak a már megvalósult fejlesztésekkel összefüggésben is számos teendőt 
eredményez a pénzügyi elszámolás teljesítése, továbbá, hogy a záró elszámolásig mindenben 
rendelkezésre kell állni a támogató és a közreműködő szervezetek részére. A támogató 
szervezetek az egyes projekteket egyesével, számlánként, kötelezettség-vállalásonként 
ellenőrzik. A fejlesztési programok pénzügyi feladatai tehát párhuzamosan eredményeznek 
jelentős munkaterhet a szakosztály munkatársai számára, akik egyszerre foglalkoznak a már 
megvalósult fejlesztési programok elszámolásával és az újonnan induló fejlesztési programok 
napi szintű pénzügyi kezelésével.  
 
 
A Vagyonkezelési Osztály látta el az önkormányzati tulajdonú vagyont érintő sokrétű 
tevékenységet, egyebek mellett az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésre 
történő előkészítésével, a más kezelőkre nem bízott önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
hasznosításával, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelői feladatainak ellátásával, az 
ingatlanárverésekkel, az ingatlanvásárlásokkal, a térítésmentes vagyonszerzéssel kapcsolatos 
tulajdonosi feladatokat. 
 
Az Önkormányzat 2020. évben 4 alkalommal tartott ingatlanárverést. Az árveréseken az 
21 ingatlant hirdetettek meg értékesítésre, 3 ingatlant pedig bérbeadásra. Az árveréseken 
összesen 9  ingatlan értékesítésére és 2 ingatlan bérbeadására került sor. Nyilvános pályázat útján 
2020. évben nem történt ingatlan értékesítés. 
 
A Városfejlesztési Főosztálytól kapott aktiválási jegyzőkönyvek alapján az ingatlanokat érintő 
beruházások és felújítások vonatkozásában az Osztály folyamatosan elvégezte a kataszterek 
módosítását, a módosító adatlapok, az új adatlapok és új kataszteri füzetek kitöltését. A 2020. 
évre vonatkozó 117 aktiválási jegyzőkönyv összesen 1892 módosítás átvezetését jelentette.   
 
A tárgyi eszközök nyilvántartásba történő felvétele is késedelem nélkül megtörtént, beszámolási 
időszakban a rögzített tételek száma 421 volt. 
 
Az Önkormányzat tulajdonában és a Debreceni Vízmű Zrt. vagyonkezelésében lévő nem 
rendszerfüggetlen víziközmű-vagyon állományában bekövetkezett változásokról (felújítások, 
bontások, selejtezések) negyedévente küld jelentést a Debreceni Vízmű Zrt., mely alapján az 
analitikus nyilvántartás módosításra kerül. Ugyancsak negyedévente nyújt adatszolgáltatást a 
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Cívis Ház Zrt. is a kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok állományában 
bekövetkezett változásról. 
 
A 2019. évi leltározás eredményének feldolgozása zömében 2020. év elején, még a 2019. év 
zárását megelőzően megtörtént, a közel 340 darab – az intézmények, gazdasági társaságok, más 
szervezetek illetve a Vagyonkezelési Osztály leltározói és leltárfelelősei által kitöltött – 
leltárfelvételi ív kiértékelésével. A beszámolási időszakban a Vagyonkezelési Osztály 
munkatársai elkészítették a 2020. évi vagyonleltár leltározási ütemtervét és leltári helyenként a 
leltárfelvételi íveket. A leltárfelvételi ívek nyomtatása, kiküldése, postázása 2020 februárjában 
megtörtént.  
 
Az elmúlt egy évben 45 esetben, összesen közel 6000 kis- és nagyértékű eszköz tekintetében 
folytatott le az Osztály selejtezési eljárást a vonatkozó utasításban foglaltak alapján.  
 
A Vagyonkezelési Osztály munkatársai testületi feladatokat is elláttak, hiszen 2020-ban is 
segítették a Tulajdonosi Bizottság tevékenységét. A szervezeti egység köztisztviselői az 
önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához a beszámolási időszakban is 
szakmai, adminisztratív támogatást nyújtottak.  
 
A 2020-as évben is jelentős feladatmennyiséget eredményezett az Észak-Nyugati Gazdasági 
Övezetben és a Déli Gazdasági Övezetben megvalósuló beruházásokhoz szükséges ingatlanok 
tulajdonjogának megszerzése, valamint az esetleges telekalakítási eljárások lefolytatása. 
 
A Vagyonkezelési Osztály munkatársai számára folyamatos feladatként jelentkezett az 
Önkormányzat által a 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtása kapcsán megvalósítani kívánt 
fejlesztési elképzelések segítése, a turisztikai célú és a hivatásforgalmi kerékpárutak 
megvalósításához szükséges ingatlanszerzések ügyintézése, továbbá nagy számban érkeztek 
közművekhez kapcsolódó, valamint a közterületek igénybevételével összefüggő tulajdonosi 
hozzájárulás iránti kérelmek is.  
 
A beszámoló korábbi részében már utaltam arra, hogy 2020. szeptember 1. napjától a 
Vagyonkezelési Osztályon belül egy külön csoport jött létre Stratégiai Ingatlangazdálkodási 
Csoport elnevezéssel.  
 
Az itt dolgozó köztisztviselők főbb feladatai: 
 

- a stratégiai fontosságú ingatlanok megvásárlásával, kisajátításának előkészítésével és 
lebonyolításával, hasznosításával, értékesítésével kapcsolatos feladatok ellátása; 
 

- a stratégiai fontosságú ingatlanokhoz kapcsolódó, területelőkészítési feladatok, talajvédelmi 
tervekkel, kisajátítási tervek előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása; 
 

- a stratégiai fontosságú ingatlanokkal összefüggő engedélyezési és ingatlannyilvántartási 
ügyintézés; 
 

- az ingatlanok hasznosításával összefüggő döntések előkészítése; 
 

- a D2030 programmal kapcsolatban előkészítik a projektek tekintetében felmerülő kisajátítási 
eljárásokat. 
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A Hivatalgazdálkodási Osztályon végzett munka két jól elkülöníthető feladatcsoporthoz 
kapcsolódik, melyek a következők: 
 

• számviteli és pénzügyi feladatok (ezen belül költségvetési gazdálkodási feladatok, 
valamint a bevételekkel, kiadásokkal kapcsolatos számviteli és pénzügyi feladatok), 

 

• létszám- és bérnyilvántartás. 
 

A költségvetési gazdálkodási feladatok körében a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési 
tervének elkészítése a társosztályok közreműködésével megtörtént, a gazdálkodás helyzetéről 
szóló beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek a Hivatalgazdálkodási Osztály a 
vizsgált időszakban határidőre eleget tett, a számviteli rendben előírt és az Osztály feladatkörébe 
tartozó analitikus nyilvántartások vezetése, egyeztetése gördülékenyen zajlott. 
 
Egész évben jelentkező többletfeladat volt a projekt elszámolásokkal kapcsolatban a fizetési 
jegyzékek rendelkezésre bocsátása, a beérkezett pénzeszközök és azok felhasználásának 
nyilvántartása, a személyi juttatások számfejtése, banki átutalások lebonyolítása az érintettek 
részére, továbbá a könyvelési feladatok ellátása. 
 
Beszámolási időszakban a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolása, 
az érvényesítés, valamint az utalványozás a központi jogszabályoknak és a helyi utasításnak 
megfelelően történt. A pénzügyi munkaterületen érvényesült a szállítói számlák naprakész 
nyilvántartása, azok fizetési határidejének folyamatos figyelemmel kísérése. A napi és a postai 
utalások elektronikus rögzítése számszakilag pontosan, precízen történt meg. A pénztárellenőr a 
házipénztárban a 2020-as évben sem tapasztalt eltérést. 
 
2019. november 1-jei kezdettel az Állami Számvevőszék ellenőrizte a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 
13-ai választására fordított pénzeszközök felhasználását, mely folyamat eredménye a 
beszámolási időszakban vált ismertté: a szerv hiányosságot nem állapított meg.  
 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény a 2020-as évben több alkalommal 
változott, mely a Hivatalgazdálkodási Osztály tevékenységét főként abban érintette, hogy 
számlaadat-szolgáltatásra kötelezett lett a Polgármesteri Hivatal is. Az adatszolgáltatás az ASP 
program segítségével teljesítésre került.  
 
 
 
A Gazdálkodási Főosztály vezetőjének közvetlen irányítása alá tartozó Társasági Vagyoni 
Csoport fontosabb feladatkörei: 

 

• az Önkormányzat, mint tulajdonos képviselete a gazdasági társaságok legfőbb 
szervének ülésein; 
 

• a gazdasági társaságokkal kapcsolatos előterjesztések jogi előkészítése, véleményezése 
különös tekintettel a társasági szerződések, alapszabályok, alapító okiratok készítésére, 
módosítására, felügyelőbizottsági ügyrendek jóváhagyására; 

 

• az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, 
felügyelő bizottságának tagjai és könyvvizsgálói vonatkozásában felmerülő 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása. 
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A Csoport koordinálta és előkészítette a kizárólagos és többségi tulajdonú közhasznú gazdasági 
társaságok ügyvezetőinek teljesítményértékelését, valamint a jogviszonyok megszűnése, 
megszüntetése miatt előkészítésre kerültek a vezető tisztségviselők munka és megbízási 
szerződései, munkakör átadás-átvételek. 2019 novemberétől a Csoport jogász végzettségű 
köztisztviselője látja el a Pénzügyi Bizottság referensi feladatait.  
 
A beszámolási időszakban a Csoport 39 közgyűlési előterjesztést, továbbá 13 polgármesteri 
határozatot készített elő, illetve részt vett a gazdasági társaságok legfőbb szerveinek ülésein, és 
képviselte az Önkormányzatot.  
 
2020. évben 28 gazdasági társaságot érintően látta el a Csoport az Önkormányzat tulajdonosi 
döntéseinek előkészítését, végrehajtását, többek között az üzleti tervek és a számviteli 
beszámolók véleményezését, döntésre előkészítését, majd az üzleti tervekben foglaltak 
végrehajtásának nyomon követését.  
 
Az ország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet valamennyi gazdasági társaság működését 
érintette, ezért 2020. március-május hónapokban több esetben készült számukra iránymutatás a 
szükséges és elvárt intézkedések meghozatalát illetően. Tekintettel arra, hogy a társaságok a 
korlátozó intézkedések miatt nem végezhették a létesítő okirat szerinti tevékenységüket, a 2020. 
évi üzleti tervükben elfogadott bevétel-kiadási arányok megváltoztak. Annak érdekében, hogy az 
önkormányzati működési támogatást minél hatékonyabban és takarékosabban használják fel, 
rendszeres adatszolgáltatások alapján ellenőrizte a Csoport a pénzügyi mutatókat és szakmai 
iránymutatást adott a vezető tisztségviselőknek. A veszélyhelyzet megszüntetését követően 
valamennyi gazdasági társaság elkészíthette az iránymutatások alapján korrigált üzleti tervét, ez 
minden társaság tekintetében elfogadásra került a tulajdonos részéről, majd minden előirányzat 
és szerződés módosításra került annak érdekében, hogy a társaságok 2020. évi gazdálkodása az 
eredeti előirányzatokat meghaladó önkormányzati többlettámogatás nélkül történhessen.  
 
 
 
A Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája belső ellenőrzés keretén belül bizonyosságot adó 
tevékenységként az alábbi feladatokat látta el: 
 

• a Hivatal és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata működésével kapcsolatos 
feladatokra vonatkozóan belső ellenőrzés végzése; 
 

• az önkormányzati fenntartású, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési 
szervek működésének, gazdálkodásának, pénzügyi-gazdasági tevékenységének 
ellenőrzése; 
 

• a kizárólagos, többségi és közvetett önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
működésének, gazdálkodásának ellenőrzése; 
 

• az önkormányzat által nyújtott támogatások rendeltetésszerű felhasználásának 
ellenőrzése 500 E Ft és 500 E Ft feletti támogatások esetében a kedvezményezett 
szervezeteknél; 
 

• önkormányzati tulajdonban lévő, feladatellátás szempontjából állami fenntartásba került, 
megállapodás alapján működő intézmények esetében a vagyon használatának 
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ellenőrzése; 
 

• a Debrecenben működő települési nemzetiségi önkormányzatok belső ellenőrzési 
feladatainak ellátása megállapodás alapján; 
 

• a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás belső ellenőrzési feladatainak 
ellátása megállapodás alapján. 
 
 

Bizonyosságot adó ellenőrzési tevékenysége mellett az Iroda tanácsadó tevékenységet is végez. 
 
 
A 2020. évi ellenőrzési tevékenységre vonatkozó összefoglaló számadatok: 
 

Belső ellenőrzések Terv szerint 
végrehajtva 

Terven felül, 
soron kívül 
végrehajtva 

Összes 
végrehajtott 
ellenőrzés 

Polgármesteri Hivatalnál 9 0 9 

 
Önkormányzati intézményeknél 
 
 - rendszerellenőrzés 
 - szabályszerűségi ellenőrzés 

 
 
 

1 
2 

 
 
 

0 
0 

 
 
 

1 
2 

Önkormányzati társaságnál 
(kizárólagos és többségi tulajdonú) 2 0 2 

Támogatott szervezeteknél       83 2 85 

Összesen: 97 2 99 
 
 
Összességében elmondható, hogy az ellenőrzések nagyságrendje továbbra is jelentős a 
feladatellátást nehezítő körülmények ellenére is. A 2021. április 26-án elfogadott, Debrecen 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről szóló 
polgármesteri döntés az ellenőrzésekről részletes információkat tartalmaz,  ugyanakkor jelen 
beszámoló keretében is utalni kívánok arra, hogy a 2020. évben végrehajtott ellenőrzések során 
az Ellenőrzési Iroda a szükséges javaslatokat megtette, melyek a szabályszerű működésre, illetve 
a gazdaságosság-hatékonyság-eredményesség követelményeire irányultak. Az ellenőrzés 
intézkedést igénylő javaslataira az ellenőrzöttek intézkedési tervet készítettek. A 2020-as évben 
összesen 36 intézkedés került előírásra az ellenőrzöttek felé, ebből 18 javaslat a Polgármesteri 
Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői felé. Az intézkedések végrehajtásának nyomon 
követése – részben beszámoltatás, részben utóellenőrzés útján – rendszeres. A javaslatok az 
ellenőrzöttek részéről szinte kivétel nélkül elfogadásra kerültek. A támogatások felhasználásához 
kapcsolódóan az Ellenőrzési Iroda 2020-ban négy szervezetet érintően állapított meg 
visszafizetési kötelezettséget 2.148.525 forint összegben. 
 
Az Ellenőrzési Iroda tevékenysége tanácsadói feladatokra is kiterjedt: a szakosztályok részéről 
érkező megkeresések során többnyire szóbeli egyeztetések és állásfoglalások történtek.  
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A 2020-as évben az Ellenőrzési Iroda elvégezte a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2019-2022. évekre szóló belső ellenőrzési stratégiai tervének felülvizsgálatát. Ennek 
eredményeként – figyelemmel a vezetés részéről felmerült igényekre is – módosított stratégiai 
terv készült. Az új irányelvek alapján került összeállításra Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési terve is.  
 
A beszámolás időszakát mind a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, mind a módszertani útmutatók 
módosulása okán érintették változások. Ennek megfelelően felülvizsgálatra és átdolgozásra 
került Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Kézikönyve. 
 
Az Ellenőrzési Iroda együttműködési megállapodás alapján 10 szervezet (DAHUT valamint 9 
nemzetiségi önkormányzat) esetében ellátta belső ellenőrzési feladatait, elkészítette ezen 
szervezetek stratégiai és belső ellenőrzési tervét.  
Az Iroda emellett intézmény átadás-átvételi eljárásában vett részt, valamint ellátta beszámolási, 
tervezési, nyilvántartási feladatait. 
 
 

 

7. A közvélemény tájékoztatása, minőségpolitika, összegzés 
 
 
 
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egységes arculatának megteremtése, a lakosság 
hiteles és naprakész tájékoztatása érdekében a Polgármesteri Kabinetiroda Társadalmi-kapcsolati 
Csoportjának vezetője és sajtóreferensei koordinálják a külső és belső kommunikációt, tartják a 
kapcsolatot a média munkatársaival, szervezik a sajtómegjelenéseket.  
 
2020-ban a Társadalmi-kapcsolati Csoport 133 eseményre szóló meghívót, valamint 480 
sajtóanyagot, sajtóinformációt, közleményt és megkeresésre adott választ küldött a sajtónak.  
 
Bár a legfontosabb sajtótájékoztatók tekintetében a beszámolási időszakban is törekedtünk a 
személyes megjelenés biztosítására, a koronavírus-járványhelyzet okán elmaradt sajtóesemények 
következtében egyre markánsabb lett az online formában történő tájékoztatás szerepe. Az online 
sajtótájékoztatók és eseményközvetítések szervezése, a Youtube-csatornákra és a Facebookra 
készülő hírvideók összeállítása újfajta munkamódszerek elsajátítását is megkívánta az érintett 
munkatársakról.  
 
A Polgármesteri Hivatal 2016. év folyamán aktualizálta a minőségirányítási rendszerét, melynek 
során a hivatalon belüli minőségirányítási rendszer átdolgozásra került a 2015-ben megjelent új 
MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelmények alapján, valamint bevezetésre került az  
MSZ EN ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási rendszer szabvány követelménye. 
Mindezeket a Polgármesteri Hivatal 2017. évtől kezdődően integrált irányítási rendszerként 
működteti.  
 
Az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány alapján elfogadott 
integrált irányítási rendszer dokumentumait a jogszabályváltozásoknak és a Polgármesteri 
Hivatalban bekövetkezett szervezeti változásoknak megfelelően, a 2020-es év folyamán is 
felülvizsgáltuk, melynek eredményeként aktualizálásra került az Integrált Irányítási Kézikönyv, 
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az IE-03 „Kapcsolattartás a lakossággal, a bejelentések, javaslatok, panaszok kezelése, az 
ügyfelek és a Közgyűlés elégedettségének mérése” elnevezésű integrált irányítási eljárás, 
valamint a szervezeti egységek folyamatszabályozásai. 
 
2020 októberének elején lezajlott a HungaroCert Rendszertanúsító Iroda közreműködésével az 
integrált irányítási rendszer külső (független) tanúsítási auditja, Az audit alapján a külső auditor 
– a HC.727/F/2020. számú audit jelentésével – igazolta a Polgármesteri Hivatal integrált 
irányítási rendszerének az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok 
szerinti megfelelőségét. A tanúsítási audit lezárásaképpen a Polgármesteri Hivatal megkapta az 
erről szóló tanúsítványt. 
 
A 2020. évre jóváhagyott belső auditálási tervnek megfelelően 19 szervezeti egység belső 
auditálására került sor. A belső auditorok a szervezeti egységek működése kapcsán érdemi 
hiányosságot nem tártak fel.  
 
A Polgármesteri Hivatal a bevezetett szabványok által meghatározott integrált irányítási rendszer 
alapján a lakosság körében folytatott ügyfélelégedettségi mérést, melynek 2020. évi 
eredményeiről – előző beszámolóm keretében – már részletes tájékoztatást adtam, azonban utalni 
kívánok rá, hogy a visszajuttatott, kitöltött ügyfél-elégedettségi kérdőívek értékelésének 
összegzéseként megállapítható: humánerőforrás oldalról magasan kvalifikált, megfelelő 
szaktudással rendelkező ügyintézők kerülnek kapcsolatba az ügyfelekkel. Az ügyintézők 
magatartására, munkamódszerére, az ügyintézés körülményeire vonatkozó kérdéskörre adott 
válaszok eredményét illetően az osztályzatok meghaladják a 4,7-es átlagértéket, tehát az ügyfelek 
véleményén alapuló adatok egyértelműen visszatükrözik, hogy az ügyintézők segítőkészen 
intézik az állampolgárok ügyeit, udvariasak, érthető módon tájékoztatnak. A beérkezett válaszok 
alapján az ügyintézés színvonala más hivatalokhoz képest jobb megítélés alá esik, a kérdőívet 
kitöltők csupán egyötöde nyilatkozott az ügyintézés színvonalbeli azonosságáról, a „rosszabb” 
és a „sokkal rosszabb” kategóriát pedig egyetlen válaszadó sem jelölte meg. 
 
A munkánkhoz szorosan kapcsolódó testületek, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése és a bizottságok, valamint a településrészi önkormányzat tagjai tekintetében az 
elégedettségmérésre vonatkozó vizsgálatot 2020 őszén végeztük el.  A felmérő adatlap 3 
kérdéscsoporttal vizsgálta az elégedettséget: kapcsolattartásra vonatkozó információk, a 
munkamódszerek megismerését elősegítő információk, valamint a polgármesteri hivatali munka 
megítélését tartalmazó információk. A felmérésben a Közgyűlés tagjai (33 fő) és a Közgyűlés 7 
állandó bizottságának nem képviselő tagjai (29 fő), valamint a Józsai Településrészi 
Önkormányzat 4 fő nem képviselő tagja vett részt. A kiküldésre került felmérő adatlapokból 40 
darab kérdőív került visszaküldésre. A kitöltött felmérő adatlapok értékelésének összegzéseként 
megállapítható, hogy a Polgármesteri Hivatal a települési önkormányzati képviselők és nem 
képviselő bizottsági tagok elvárásainak megfelelően, magas színvonalon működik. A képviselők 
2020-ban – a 2019-es évhez képest – sokkal elégedettebbek voltak a képviselői munkájukhoz 
nyújtott szolgáltatással, támogatással; a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei által készített 
testületi anyagok előkészítését, minőségét évről-évre egyre pozitívabban értékelik. 
 
A Polgármesteri Hivatal szinte valamennyi munkatársa példaértékű helytállással, 
elkötelezettséggel és nagy munkabírással igyekezett eleget tenni minden elvárásnak, amikor napi 
teendőit – a kulturált, polgárbarát, minőségi munkavégzés legmagasabb szintjének elérésére 
irányuló törekvésünkkel összhangban – jó szakmai színvonalon látta el. 
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Megállapítható, hogy  
 

• a Polgármesteri Hivatal a beszámolási időszakban is az előírt minőségi 
követelményeknek megfelelően működött, 
 

• a 2020. évi kiemelt feladataink teljesítéséhez kapcsolódóan a minőségprogramban 
foglaltak a gyakorlatban megvalósultak és 
 

• mindezen megállapításokat az ügyfeleknek, a helyi önkormányzati képviselőknek, 
valamint a nem képviselő bizottsági tagoknak a hivatali munkáról és működésről alkotott 
többségi véleménye is alátámasztja. 

 
 
Debrecen, 2021. május  
 
 
 
 
         

Dr. Szekeres Antal 
címzetes főjegyző 
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1. számú melléklet 

Az Önkormányzat, illetőleg a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei 

a 2020. december 31-ei állapot szerint 
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2. számú melléklet∗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∗ Jelen kimutatás a települési nemzetiségi önkormányzat testületének feladat- és hatáskörében eljárva meghozott elnöki 
határozatokkal egybeszámolt összesítő adatokat tartalmazza. 

bolgár: 56

görög: 22

német: 42

örmény: 48

roma: 28

román: 25

ruszin: 63

lengyel: 29

ukrán: 44

A települési nemzetiségi önkormányzatok által 2020. évben hozott 
határozatok száma
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3. számú melléklet 
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A Polgármesteri Hivatal 2020. évi ügyiratforgalmának statisztikai adatai
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4. számú melléklet  
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ügyintéző (401 fő)

ügykezelő (52 fő)

munkavállaló (31 fő)

fő 

2467



5. számú melléklet 

 
2020. évben kiesett munkanapok száma a Polgármesteri Hivatalban összesítve 

(betegszabadság+táppénz) 
 

Szervezeti egység kieső nap/év 
Adóügyi Osztály 382 
Ellátási Osztály 94 
Ellenőrzési Iroda 17 
Főépítészi Iroda 149 
Gazdálkodási Főosztály 16 
Hivatalgazdálkodási Osztály 46 
Humán Főosztály 0 
Igazgatási Osztály 481 
Intézményfelügyeleti Osztály 153 
Jogi Osztály 70 
Közbeszerzési Osztály 18 
Kulturális Osztály 31 
Pénzügyi Osztály 143 
Polgármesteri Kabinetiroda 232 
Szervezési és Jogi Főosztály 12 
Szervezési Osztály 253 
Szociális Osztály 509 
Településfejlesztési és Beruházási Részleg 18 
Településüzemeltetési és Környezetvédelmi Részleg 33 
Vagyonkezelési Osztály 352 
Városépítési Osztály 155 
Városfejlesztési Főosztály 49 
Városüzemeltetési Osztály 54 
Zöldterületi Osztály 131 

   

2020. évben 254 munkanap volt, ezzel számolva 13,4 fő a kiesett létszám éves szinten. 
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6. melléklet 
 

A jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlása  
  
  

A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 80. § (1) bekezdés e) pontja 
szerint a jegyző az átruházott hatáskör gyakorlásáról évente egy alkalommal beszámol a 
Közgyűlésnek.   
  
Az SzMSz 3. melléklete tartalmazza a Közgyűlés által a jegyzőre átruházott hatáskörök 
jegyzékét. A Közgyűlés által a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról, 2020. évre 
vonatkozóan – a megbízásomból eljáró Városüzemeltetési Osztály, Zöldterületi Osztály, 
Intézményfelügyeleti és Szociális Osztály vezetőinek jelentése alapján – az alábbi tájékoztatást 
nyújtom:  
  
  
I./ A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Tv.) 46. §-ában  
meghatározott közútkezelői hatáskörök gyakorlása  
  
Tv. 46. § (1) A közút kezelőjén a helyi közutak tekintetében 
a) 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 9/D. § (1) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 
14. § (1) bekezdés a) pontjában, 15. § (1) bekezdésében, 29. § (4) és (9) bekezdésében, 29/B. § 
(2) bekezdésének a) pontjában, 33. § (2) bekezdésében, 33/D–35. §-ban, 36. § (1), (3) és (4) 
bekezdésében, 37. § (2) és (3) bekezdésében, 41. §-ban, 42. § (3) bekezdésében, 42/A. § (1) és 
(2) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében és a 45. § (1) bekezdésében a helyi önkormányzat 
képviselő-testületét kell érteni.  
 
 
Tv. 3. § (2) A közút kezelője a közlekedés résztvevőit tájékoztatja a közlekedés biztonságát és 
zavartalanságát jelentősen befolyásoló körülményekről.  
  
A fenti jogszabályhely alapján hetente egy alkalommal (minden szerdán) útinform jelentést 
adunk ki a sajtó részére, a városi kezelésben levő úthálózatot érintő aktuális 
forgalomkorlátozásokról, a forgalmat alakító körülményekről. Az útinform tájékoztatást nyújt 
a közlekedést befolyásoló ideiglenes körülmények tárgyáról, helyéről, időtartamáról és az 
ideiglenes forgalmi rend bevezetése esetén annak várható kezdési és befejezési időpontjáról.  
  
Tv. 7. § (3) Az a járművezető, aki a közúti jelzés olyan rongálását, beszennyezését észleli, vagy 
a közútra került olyan akadályt lát, amely a közlekedés biztonságát súlyosan veszélyezteti, 
köteles erről a rendőrséget vagy a közút kezelőjét értesíteni, és – amennyiben erre lehetősége 
van – a veszélyt a közlekedés többi résztvevőjének jelezni vagy azt elhárítani (mérsékelni).  
  
Amennyiben a közlekedés biztonságát súlyosan veszélyeztető akadályt vagy rongálást, 
szennyeződést észlelnek a Polgármesteri Hivatal munkatársai vagy ezzel kapcsolatos bejelentés 
érkezik, a szükséges intézkedések megtételéről haladéktalanul gondoskodnak. 2020. évben 
olyan intézkedésre, mely rongálás, szennyeződés vagy egyéb, a közlekedés biztonságát 
súlyosan veszélyeztető akadály miatt történt 6 esetben került sor.  
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Tv. 9/D. § (1)A járművekkel a közutakon, valamint az állami és helyi önkormányzatok 
tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb 
közterületeken történő várakozás a közutak, valamint az állami és helyi önkormányzatok 
tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek 
közlekedési célú használatának minősül. 
 
A fenti jogszabályhely alapján látta el a Városüzemeltetési Osztály az önkormányzati 
tulajdonban lévő, közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek 
közútkezelői feladatait, melyek a következők: önkormányzati tulajdonú bel- és külterületi 
szilárd burkolatú és földutak kezelése, eljárások a közútkezelői feladatkörben, az utak javítása, 
karbantartása, síkosságmentesítése, forgalmi rend kialakítása és fenntartása, kapubejárók, 
útcsatlakozások engedélyezése, túlméretes gépjárművek közlekedésének engedélyezése, közút 
nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése, a közút területét érintő építési ügyekben 
a közúti érdekek képviselete, továbbá vonalas létesítmények építése, bontása esetén a hatósági 
(engedélyezési) eljárás részeként közútkezelői hozzájárulások megadása.  
 
Tv. 12. § (5) A közút kezelője a hozzájárulása nélkül vagy attól eltérő módon az út területén 
elhelyezett reklámtáblát, reklámhordozót, egyéb reklámcélú berendezést és tájékozódást segítő 
jelzést megjelenítő reklámcélú eszközt a reklám célú tárgy tulajdonosának, közvilágítási-, 
villany-, telefonoszlop esetében az oszlop tulajdonosának vagy a reklámtábla tulajdonosának 
költségére eltávolíthatja.  
  
A beszámolási időszakban reklámtábla – tulajdonosok költségére történő – eltávolítására nem 
került sor.  
  
  
Tv. 14. § (1) bekezdés a) A közút lezárására vagy forgalmának korlátozására (elterelésére) a 
közút kezelője a közúton folyó munka, a közút állagának védelme, a közúti forgalom biztonsága 
vagy időjárási körülmények miatt jogosult.  
  
Ilyen jellegű közúti lezárásra a nagyfelületű aszfaltozási munkák esetében került sor, így a 
Széna téren, Sillye Gábor utcában, Domb utcában, Mezőgazdász utcában és a Kádár dűlőn. 
 
          
Tv. 15. § (1) A miniszter – rendeletben – meghatározott járművek közlekedését a közút 
kezelőjének hozzájárulásához és díj fizetéséhez kötheti.  
  
A fenti bekezdésben foglaltak alapján közútkezelői hozzájárulás kiadására 2020. évben nem 
került sor.  
  
Tv. 29. § (9) A közforgalom elől elzárt magánutat a közforgalom számára megnyitni, vagy a 
közforgalom elől el nem zárt magánutat a közforgalom elől elzárni az utak 
forgalomszabályozásáról és forgalomba helyezéséről szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott módon, a magánút tulajdonosának (kezelőjének) a kérelmére, a közlekedési 
hatóság engedélyével szabad. A magánút közforgalom számára való megnyitásának, illetve 
elzárásának tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. A bejegyzést a tulajdonosnak 
(kezelőnek) kell kezdeményeznie. A magánút közforgalom elől elzárásának tényére vonatkozó 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzés hiányában a magánút közforgalom elől el nem zárt 
magánútnak minősül.  
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A fenti bekezdésben foglaltaknak megfelelő közútkezelői hozzájárulás kiadására 2020. évben 
nem került sor.  
  
  
Tv. 29/B. § (2) bekezdés a) Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 
engedélyezéséről szóló külön jogszabályban meghatározott engedélyezési eljárásokban 
ügyfélnek minősül az építtető, a vagyonkezelő, a közművek tulajdonosa, kezelője, továbbá az 
ügyféli minőség vizsgálata nélkül azon személyek, mint, az ingatlantulajdonos, vagy az 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használó, akinek ingatlana a hatásterületen 
fekszik.  
  
A közút kezelőjeként a következő főbb útépítési engedélyezési eljárásokban vettünk részt: 
Könyvkötő utca építése, Szabó Kálmán u. – Galamb u. – Vécsey u. – Gizella u. kereszteződés 
átépítése, Kálvin tér – Vár utca összekötése, Észak-Nyugati Gazdasági Övezet közlekedési 
infrastruktúra építése, 33. sz. főút – Csigekert u. csomópont átépítése, 33. sz. főút – Kishatár út 
csomópont átépítése, 33. sz. főút – Auchan körforgalmi csomópont átépítése, Csillagvirág utca 
útépítés, Köteles utcán útépítés.  
  
A közút kezelőjeként a következő főbb forgalomba helyezési eljárásokban vettünk részt:  
Domokos Márton úton (Ragoda dűlő és Vezér út között) megvalósult szilárd útburkolat, 47. sz. 
főút 6+872 km szelvényében kiépített osztályozós csomópont és az ipari övezetet feltáró 
úthálózat és kapcsolódó közlekedési létesítmények, Jedlik Ányos utcában (hrsz.: 0502/7) 
megvalósult autóbuszöböl-pár és járda, Határ út – 4. sz. főút közúti felüljáró és kapcsolódó 
közlekedési létesítmények, Egyletkert lakópark, Kadarcs utcában, Nádsíp utcán megvalósult 
szilárd burkolatok és csatorna, az egykori GÖCS helyén lévő gazdasági terület 
megközelíthetőségének biztosítása (Apafája, Zólyom, Kard, Vályi Nagy Tibor, Hetényi János, 
Kőrösi Csoma Sándor utcák.) 
  
Az alábbi új gyalogátkelőhelyek forgalomba helyezésében vettünk részt közútkezelőként: 
Mátyás király utca – Jánosi utca csomópont esetében.  
  
Tv. 33. § (2) A közút kezelője, az út használatáért díjszedésre, valamint a díjfizetés ellenőrzésére 
jogosult szerv vagy szervezet és a 21. § (4) bekezdése szerint kijelölt hatóság a gépjárműről és 
annak hatósági jelzéséről felvételt készíthet annak érdekében, hogy a 21. § (5) bekezdése 
szerinti kormányrendeletben meghatározott szabályszegések elkövetését bizonyítani lehessen. 
A közút kezelője, az út használatáért díjszedésre, valamint a díjfizetés ellenőrzésére jogosult 
szerv vagy szervezet az általa készített felvételt haladéktalanul átadja a 21. § (4) bekezdése 
szerint kijelölt hatóságnak. A díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezet – amennyiben nem 
jogosult a pótdíjkövetelés behajtására – a felvételt köteles haladéktalanul átadni a pótdíj 
beszedésére jogosult szervezetnek.  
  
A fentiekben foglaltaknak megfelelő tevékenységet (úthasználati díj szedése és annak 
ellenőrzése) az önkormányzat, illetőleg a jegyző nem lát el, mivel az önkormányzati tulajdonú, 
valamint fenntartású utak között nem találhatóak használati díj ellenében igénybe vehető utak, 
útszakaszok.  
  
Tv. 34. §  
(1) A közút kezelője – az országos és a helyi közutak kezeléséről szóló jogszabályok szerint 
eljárva – köteles gondoskodni arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, 
közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen.  
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(2) A közút forgalmi rendjét – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a közút kezelője alakítja 
ki. A forgalmi rendet – a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása 
esetén, de legalább ötévenként – a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, és ha szükséges, 
módosítania kell. A közlekedési hatóság – a közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető 
helyzet megszüntetése érdekében – kezdeményezheti a forgalomszabályozás módosítását, vagy 
a közút kezelőjét a forgalmi rend felülvizsgálatára kötelezheti.  
(3) A közutat, annak műszaki, minőségi, forgalmi, baleseti adatait, valamint a forgalmi rendjét 
meghatározó jelzéseket, továbbá a közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére fordított 
költségeket a kezelőnek nyilván kell tartania és erről a közlekedési hatóságnak adatot kell 
szolgáltatnia.  
(4) A közút megrongálódását a közút kezelője – az országos és a helyi közutak kezeléséről szóló 
jogszabályok szerint eljárva – köteles kijavítani, és a közút forgalmának biztonságát 
veszélyeztető helyzetet elhárítani. A kijavításig és a veszélyhelyzet elhárításáig köteles a 
forgalomban résztvevőket a veszélyre figyelmeztetni, szükség esetén sebesség- vagy 
súlykorlátozást elrendelni, illetőleg a közutat lezárni.  
  
  
Forgalmi rend módosítása és felülvizsgálata  
  
2020. évben a városi úthálózaton a Kishegyesi út – Köteles utca – Kisállomás utca – Tas utca 
– Ács utca tömbön belül lakó-pihenő övezet került kialakításra. Az Ötmalom utca, Berek utca, 
Kígyó utcák közötti szakaszán egyirányú forgalmi rend került bevezetésre a Kígyó utca 
irányába, továbbá szintén a Jázmin és a Perzse utcákban, valamint a Szalóksámson utca 
Meggyfás utca – Jázmin utca közötti szakaszára, továbbá az Aranyeső és a Meggyfás utcákra 
vonatkozóan.  
 
Forgalmi rend felülvizsgálatokra a város egy-egy részére, illetve a közlekedés fejlesztésének 
területére koncentrálva éves szinten kerül sor a városvezetők, az érintett önkormányzati 
képviselők, a közösségi közlekedési vállalatok, az illetékes rendőrkapitányság, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt., a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Útügyi Osztálya bevonásával.  
  
  
A közút minőségi, forgalmi, baleseti adatainak, valamint forgalmi rendjének, illetve a 
közút fenntartására fordított költségek nyilvántartása  
  
A Városüzemeltetési Osztály útellenőrei a beutazási ütemterveikben meghatározott 
gyakorisággal végzik a helyi úthálózat ellenőrzését. A burkolat állapotára vonatkozó 
információkat a napi jelentéseikben rögzítik. A városi úthálózat forgalmi rendjét meghatározó 
közúti jelzésekről papíralapú (térképes) nyilvántartás készül. A városi úthálózat baleseti adatai 
a Debreceni Rendőrkapitányság Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának éves 
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról 
szóló beszámolóiban állnak rendelkezésre.  
  
  
Útfenntartási és karbantartási munkák  
  
2020. évben az önkormányzati tulajdonú közutak és járdák karbantartására az Önkormányzat 
az évi működési költségvetéséből mintegy bruttó 600 millió forintot fordított.  
  
Főbb mennyiségi mutatók:  
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Hideg aszfalt kátyúzás:    90 m3 (cca.: 1800 db kátyú)  
Meleg aszfalt kátyúzás és javítás:  540 m³ (cca.: 11400 db kátyú)  
Járdalap kiszállítás:      2195 db (cca.: 5669 m²)  
Stabilizált földutak karbantartása:  2808 m³ (cca.: 18002 m²)  
Földutak gréderezése:    1000 óra (cca.: 246800 m)  
Nagyfelületű útjavítás:    5 db utcában (cca.: 10000 m2)  

  
Buszöblök, peronok javítása  
  
A 2020. évi felújítási munkákra 1 tömegközlekedési megállóban (Széna téri megállóhely) 
került sor.  
 
Gyalogátkelőhelyek kialakítása  
  
Lakossági jelzések alapján a tárgyi évben 1 új gyalogátkelőhely került kivitelezésre 
Debrecenben a Mátyás király utca – Jánosi utca kereszteződésében.  
  
Kertségi fejlesztési program, földutak stabilizálása, karbantartása  
  
2020 áprilisában kezdődtek meg az önkormányzati tulajdonban lévő földutak, stabilizált 
felületű utak karbantartási munkái. A programban közel 74 millió forintos keretösszeg állt 
rendelkezésre arra, hogy a város összesen 170 km hosszúságú nem szilárd burkolatú útjain 
útstabilizálási, felülterítési, illetve gréderezési munkákat végeztessen, javítva ezzel az ott lakók 
közlekedési feltételeit. A rendelkezésre álló összeg mintegy 127 utca gréderezését, felülterítését 
és stabilizálását fedezte. A stabilizálási munkák során a földutak felületén 20 cm mélységű 
„tükör” kiszedése történik meg, melybe először nagy, majd kis frakciójú kő kerül. Az így kapott 
felületen – a korábbi földutakhoz képest – nagyságrendekkel javultak a közlekedés feltételei. A 
felülterítési munkák a már korábban stabilizálásra került utcákban keletkezett kátyúk, 
süllyedések kijavítását foglalták magukban.  
  
  
Tv. 34. § (5) A közút tisztántartásáról a közút kezelője gondoskodik. A közút 
síkosságmentesítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény eltérő 
rendelkezése hiányában a közút kezelője végzi.  
  
2020. évben, a téli időszak alatt Debrecen város útjain, járdáin és várakozóhelyein összesen 
bruttó 71,7 millió forint összegben végeztettünk síkosságmentesítési és hóeltakarítási 
munkákat.  
 
  
A közút tisztántartása egész évben folyamatos feladat, mely a következőket foglalja magában: 
a burkolt felületek rendszeres gépi és kézi seprését, takarítását, az utakra kerülő eseti 
szennyeződések (balesetből származó anyagok, murva, homok, olaj, beton, sár, göngyölegek 
stb.) alkalmankénti eltávolítását, az ebből adódó balesetveszély azonnali megszüntetését, a kézi 
szemetesek rendszeres ürítését, a tél folyamán kiszórt szóróanyagok feltakarítását, valamint az 
illegálisan kihelyezett hulladék elszállítását. A közutak, bicikli utak, járdák  tisztántartásáról, 
az illegális hulladékok elszállításáról, a tömegközlekedési helyek tisztántartásáról Debrecen 
Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzésen – 2020. évre – kiválasztott vállalkozók 
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útján gondoskodott. 2020-ban a fenti feladatokat ütemezetten, összesen 302,4 millió forint 
összegben végeztettük el. 
 
  
Tv. 34. § (6) Közút mellett, kijelölt pihenőhelyen vagy várakozóhelyen kizárólag az 
utasforgalomból származó hulladék helyezhető el. Ha közút mellett, kijelölt pihenőhelyen vagy 
várakozóhelyen nem utasforgalomból származó hulladékot helyeztek el és az ilyen hulladék 
elhelyezője azonosítható, továbbá a hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának lehet helye, a 
közút kezelője értesíti a bírság kiszabására jogosult, külön jogszabályban meghatározott 
hatóságot. A közútkezelő a hulladékkezeléssel és az eljárással kapcsolatos költségeit a hulladék 
elhelyezőjével szemben érvényesíti.  
  
2020. évben bírság kiszabására vagy egyéb költség érvényesítésére nem került sor, ugyanis az 
illegális hulladékot elhelyezők kiléte, személyazonossága minden esetben ismeretlen maradt.   
  
  
Tv. 35. § Az út kezelője a kezelői kötelezettségének megszegésével okozott kárt a polgári jog 
általános szabályai szerint köteles megtéríteni. A kártérítési követelést a kár keletkezését 
követően haladéktalanul kell a közút kezelőjéhez bejelenteni.  
  
Az Önkormányzat, mint közútkezelő felelősségbiztosítással rendelkezik az úthibák és sorfák 
által okozott károkra. 2016. október 1. óta az UNIQA Biztosító Zrt. az Önkormányzat 
biztosítója, mely biztosítási jogviszony felelősségbiztosítási záradéka az úthibák következtében 
előálló felelősségi kárigényeket is tartalmazza. A biztosító bekapcsolódik a kárigény 
kivizsgálásába (felméri a keletkezett kárt) és a felelősség elismerése esetén helytáll az 
Önkormányzat helyett, azaz megfizeti a kártérítés összegét, továbbá polgári peres eljárásban – 
az Önkormányzat perbehívása alapján – a perbe is beavatkozik. Megállapítható, hogy az utak 
kora, általános állapota mellett a csapadékos, hideg, olykor szélsőséges időjárás az, amely 
komoly hatással van a helyi közutak minőségére, síkosságára és az ott folyó közlekedésre. Ilyen 
szempontból a 2020-as év kedvezően alakult, mivel a megvalósult további nagyfelületű 
útjavítások és útépítések mellett az időjárási szélsőségek közvetlen hatásai sem befolyásolták 
olyan direkt módon a közúti közlekedés biztonságát, folytatódó tendenciaként egyre kevesebb 
a közúti kátyúk, járdaegyenetlenségek, síkosságok miatti kárigénylések száma. 
 
A fenti okok miatt a Polgármesteri Hivatalhoz a beszámolási időszakban benyújtott írásbeli 
kérelmek száma 18 volt, melyből 6 károsodás nem önkormányzati útra, vagy nem a helyi 
közútkezelő felelősségi körébe tartozó eseményre volt visszavezethető, így azok elutasításra, 
illetőleg az elbíráslásra jogosult szervekhez kerültek továbbításra. A fennmaradó 12 
káreseményből 9 kátyú, vagy az út tartozékát képező műtárgy, illetve az út síkossága okozta 
károsodással volt összefüggésben, ahol csak 1 esetben tehettünk felelősségelismerő 
nyilatkozatot, mely alapján a biztosító rendezte a kárt. Egy esetben beszámolási időszak végén 
még folyamatban volt a kárigény kivizsgálása, 7 kárigény esetében pedig nem álltak fenn a 
felelősségelismerés feltételei, ezt a károsultak tudomásul vették. A további 3 kárügy 
elcsúszásra, elesésre visszavezethető kisebb személyi sérüléssel is járó kárigény volt, ahol 1 
esetben megtörtént a kárrendezés, 2 esetben pedig beszámolási időszak végéig nem zárult le a 
kárigény kivizsgálása.  
 
A közterületi utak, sorfák általi károkozások nyomán előterjesztett kárigényeket a 
Városfejlesztési Főosztály szakemberei az évek óta kialakított alapelvek figyelembevételével 
intézik.  Az önkormányzat kárfelelősségének elismerését továbbra is alapvetően az 
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befolyásolja, hogy a – jogszabályi előírásokat egyébként maximálisan megtartó, károsulti 
közrehatásmentes – kárigénylő megfelelően bizonyítja-e a kár megtörténtét, körülményeit, 
mértékét, az úthibával, csúszóssággal való okozati összefüggést. Még ez sem jelenti azonban 
automatikusan az önkormányzat fizetési kötelezettségét, ugyanis a szerződésen kívül okozott 
károkért való felelősség alapelvei az új Ptk.-ban sem változtak, a közútkezelői felelősség 
továbbra sem objektív. Előfordul, hogy a károsultak, sérültek közvetlenül bírósághoz fordulnak 
vagyoni és nem vagyoni (sérelemdíj) igényekkel, ezekben az esetekben hosszas polgári peres 
eljárás indul. Az elmúlt évekről áthúzódó ügyként egy jeges úttesten történő elcsúszással 
kapcsolatos kártérítés megfizetésére irányuló jogerősen lezárult perben az Önkormányzattal 
szemben pervesztes felperes felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához, mely ügy még a 
beszámolási időszak végén nem zárult le.  
  
Az Önkormányzat, mint a közterületi növényzet tulajdonosa és a közút tartozékát képező 
útmenti fák fenntartója felelősségbiztosítással rendelkezik a sorfák (és úthibák) által okozott 
károkra is. Változatlanul megállapítható, hogy a fák kora, általános állapota, egyedi jellemzői 
mellett az időjárás az, amely komoly hatással van az okozott káreseményekre. A folyamatos 
fasor rekonstrukciók, növényvédelmi munkálatok, gallyazások mellett is előfordulhat, hogy 
szeles időjárás alkalmával egy leszakadó faág kárt okoz. A Polgármesteri Hivatalhoz a 
beszámolási időszakban benyújtott írásbeli kérelmek száma 60 volt, azonban 2 esetben a 
kérelmezők visszavonták a kisebb összegű kárigényüket. Öt káreseményről megállapítható 
volt, hogy nem az önkormányzat felelősségi körébe eső eseményre volt visszavezethető. A 
fennmaradó ügyek alapos kivizsgálást követően 36 esetben tehettünk felelősségelismerő 
nyilatkozatot, mely alapján a biztosító rendezte a kárt, 15 esetben nem álltak fenn a 
felelősségelismerés feltételei, amit a beadványozók tudomásul vettek. A beszámolási időszak 
végén 2 kárigény vizsgálata volt folyamatban.  
  
  
Tv. 36. § (1) A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más 
létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem 
közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a 
közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket 
írhat elő.  
(2) Az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított feltételekkel 
szemben a közlekedési hatósághoz fordulhat, amely az igénybevételt engedélyezheti, illetőleg a 
feltételeket módosíthatja.  
(3) Ha a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele valamely hatóság engedélyéhez 
kötött építmény elhelyezése céljára szükséges, a nem közlekedési célú igénybevételről is – a 
közút kezelőjének hozzájárulásával – az építési (létesítési) engedélyezési eljárásban kell 
határozni. Amennyiben az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadását vagy a 
hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja, a közút területének nem közlekedési célú 
igénybevételéről az engedélyező hatóság a közlekedési hatóság nyilatkozata alapján dönt.  
(4) Ha a közút kezelője a közút területének nem közlekedési célú elfoglalásához történő 
hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról a külön jogszabályban meghatározott 
határidőn belül nem nyilatkozik, a határidő elmulasztása esetén a hozzájárulást a kérelemben 
foglaltaknak megfelelően megadottnak kell tekinteni.  
  
A 36. §-ban foglaltak alapján a beszámolási időszakban 1927 közútkezelői hozzájárulás 
kiadására került sor.  
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Tv. 37. § (2) Ha a közutat nem közlekedési célból a kezelő hozzájárulása nélkül, vagy a 
hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően vették igénybe, a közlekedési hatóság – a közút 
kezelőjének kérelme alapján – az igénybe vevőt az eredeti állapot helyreállítására, a 
hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom 
biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá pótdíj fizetésére 
kötelezi.  
(3) Ha a közút úttesten kívüli területét közmű építése vagy fenntartása céljából a kezelő 
hozzájárulása nélkül vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően vették igénybe, az (1) 
bekezdésben meghatározott (igénybevételi) díjat meg kell fizetni, és a (2) bekezdés 
rendelkezéseit kell alkalmazni.  
  
A fenti bekezdésekben foglaltak szerinti, közutat nem közlekedési célból a kezelő hozzájárulása 
nélkül vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérő közút-igénybevétel 2020. évben 7 
esetben volt.  
  
Tv. 41. § (1) Az út területén, az alatt vagy felett elhelyezett építmény fenntartásáról az építmény, 
az útcsatlakozás fenntartásáról az útcsatlakozás tulajdonosa (kezelője) köteles gondoskodni.  
(2) A közút kezelője a közlekedés biztonsága érdekében felszólíthatja az (1) bekezdésben 
megjelölt építmény, útcsatlakozás tulajdonosát (kezelőjét) annak felújítására, korszerűsítésére 
vagy megszüntetésére. A felszólítás eredménytelensége esetén az építmény engedélyezésére 
jogosult hatóság vagy a közlekedési hatóság – a közút kezelőjének kérelmére – az építmény, 
útcsatlakozás tulajdonosát (kezelőjét) a felújításra, korszerűsítésre, megszüntetésre kötelezheti.  
  
Az e szakaszban foglaltak szerinti felszólításra a beszámolási időszakban 1 alkalommal került 
sor.  
  
  
Tv. 42. § (3) A közút műtárgyának minősülő árokba, csatornába vagy más vízelvezető 
létesítménybe a közút területén kívüli területekről származó vizeket bevezetni csak a közút 
kezelőjének hozzájárulásával szabad. A hozzájárulás nélküli vagy az abban foglaltaktól eltérő 
vízbevezetés esetén a 37. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.  
  
2020-ban 49 esetben adtunk ki csapadékvíz befogadói hozzájárulást. Ezen időszakban a kezelő 
hozzájárulása nélküli, illetve a kiadott hozzájárulásban foglaltaktól eltérő csapadékvíz 
bevezetésekre nem volt példa.  
  
Tv. 42/A. § (1) A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges  
a) külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút és főútvonal 
esetén száz méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének 
megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, 
agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének 
határától számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához, valamint  
b) belterületen – a közút mellett – ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb 
szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, 
valamint a helyi építési szabályzatban, vagy a szabályozási tervben szereplő közlekedési és 
közműterületen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a közút 
területének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához,  
c) amennyiben az elhelyezendő létesítmény dőlési távolsága a közút határát keresztezi.  
(2) Ha a közút kezelője a feltételek teljesítéséhez is köthető hozzájárulását megtagadja, vagy a 
kérelmező az előírt feltételeket sérelmesnek tartja, a kérelmező a közlekedési hatósághoz 

2476



fordulhat, amely a tevékenységet engedélyezheti és feltételekhez kötheti vagy a közút kezelője 
által előírt feltételeket módosíthatja.  
  
A 42/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján közútkezelői hozzájárulás kiadására nem került sor, a 
b) pont szerint nyomvonal jellegű építményekhez 430, egyéb építményhez (építés, bővítés, 
rendeltetés megváltozás) 1075, így összesen 1505 közútkezelői hozzájárulást adtunk ki a 2020-
as évben. A közút területének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez és 
kivágásához közútkezelői hozzájárulás kiadására 40 esetben került sor. Harminc napon belül 
minden esetben megtörtént az intézkedés, a kérelmezők az előírt feltételeket elfogadták.  
  
  
Tv. 43. § (1) A közút kezelője a közút melletti ingatlanon, annak rendeltetésszerű használatát 
lényegesen nem akadályozó módon közúti jelzést, mozgatható hóvédművet, illetőleg – 
kártalanítás ellenében – azon, az alatt vagy felett műtárgyat helyezhet el, vagy tarthat fenn.  
  
A fenti bekezdésben foglalt, az önkormányzati tulajdonú, kezelésű közutak területén kívül eső 
ingatlanon közúti jelzés, mozgatható hóvédmű vagy egyéb műtárgy nincs elhelyezve.  
  
Tv. 45. § (1) Az országos és az önkormányzati közút kezelője útellenőri szolgálatot működtet. 
Az útellenőri szolgálat működésének feltételeit a miniszter által megállapított keretek között a 
közút kezelője határozza meg.  
 
 
Útellenőri szolgálat működése  
  
Debrecen négy területének ellenőrzését havi beutazási ütemterv alapján egy-egy útellenőr látja 
el.  A bejárást követő napon készíteniük kell egy észlelési jegyzőkönyvet, mely tartalmazza a 
közúttal (utak, járdák, kerékpárutak, hidak, úttartozékok) és a jelzőtáblákkal kapcsolatos 
észrevételeket. Az útüzemeltetővel együtt a feltárt hibákról megrendelőt készítenek, melyet 
aláírás után tovább kell küldeniük. Élet-, vagyon- és közlekedésbiztonságot veszélyeztető 
esemény észlelésekor a veszély elhárítására azonnal intézkednek.  
  
A területen történő útjavítási munkálatokat napi rendszerességgel ellenőrzik. Közreműködnek 
a közérdekű bejelentések, panaszok, javaslatok helyszíni kivizsgálásában; a számlákat, építési, 
felmérési naplókat a jogszabályok, utasítások szerint ellenőrzik és igazolják.  
  
  
  
  
II./ 18/2013. (I. 24.) határozat – a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának az 
üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól szóló  46/2007. (X. 25.) 
rendeletében meghatározott közútkezelői hatáskör gyakorlása  
  
2020. évben 101 esetben kellett közútkezelői hatáskörben felszólítani a tulajdonosokat 
üzemképtelen járműveik közterületről történő eltávolítására. Azokban az esetekben, amikor a 
felszólítás ellenére – a rendszámmal rendelkező gépjárművek esetében 8 napon, a rendszámmal 
nem rendelkező gépjárművek esetében 15 napon belül – nem szállították el a közterületről 
üzemképtelen gépjárműveiket, a szükséges lépések megtételéről intézkedtünk, ily módon 13 
esetben történt meg a járművek elszállíttatása.   
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III. A Szociális Osztályon előkészített – jegyzői hatáskörben meghozott –  döntések száma  
 
Egyes szociális és gyermekjóléti feladat- és hatáskörök gyakorlásában 2020. január 23. napjától 
következett be változás, a polgármesterről a jegyzőre kerültek átruházásra:  
 

− a tehetséges tanulók támogatása, 
− az önkormányzat által a szociálisan rászorulók részére nyújtott támogatások: 

1. Települési támogatás: - lakásfenntartási támogatás: pénzbeli támogatás, természetbeni 
támogatás, - adósságcsökkentési támogatás; 
2. Rendkívüli települési támogatás: - pénzbeli: időszaki támogatás, eseti támogatás, 
kelengyetámogatás, iskolakezdési támogatás, - természetbeni: gyógyszertámogatás, 
köztemetés költségeinek átvállalása; 
3. Egyéb támogatás: - 70. életévüket betöltött személyek hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjának támogatása, - a Nagyerdei Gyógyfürdő vagy a Kerekestelepi 
Strandfürdő térítésmentes igénybevétele, - a Debrecen Város napján született gyermek 
édesanyja részére adott támogatás, - a 101. illetve az azt követő életéveit betöltő személy 
támogatása. 

− A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (1) 
bekezdése alapján köztemetés elrendelése.  

 
A veszélyhelyzet fennállása alatt az Önkormányzat testületi szervei, azaz a Közgyűlés, az 
állandó bizottságok nem működnek, ezek valamennyi feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben a 
polgármester jár el. A következőkben feltüntetett döntések száma a veszélyhelyzetet 
megelőzően és a két veszélyhelyzet közötti időszakban hozott döntéseket tartalmazza. Az 
összesítés teljessége érdekében a táblázatban feltüntetésre került a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény is, ez azonban a teljes évre vonatkozó döntéseket tartalmazza, figyelemmel arra, 
hogy ott nem átruházott hatáskörben jár el a jegyző. 
 
 

III/1. összesítő statisztika a 2020. évi döntésekről 
 

hónap Meg- 
állapító Elutasító Meg-

szüntető 
Eljárás 

megszüntető 

Fellebb. 
Helyt 
adó 

Végzés Visszavonó Módosító Visszautasító Összesen 

január 2597 32 75 31 1 569 3 130 1 3438 
február 3750 100 111 44 1 997 0 436 20 5439 
március 1994 55 83 45 0 695 0 405 0 3277 
április 217 18 46 25 0 239 11 171 2 727 
május 91 11 2 4 0 202 0 0 0 310 
június 567 82 34 319 0 559 0 142 3 1703 
július 1536 79 106 100 0 673 0 508 0 3002 

augusztus 885 37 93 33 0 673 0 320 0 2041 
szeptember 1582 200 141 99 0 3075 4 213 3 5314 

október 1271 157 228 397 0 979 1 366 2 3399 
november 259 29 20 22 0 173 5 56 1 564 
december 247 17 1 12 0 60 0 0 0 337 
Összesen 14996 817 940 1131 2 8894 24 2747 32 29583 
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IV. Az Intézményfelügyeleti Osztályon előkészített – jegyzői hatáskörbe tartozó –
döntések száma 
 
Az Intézményfelügyeleti Osztályon előkészített döntések beszámolási időszakban a 
következőképpen alakultak: a szociális intézmények tekintetében a személyi térítési 
díjhátralékok megfizetésére kötelező határozatok száma összesen 46 darab volt, fellebbezés 
nem érkezett. Ugyanezen tárgyú határozatból a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások esetében az intézmény vezetőjének kezdeményezésére 31 határozat született.  
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7. számú melléklet 
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644/2021. (V. 31.) PM határozat 

A 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljáró 
polgármester 
 

a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2013. évi V. törvény 3:5. §-a és 3:391. §-a, 
a 2011. évi CLXXV. törvény 32-34. §-a, valamint a 2006. évi LXV. törvény 1. § 
(3)-(3a) bekezdése alapján 
 
1./ módosítja 2021. június 1. napjával az Őrváros-Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi 
Történelmében Közalapítvány (a továbbiakban: Őrváros Közalapítvány) Alapító Okiratát az 
1. melléklet szerint és erre tekintettel elfogadja az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 
a 2. melléklet szerint. 
 
2./ Módosítja 2021. június 1. napjával a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány 
Alapító Okiratát a 3. melléklet szerint és erre tekintettel elfogadja az egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratát a 4. melléklet szerint. 
 
3./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a döntésről az Őrváros Közalapítvány és a 
Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Kuratóriumának elnökét értesítse és az alapító 
okiratok módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője 
 
4./ Felkéri a Szervezési Osztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az egységes szerkezetű Alapító 
Okirat Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közlönyében való közzétételéről. 
 
Határidő: a bírósági nyilvántartásba vételt követően azonnal 
Felelős: a Szervezési Osztály vezetője 
 
 
Debrecen, 2021. május 31. 
 
 

Dr. Papp László sk. 
polgármester 
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1. melléklet 
Őrváros Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében Közalapítvány 

 
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Alapító az Őrváros – Debrecen Szerepe 
Magyarország XX. Századi Történelmében Közalapítvány Alapító Okiratának a bevezető részét, a 6., 9. 
pontjait, a 10. pont d,h,k bekezdéseit, a 12.pont d,l,o,s, bekezdéseit 14.pont a) bekezdését, a 15. pont második 
francia bekezdését, és a 16.pont 3. és 4. francia bekezdését a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a 
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése feladat- és 
hatáskörében eljáró Polgármester ……/2021. (……..) határozata alapján 2021. június 01. napjától hatályosan 
az alábbiak szerint módosítja és fogadja el: 
 
„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, Közalapítványt hozott létre, mely Közalapítvány Alapító 
Okiratának tartalmát a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester a 
……/2021.(……..) számú határozatával elfogadott 2021. június 01. napjától hatályos módosításoknak megfelelően 
egységes szerkezetbe foglalva – megfelelve a 2013. évi V. törvény valamint a 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak 
- az alábbiakban határozza  meg: 

 
6. A Közalapítvány célja: 
 
A Közalapítvány célja közművelődési, tudományos, művészeti tevékenységgel kapcsolatos önkormányzati 
feladat ellátása. 
 
A Közalapítvány közhasznú tevékenységei: 
 
Helyi közművelődési tevékenység támogatása - a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, a hagyományos 
közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, a kulturális alapú gazdaságfejlesztés a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdés 
b), d), g) pontjaiban foglat közfeladat alapján. 
 
Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 3.§ (3) bekezdése szerint az állami és települési önkormányzati 
nevelési-oktatási intézményben lehetővé kell tenni a gyermek, fakultatív hitoktatásban, illetve hit- és erkölcstan 
oktatásban való részvételét. 
 
Kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem - ezen belül a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja: kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása közfeladat alapján 
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 40/A. §-a alapján a hősi temető, hősi temetési hely védelme 
és hozzáférhetővé tétele közérdek, amelynek megvalósításában közreműködnek az állami és önkormányzati szervek, a 
vallási közösségek, a civil szervezetek, illetve a jogi és természetes személyek. 
 
Kulturális tevékenység - ezen belül a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társas 
életre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok 
megvalósításának támogatása a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) pontja közfeladat 
alapján.  
 
9./ A Közalapítvány jellege: 
 
A Közalapítvány nyílt, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy, jogi személy és jogi 
személyiséggel nem rendelkező társaság, vagy szervezet csatlakozhat, ha a Közalapítvány céljaival egyetért, azokat 
elfogadja és támogatni kívánja.  
 
 
DMJV Önkormányzata Alapító         Dr. Nyéki Emese ügyvéd 
Képv: Dr.Papp László polgármester       KASZ: 36066365 
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A Közalapítványhoz történő csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt, a csatlakozók nem válnak a felajánlás 
révén, illetve annak elfogadásával alapítókká, alapítói jogokat nem gyakorolhatnak. 
 
A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának 
felhasználására vonatkozóan. 
 
A Közalapítvány közhasznú szolgáltatásaiból a céloknak megfelelően bárki részesülhet. 
 
10./ A Közalapítvány vagyona, annak felhasználása: 
 

d) Csatlakozás esetén az ez által keletkezett anyagi forrásokat is a közalapítványi célok megvalósítására kell 
fordítani. A Közalapítvány támogatása történhet készpénzzel, illetve a célok elérését közvetlenül segítő 
szolgáltatások vagyontárgyak felajánlásával. Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása 
felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik. 

h.) A Közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a jelen okiratban meghatározott közhasznú illetve 
alapcél szerinti tevékenység megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodás 
során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére köteles 
fordítani. A közalapítvány nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására. A közalapítvány az alapítványi 
cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. A közalapítvány nem 
lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat 
alapítványhoz. A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi 
befolyással (Polgári Törvénykönyv 8:2. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni 
hozzájárulása mértékét. Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet 
nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet. 
A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem egyesíthető, a 
közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki. 

 
k.) Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú 

tevékenységére fordítja. 
 
12./ A Kuratórium: 
 
d) A kuratórium – a jelen alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően – meghatározza a közalapítványi vagyon 
kezelésével kapcsolatos feladatokat, és a közalapítványi célokat szolgáló gazdálkodás feltételeit. 
 
A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a szükséges eszköz és 
feltételrendszert. Dönt a közalapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról. 

 
A közalapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja. 
 
l) A Kuratóriumot az elnök vagy bármely két Kuratóriumi tag írásban, együttesen hívja össze. Szabályszerűnek az 
összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban 
értesülnek. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat. 
 
Bármely Kuratóriumi tag kérheti a Kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a 
Kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc (8) napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. 
Ha ennek a kötelezettségének a Kuratórium elnöke nem tesz eleget, a Kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is 
összehívhatja.  
 
A kuratórium elnöke köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, 
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) 
megállapítható,(határozatok könyve). A döntéseket az érintettekkel 15 napon belül postai úton közli, míg a 
nyilvánosságra hozatal az Alapító honlapján történik. 
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A Kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek 
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, valamint a döntések mellett és ellen 
szavazók személye név szerinti megjelöléssel. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat sorszámmal 
ellátva. 
 
A jegyzőkönyvet a Kuratórium elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyv elkészítéséről és a hozott 
határozatok írásba foglalásáról az elnök gondoskodik. 
 
o) A kuratórium határozatot hoz: 
- A közalapítvány céljainak eléréséhez szükséges feladatok meghatározására és végrehajtásának megszervezésére, 
- A közalapítványi vagyon bővítésére, megőrzésére, kezelésére,  
- A közalapítványi vagyon felhasználási módjára, 
- A pályázatok feltételeinek meghatározására, kiírására és elbírálására, 
- A közalapítványhoz való csatlakozás elfogadására, 
- Az egyéb felajánlások elfogadására, ha ezek feltételhez vannak kötve, 
- A következő évi költségvetés megállapítására, 
- A beszámoló és a mérleg jóváhagyásáról, valamint ezzel egyidejűleg a közhasznúsági melléklet elfogadásáról.  
 
s) A kuratórium a közalapítvány gazdálkodásának és tevékenységének legfontosabb adatait az alapító hivatalos 
lapjában hozza nyilvánosságra. A közalapítvány működésére, szolgáltatásai igénybevételének módjára vonatkozó 
tudnivalók, illetve beszámolói az Alapító honlapján a nyilvánosság számára hozzáférhetők. 
A Közalapítvány működésével kapcsolatosan és a kuratórium tevékenysége során keletkezett iratokba a 
személyazonosságának igazolását és érdekének valószínűsítését követően, - a személyiségi és más alkotmányos jogok 
tiszteletben tartásával – a Közalapítvány székhelyén – a Közalapítvány ügyrendben kijelölt képviselőjével előzetesen 
egyeztetett időpontban – bárki betekinthet.  
 
A betekintést kérő kérelmét a kuratórium elnöke vagy az általa kijelölt kuratóriumi tag a kérelem alapján az elnök 
tudomására jutásától számított 8 munkanapon belül köteles teljesíteni. 
Amennyiben a kérelmező a megtekintett iratokról másolatot igényel, úgy azt az elnökhöz címzett írásbeli kérelme 
alapján az elnök 15 napos határidővel a kérelmező költségére köteles teljesíteni akként, hogy a dokumentum 
másolatokat postai úton kézbesíti a kérelmező részére. 
 
14. Összeférhetetlenségi szabályok: 
 
a) A Közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a Kuratórium tagja. Az Alapító 
döntéshozó szerveként eljáró Közgyűlés tagjai és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a Kuratóriumban. 
 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre 
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel 
eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője 
nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak 
a vezető tisztségviselői tevékenységtől. Nem lehet vezető tisztségviselő aki a közügyektől eltiltás hatálya alatt áll. 
 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a 
személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben 
legalább egy évig –, 
a./ amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását 
nem egyenlítette ki, 
b./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő 
bírságot szabott ki, 
d./amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy 
törölte.   
 
A Kuratórium elnöke és tagjai megbízásuk előtt nyilatkozatot tesznek az összeférhetetlenség tekintetében.  
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A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen 
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.  
 
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt és nem szavazhat az a kuratóriumi tag, 
  
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 
Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatások keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatás, illetve az Alapító Okiratnak megfelelő célszerinti juttatás. 
  
Nem lehet a kuratórium illetve a felügyelő bizottság tagja aki a közügyektől eltiltás hatálya alatt áll. 
 
15. A közalapítvány megszűnése: 
 
Közalapítvány működésére és megszűnésére a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi 
LXV. Törvény valamint  a 2011. évi CLXXV. törvény mindenkor hatályos vonatkozó rendelkezései is 
alkalmazandóak. 
 
16. Záró rendelkezések: 
 
Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 
Az Alapító Okiratot az Alapító képviselője Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése feladat- és 
hatáskörében eljáró Polgármester ……/2021.(……..) számú 2021. június 01. napjától hatályos határozata alapján 
írja alá.” 
 
A jelen okiratot aláíró Alapító kijelenti, hogy jelen okiratban foglalt valamennyi rendelkezés akaratával mindenben 
megegyezik, s e tényt aláírásával igazolja. 
 
Debrecen, 2021….……. 
 
 
 
        Debrecen Megyei Jogú Város  
        Önkormányzata  
        Alapító  
        képviseletében 
        Dr. Papp László  
        polgármester 

 
 
Záradék: Az Alapító Okiratot módosító okiratot Debrecen Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester ……/2021.(……..) számú 2021.06.01. napjától hatályos 
határozatával fogadta el. 
 
Készítettem és ellenjegyzem: 
Debrecen, 2021….…………. 
 
         Dr. Nyéki Emese Ágota 
         ügyvéd 
         KASZ: 36066365 
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2. melléklet 
 

Őrváros - Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében Közalapítvány 
Alapító Okirata 

 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, Közalapítványt hozott létre, mely 
Közalapítvány Alapító Okiratának tartalmát a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a 27/2021. 
(I. 29.) Korm. rendelet alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése feladat- és 
hatáskörében eljáró Polgármester a ……/2021.(……..) számú határozatával elfogadott 2021. június 01. 
napjától hatályos módosításoknak megfelelően egységes szerkezetbe foglalva – megfelelve a 2013. évi V. 
törvény valamint a 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak - az alábbiakban határozza  meg: 

 
1./ A Közalapítvány neve: 
 
Őrváros – Debrecen Szerepe Magyarország XX. Századi Történelmében 

 
Rövidített elnevezése: 
 
Őrváros Közalapítvány 
 
2./ A Közalapítvány székhelye: 
 
4024 Debrecen, Piac u. 20.  
 
3./ Az alapító: 
 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 
4./ A Közalapítvány jogállása: 
 
A Közalapítvány önálló jogi személy. 
 
5./ A Közalapítvány működésének időtartama: 
 
A Közalapítvány határozatlan időre jön létre.  
 
6. A Közalapítvány célja: 
 
A Közalapítvány célja közművelődési, tudományos, művészeti tevékenységgel kapcsolatos önkormányzati 
feladat ellátása. 
 
A Közalapítvány közhasznú tevékenységei: 
 
Helyi közművelődési tevékenység támogatása - a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, a 
hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, a kulturális alapú 
gazdaságfejlesztés a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdés b), d), g) pontjaiban foglat közfeladat alapján. 
 
Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 3.§ (3) bekezdése szerint az állami és települési 
önkormányzati nevelési-oktatási intézményben lehetővé kell tenni a gyermek, fakultatív hitoktatásban, illetve 
hit- és erkölcstan oktatásban való részvételét. 
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Kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem - ezen belül a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja: kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme, a 
helyi közművelődési tevékenység támogatása közfeladat alapján 
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 40/A. §-a alapján a hősi temető, hősi temetési hely 
védelme és hozzáférhetővé tétele közérdek, amelynek megvalósításában közreműködnek az állami és 
önkormányzati szervek, a vallási közösségek, a civil szervezetek, illetve a jogi és természetes személyek. 
 
Kulturális tevékenység - ezen belül a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a 
művelődésre, társas életre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló 
kulturális célok megvalósításának támogatása a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. 
törvény 121. § a) pontja közfeladat alapján.  
 
7. A Közalapítvány által – céljainak elérése érdekében – folytatott tevékenységek: 
 
A Közalapítvány gondoskodik Debrecen politikai és társadalmi tényeinek kutatásáról és elemzéséről, 
különös tekintettel az 1917-től napjainkig terjedő időszakra, a diktatúrák történetére és a debreceni 
viszonyokra. 
 
A Közalapítvány elősegíti a korszakra vonatkozó kutatási eredmények közzétételét, ezeknek a közoktatás, a 
közművelődés számára való minél szélesebb körű hozzáférhetőségét, támogatja a korszakra vonatkozó 
történeti kutatásokat. 
 
A Közalapítvány figyelemmel kíséri, kutatja és nyilvánosságra hozza Debrecen  katonatörténeti tényeit. 
Kiemelten gondoskodik a katonai kegyeleti kultúra helyi értékeinek gondozásáról, bemutatásáról. 
Különösen a társadalmi köztudatban tartva a város két kizárólag katonai temetőjét, továbbá a ma már nem 
fellelhető - de egykor létezett - katonai temetkezési helyeket is. Beleértve a konkrét fizikai gondoskodáson 
túl azoknak történeti kutatását, a feltárt adatoknak nyilvánosság elé tárását. 
 
A fentiek érdekében a Közalapítvány 
 

• Figyelemmel kíséri, kutatja és gondozza Debrecen kegyeleti, nyugvó örökségét mind felekezeti, 
mind katonai vonatkozásaiban. 

• Gondoskodik a város köz- és külkapcsolataiban meghatározó szerepet játszó történelmi jelentőségű 
események méltó feltárásáról, bemutatásáról, a közösségi emlékezetben való méltó megőrzéséről. 

• Gondoskodik a cívis közösség értékrendjét megjelenítő szimbólumok és szimbolikus terek 
számbavételéről és megismerhetőségéről. 

• A városi és városi érdekű közgyűjteményekre, adatgyűjtésekre alapozva és a város tudomány 
műhelyeivel együttműködésben adatbankot fejleszt, és működtet. 

 
A feladatainak hatékony és eredményes ellátása érdekében a Közalapítvány célszerűen munkaszervezetet 
hozhat létre és működtethet. Ennek szabályozásáról a Kuratórium saját hatáskörében dönt. 
 
8./ A Közalapítvány tevékenységének függetlensége: 
 
A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt. 
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9./ A Közalapítvány jellege: 
 
A Közalapítvány nyílt, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy, jogi személy és jogi 
személyiséggel nem rendelkező társaság, vagy szervezet csatlakozhat, ha a Közalapítvány céljaival egyetért, 
azokat elfogadja és támogatni kívánja.  
 
A Közalapítványhoz történő csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt, a csatlakozók nem válnak a 
felajánlás révén, illetve annak elfogadásával alapítókká, alapítói jogokat nem gyakorolhatnak. 
 
A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának 
felhasználására vonatkozóan. 
 
A Közalapítvány közhasznú szolgáltatásaiból a céloknak megfelelően bárki részesülhet. 
 
10./ A Közalapítvány vagyona, annak felhasználása: 
 

a.) Az alapító az alapító okiratban meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében 2 M/Ft, azaz 
Kettőmillió forint készpénzt bocsát a Közalapítvány rendelkezésére, melyet az alapítással 
egyidejűleg a Közalapítvány számlájára történő átutalással bocsát az alapítvány rendelkezésére. 

b.) A Közalapítvány céljai eléréséhez a Közalapítvány vagyona és annak hozadékai szolgálnak. A 
Közalapítvány induló vagyonának terhére annak 50 %-át meghaladó mértékben a Közalapítvány 
működése során kifizetés nem teljesíthető. 

c.) Az alapító által juttatott vagyont, illetve a Közalapítványra ruházott pénzeszközöket és más 
vagyontárgyakat a Kuratórium a jelen alapító okiratban foglalt célok megvalósítása érdekében 
használja fel. A Közalapítvány a közalapítványokra mindenkor érvényes jogszabályi előírások 
szerint gazdálkodik.  

d.) Csatlakozás esetén az ez által keletkezett anyagi forrásokat is a közalapítványi célok megvalósítására 
kell fordítani. A Közalapítvány támogatása történhet készpénzzel, illetve a célok elérését közvetlenül 
segítő szolgáltatások vagyontárgyak felajánlásával. Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni 
juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik. 

e.) A Közalapítvány részére történt pénzbeli felajánlásokat a Közalapítvány számlájára befizetni, az 
egyéb vagyoni hozzájárulásokat pedig a Közalapítvány rendelkezésére kell bocsátani. 

f.) A Közalapítvány részére külföldi pénznemben is történhet felajánlás, amit a Közalapítvány deviza 
számlájára kell befizetni. Az ilyen támogatásokat forintban, vagy külföldi pénznemben a 
Közalapítvány céljai megvalósítására használja fel. 

g.) A Közalapítvány vagyonából és bevételeiből kell fedezni a Közalapítvány kezelésével és 
működésével kapcsolatban felmerült közvetlen kiadásokat és ráfordításokat.  
A Közalapítvány támogathat bármely kutatást, szervezetet, intézményt, ha ez összhangban áll 
célkitűzéseivel. 

h.) A Közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a jelen okiratban meghatározott 
közhasznú illetve alapcél szerinti tevékenység megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve 
végezhet. A gazdálkodás során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban 
meghatározott tevékenységére köteles fordítani. A közalapítvány nem alapítható gazdasági 
tevékenység folytatására. A közalapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül 
összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. A közalapítvány nem lehet korlátlan 
felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz. A 
közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi 
befolyással (Polgári Törvénykönyv 8:2. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg 
vagyoni hozzájárulása mértékét. Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további 
gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet. 
A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem egyesíthető, a 
közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki. 

 
i.)A Közalapítvány befektetési tevékenységet nem folytathat. 
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j.) A közalapítvány vagyonának kezeléséről és felhasználásáról az Alapító Okiratban meghatározottak 
szerint a kuratórium dönt. A Közalapítvány támogatást nyújthat a kuratórium döntése, egyéni kérelmek 
vagy pályázatok alapján. A pályázati feltételeket a kuratórium határozza meg, melyet az Alapító 
honlapján tesz közzé. A pályázat odaítéléséről szintén a kuratórium jogosult dönteni. A közalapítvány 
pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen egymillió forint 
összeg erejéig (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat a jelen Alapító Okiratban foglalt célokra. 
 
k.) Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott 
közhasznú tevékenységére fordítja. 
    

11./ A Közalapítvány szervezete: 
 

a) Kuratórium 
b) Felügyelő Bizottság 

 
12./ A Kuratórium: 
 
a) Az alapító a Közalapítvány legfőbb, általános ügydöntő, ügyintéző, képviselő és kezelő szerveként 
kuratóriumot jelöl ki. A Kuratórium ügyvezető szerv. 
b) A kuratórium – a jogszabályok által meghatározott keretek között – önállóan dönthet valamennyi, a 
Közalapítványt érintő kérdésekben.  
c) A kuratórium – az alapító okirat keretei között – határoz a Közalapítvány szervezeti és működési 
rendjéről. 
d) A kuratórium – a jelen alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően – meghatározza a közalapítványi 
vagyon kezelésével kapcsolatos feladatokat, és a közalapítványi célokat szolgáló gazdálkodás feltételeit. 
 
A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a szükséges eszköz 
és feltételrendszert. Dönt a közalapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról. 

 
A közalapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja. 
 
e) A kuratórium 8 tagból áll, akik e megbízatásuk ellátásáért tiszteletdíjban nem, de indokolt esetben 
költségtérítésben részesülhetnek.  

  
f) A kuratórium tagjai: 
 
Dr. Mazsu János (lakcím:               . )  a Kuratórium elnöke 
 
Gábor István (lakcím:           ) 
 
Dr. Bartha Elek (lakcím:          ) 
 
Csákvári Sándor (lakcím:                 ) 
 
Dr. Gáborjáni Szabó Botond (lakcím:         ) 
 
Komolay Szabolcs (lakcím:            ) 
 
Papp József (lakcím:              ) 
 
Szendiné Dr. Orvos Erzsébet (lakcím:         ) 
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g) A kuratóriumi tagság elfogadásáról az érintett tag köteles írásbeli nyilatkozatot tenni. 
 
h) A Kuratórium tagjait, valamint a kuratórium elnökét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése választja Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata új közgyűlésének alakuló ülését követő 
első üléséig terjedő időtartamra.  
 
i) A kuratóriumi tagság megszűnik  
- a tag halálával, 
- lemondással, 
- a tag Alapító által történő visszahívásával, 
- határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával, 
- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével, 
- a tag vagy az elnök cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 
korlátozásával, 
- kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, 
- a Közalapítvány megszűnésével. 
 
A Kuratórium is javasolhatja az Alapítónak a Kuratórium tagjának visszahívását, ha tevékenysége a 
Közalapítvány céljának elérését közvetlen veszélyezteti. 
 
j) A Kuratórium elnöke vagy tagja megbízatásáról egyoldalú nyilatkozatával bármikor lemondhat. 
Amennyiben a Közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő 
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon 
válik hatályossá. 
 
k) A kuratórium elnökét az alapító a kuratóriumi tagok közül jelöli ki.  
 
l) A Kuratóriumot az elnök vagy bármely két Kuratóriumi tag írásban, együttesen hívja össze. 
Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját 
megelőzően írásban értesülnek. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat. 
 
Bármely Kuratóriumi tag kérheti a Kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen 
kérelem esetén a Kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc (8) napon belül 
intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a Kuratórium elnöke nem tesz eleget, a 
Kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.  
 
A kuratórium elnöke köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének 
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) 
megállapítható,(határozatok könyve). A döntéseket az érintettekkel 15 napon belül postai úton közli, míg a 
nyilvánosságra hozatal az Alapító honlapján történik. 
 
A Kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható a Kuratórium 
döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, valamint a 
döntések mellett és ellen szavazók személye név szerinti megjelöléssel. A jegyzőkönyv tartalmazza az 
ülésen hozott határozatokat sorszámmal ellátva. 
 
A jegyzőkönyvet a Kuratórium elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyv elkészítéséről és a 
hozott határozatok írásba foglalásáról az elnök gondoskodik. 
 
m) A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egyszer tart ülést valamint évente egy alkalommal 
tájékoztathatja az Alapítót a Közalapítvány munkájáról, különös tekintettel a Közalapítványi vagyon 
kezelésére és felhasználására.  
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A Kuratórium ülései nyilvánosak. 
 
n) A kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén a kuratórium legalább 5 tagja jelen van. 
Határozatképtelenség esetén az ülés összehívását legfeljebb 15 napos időközzel meg kell ismételni, 
mindaddig, amíg a határozatképesség nem biztosított. A Kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel, 
nyílt szavazással hozza.  
 
A Kuratórium minden tagja egy-egy szavazattal rendelkezik. A határozatképességet minden 
határozathozatalnál vizsgálni kell. 
 
o) A kuratórium határozatot hoz: 
 
- A közalapítvány céljainak eléréséhez szükséges feladatok meghatározására és végrehajtásának 
megszervezésére, 
- A közalapítványi vagyon bővítésére, megőrzésére, kezelésére,  
- A közalapítványi vagyon felhasználási módjára, 
- A pályázatok feltételeinek meghatározására, kiírására és elbírálására, 
- A közalapítványhoz való csatlakozás elfogadására, 
- Az egyéb felajánlások elfogadására, ha ezek feltételhez vannak kötve, 
- A következő évi költségvetés megállapítására, 
- A beszámoló és a mérleg jóváhagyásáról, valamint ezzel egyidejűleg a közhasznúsági melléklet 
elfogadásáról.  
 
p) A közalapítvány – az általános szabályoknak megfelelően egyszerű szótöbbséggel – dönt a szervezeti és 
működési szabályzat, az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról. 
 
q) A kuratórium minden év június 30-ig köteles írásban beszámolni az alapítónak a közalapítvány előző évi 
működéséről. A Kuratórium köteles a Közalapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módját, a működés 
módját, a támogatási lehetőségeket, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működéséről szóló 
szakmai-pénzügyi beszámolót annak elfogadását követő 60 napon belül Debrecen város honlapján 
nyilvánosságra hozni. 
 
r) A közalapítvány alapítója, a közalapítvány számára vagyoni felajánlást teljesítő személyek, a kuratórium 
tagjai, valamint ezek hozzátartozói a közalapítványról támogatást nem kaphatnak. 
 
s) A kuratórium a közalapítvány gazdálkodásának és tevékenységének legfontosabb adatait az alapító 
hivatalos lapjában hozza nyilvánosságra. A közalapítvány működésére, szolgáltatásai igénybevételének 
módjára vonatkozó tudnivalók, illetve beszámolói az Alapító honlapján a nyilvánosság számára 
hozzáférhetők. 
A Közalapítvány működésével kapcsolatosan és a kuratórium tevékenysége során keletkezett iratokba a 
személyazonosságának igazolását és érdekének valószínűsítését követően, - a személyiségi és más 
alkotmányos jogok tiszteletben tartásával – a Közalapítvány székhelyén – a Közalapítvány ügyrendben 
kijelölt képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet.  
 
A betekintést kérő kérelmét a kuratórium elnöke vagy az általa kijelölt kuratóriumi tag a kérelem alapján az 
elnök tudomására jutásától számított 8 munkanapon belül köteles teljesíteni. 
Amennyiben a kérelmező a megtekintett iratokról másolatot igényel, úgy azt az elnökhöz címzett írásbeli 
kérelme alapján az elnök 15 napos határidővel a kérelmező költségére köteles teljesíteni akként, hogy a 
dokumentum másolatokat postai úton kézbesíti a kérelmező részére. 
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t) Az alapítvány képviseletét a vezető tisztségviselők látják el azzal, hogy a bankszámla feletti rendelkezési 
jogosultság a kuratórium elnökét és a kuratórium egy tagját illeti meg – együttes aláírással. 
 
u) A Kuratórium ülésein tanácskozási joggal vehet részt a Felügyelő Bizottság elnöke. 
 
13./ A Felügyelő Bizottság 
 
a) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közalapítvány működését és gazdálkodását. A felügyelő bizottság 3 
tagból áll. A felügyelő bizottság tagja a felügyelő bizottság munkájában személyesen köteles részt venni. A 
felügyelő bizottság tagjai a Kuratóriumtól függetlenek, a tevékenységük során nem utasíthatóak. A 
Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai megbízásuk előtt nyilatkozatot tesznek az összeférhetetlenségükről. 
 
b) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Közalapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a Vezető 
tisztségviselőktől jelentést, a Közalapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, 
továbbá a Közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Közalapítvány 
fizetési számláját, pénztárát, értékpapírjait valamint a szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel 
megvizsgáltathatja. 
 
c) A Felügyelő Bizottság tagjait, valamint annak elnökét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése választja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata új közgyűlésének alakuló ülését követő 
első üléséig terjedő időtartamra.  
 
A Felügyelő Bizottsági tagság e tisztség elfogadásával jön létre.   
 
A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a 
vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a 
Közalapítvány vezető tisztségviselője. 
 
d) A felügyelő bizottsági tagság megszűnésére a Kuratóriumi tagság megszűnésére vonatkozó szabályok 
megfelelően alkalmazandók. 
 
A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő 
teljesítésével a Közalapítványnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség 
szabályai szerint felelnek az alapítvánnyal szemben. 
 
e) A Felügyelő Bizottság tagjai a kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek illetve részt vesznek 
ha jogszabály így rendelkezik. 
 
f) A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente 
legalább egy alkalommal ülésezik.  
 
Az ülések összehívását a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti. A tagokat a napirend 
közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal írásban értesíteni kell. 
 
A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A határozatképtelenség esetén a 
megismételt ülést – azonos napirendi pontokkal – legalább nyolc napos időközzel kell kitűzni. 
A felügyelő bizottság ülései általában nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait 
ugyancsak sorszámozza. 
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A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a 
jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A 
jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya 
megállapítható legyen.  
 
A felügyelő bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni – neve feltüntetése mellett – a 
döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják. 
 
g) A Felügyelő Bizottság tagjai közül az Alapító elnököt választ. 
 
A felügyelő bizottság tagjai: 
 
elnök: Becsky Tibor (lakcím:            ) 
 
tag:  Hancsovszki Zsanett (lakcím:              ) 
 
tag:   Dr. Erdey László (lakcím:            ) 
 
h) A Felügyelő Bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni, annak összehívását kezdeményezni, ha arról 
szerez tudomást, hogy 
- a közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan 
sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve 
enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé; 
- a közalapítvány vezető tisztségviselőinek felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
i) A kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára, annak megtételétől számított harminc napon belül – 
intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az Alapító és a kuratórium 
összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. 
  
j) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem 
teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó  szervet. 
 
k) A felügyelő bizottság köteles az Alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és 
ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. 
 
A felügyelő bizottság a tevékenységét az Alapító részére végzi, tevékenységéről évente beszámol az 
Alapítónak. A Felügyelő Bizottság működésére egyebekben a kuratórium működésének szabályai az 
irányadóak. 
 
14. Összeférhetetlenségi szabályok: 
 
a) A Közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a Kuratórium tagja. Az 
Alapító döntéshozó szerveként eljáró Közgyűlés tagjai és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a 
Kuratóriumban. 
 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem 
lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól 
jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi 
személy vezető tisztségviselője nem lehet.  
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Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak 
a vezető tisztségviselői tevékenységtől. Nem lehet vezető tisztségviselő aki a közügyektől eltiltás hatálya 
alatt áll. 
 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak 
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –, 
a./ amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 
vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást 
helyettesítő bírságot szabott ki, 
d./amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 
felfüggesztette vagy törölte.   
 
A Kuratórium elnöke és tagjai megbízásuk előtt nyilatkozatot tesznek az összeférhetetlenség tekintetében.  
 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.  
 
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt és nem szavazhat az a kuratóriumi tag, 
  
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben 
részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 
Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatások keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 
pénzbeli szolgáltatás, illetve az Alapító Okiratnak megfelelő célszerinti juttatás. 
  
Nem lehet a kuratórium illetve a felügyelő bizottság tagja aki a közügyektől eltiltás hatálya alatt áll. 
 
b) Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki 

 
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja, 
b) a Közalapítvánnyal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 
c) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 
nem pénzbeli szolgáltatásokat,- illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
 
A Felügyelő Bizottság valamint a kuratórium elnöke és tagjai megbízásuk előtt nyilatkozatot tesznek az 
összeférhetetlenségükről. 
 
15. A közalapítvány megszűnése: 
 
A Közalapítvány megszűnése esetén a Közalapítvány vagyonát - a hitelezők kielégítése után - a megszűnt 
Közalapítvány céljához hasonló célra kell fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatnia kell. 
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Közalapítvány működésére és megszűnésére a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény 
valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2006. évi LXV. Törvény valamint  a 2011. évi CLXXV. törvény mindenkor hatályos 
vonatkozó rendelkezései is alkalmazandóak. 
 
16. Záró rendelkezések: 
 
Az Alapító Okirat módosítását (a módosítással egybeszerkesztett szövegét) - bírósági nyilvántartásba vételt 
követően -  a Magyar Közlönyben illetve az Alapító hivatalos lapjában – ennek hiányában a helyben 
szokásos módon - kell közzétenni. 
 
A közalapítvány Alapítója megbízza a Dr. Nyéki Ügyvédi Irodát (4029 Debrecen, Malomköz u. 
12/A.fszt.2., ügyintéző: Dr. Nyéki Emese Ágota ügyvéd, KASZ: 36066365) az egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okirat elkészítésével, ellenjegyzésével, valamint meghatalmazza arra, hogy az Alapító 
Okiratban bekövetkezett változás bejegyzése érdekében a Debreceni Törvényszék előtt teljes jogkörrel 
eljárjon. Dr. Nyéki Ügyvédi Iroda képviseletében Nyéki Emese Ágota ügyvéd a megbízást és a 
meghatalmazást jelen okirat aláírásával kifejezetten elfogadja. 
 
Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 
Az Alapító Okiratot az Alapító képviselője Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester ……/2021.(……..) számú 2021. június 01. napjától hatályos 
határozata alapján írja alá. 
 
Debrecen, 2021……….. 
 
 
 
 
        Debrecen Megyei Jogú Város  
        Önkormányzata  
        Alapító  
        képviseletében 
        Dr. Papp László  
        polgármester 

 

Ügyvédi ellenjegyzés, záradék: 

 
Alulírott Dr. Nyéki Emese ügyvéd (KASZ: 36066365) jelen okiratot ellenjegyzem, ezzel igazolva azt, hogy az Alapító 
Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító 2021. ….. napján kelt, de 2021.06.01. napjától 
hatályos döntésének. Nyilatkozom és tanúsítom, hogy az általam készített okirat a jogszabályoknak megfelel. 
 
Igazolom, hogy a 2021………. napi, de 2021.06.01. napjától hatályos módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okirat az Alapító kinyilvánított akaratának megfelel.  
 
Igazolom továbbá, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat – módosítások 
alapján hatályos tartalmának.  
 
Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat bevezető része valamint a 6., 9. pontjaiban, a 10. pont 
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d,h,k bekezdéseiben, a 12.pont d,l,o,s, bekezdéseiben a 14.pont a) bekezdésében, a 15. pont második francia 
bekezdésében, és a 16.pont 3. és 4. francia bekezdésében történt változása adott okot, mely változások a szövegben 
dőlt betűvel vannak jelezve. 
 
Az Alapító az Alapító Okiratot előttem alulírott napon saját kezűleg írta alá. 
 
Debrecen, 2021……….. 
 
 
 
 

 
Dr. Nyéki Emese Ágota  
ügyvéd 

         KASZ: 36066365 
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3. melléklet 
Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány 

 
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Alapító a Tehetséges Debreceni Fiatalokért 
Közalapítvány Alapító Okiratának a bevezető részét, a 4., 6., 7., 9., 10., 12. pontjait, a Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester……/2021. (……..) határozata 
alapján 2021. június 01. napjától hatályosan az alábbiak szerint módosítja és fogadja el: 

„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermek- és ifjúsági feladatokról való folyamatos gondoskodás 
biztosítása céljából Közalapítványt hozott létre, mely Közalapítvány Alapító Okiratát Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester a ……../2021. (……..) határozatával 
elfogadott 2021. június 01. napjától hatályos módosításoknak megfelelően egységes szerkezetbe foglalva – 
megfelelve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény valamint a 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak - 
az alábbiakban határozza meg: 

4. A közalapítvány célja: 
 

A közalapítvány céljaként meghatározott feladatok ellátása az alábbi jogszabályi rendelkezésen alapul: 
 
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenység Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 7. pontja alapján helyi 
önkormányzati feladat különösen: kulturális szolgáltatás, a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a 
15. pontja alapján: sport, ifjúsági ügyek. 
 
- gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet közhasznú tevékenység, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (1) bekezdése szerint a települési 
önkormányzat feladata a gyermekek védelme. 
 
- nevelés és oktatás közhasznú tevékenység a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1. § (1) 
bekezdése alapján kiemelt cél a tehetséggondozás.  
 

A Közalapítvány közhasznú tevékenységei: 
 
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
- gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet 

 
A közalapítvány céljának megvalósítása érdekében: 
 

- ösztöndíjban részesít tehetséges debreceni fiatalokat, diákokat, 
- elősegíti a közoktatásban résztvevő fiatalok esélyegyenlőségének megteremtését, 
- támogatást nyújt debreceni diákszervezetek, ifjúsági közösségek részére, 
- az ifjúság érdekében végzett helyi kutatásokat támogat, 
- ifjúsági intézményt tarthat fenn. 

 
6. A Közalapítványhoz való csatlakozás: 
 
A Közalapítvány nyitott, a Közalapítványhoz csatlakozhat bármely magyarországi és külföldi természetes vagy jogi 
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, ha a Közalapítvány céljával, működésével egyetért és 
azt elfogadja.  
 
A Közalapítványhoz történő csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt, a csatlakozók nem válnak a felajánlás 
révén, illetve annak elfogadásával alapítókká, alapítói jogokat nem gyakorolhatnak. 
 
A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának 
felhasználására vonatkozóan. 
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A Közalapítvány közhasznú szolgáltatásaiból a céloknak megfelelően bárki részesülhet. 
 
7. A Közalapítvány gazdálkodása: 
 
A közalapítvány vagyonának felhasználásáról a Kuratórium dönt a jelen Alapító Okiratban foglalt szabályok szerint. A 
Kuratórium az induló vagyon mindenkori megtartása mellett a vagyon kamatait, valamint az adományokat teljes 
mértékben felhasználhatja a közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében. 
 
A közalapítvány pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat, valamint ingyenes szolgáltatást is elfogadhat, 
elfogadásáról a Kuratórium dönt. A közalapítvány részére juttatott nem készpénz adományokat könyv szerinti, ennek 
hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni, figyelemmel a számviteli előírásokra. 
 
A közalapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági-vállalkozási tevékenység 
végzésére jogosult. 
 
Az Alapító és a csatlakozó a közalapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza. 
 
A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott közhasznú 
tevékenységekre fordíthatja. 
Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről a 
kuratórium gondoskodik. 
 
A Közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a jelen okiratban meghatározott közhasznú illetve alapcél 
szerinti tevékenység megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A közalapítvány nem alapítható 
gazdasági tevékenység folytatására. A közalapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő 
gazdasági tevékenység végzésére jogosult. A közalapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, 
nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz. 
 
A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással (Polgári 
Törvénykönyv 8:2. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. 
Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó 
szervezetben részesedést nem szerezhet. 
 
A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem egyesíthető, a közalapítvány 
alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki. 
 
A Közalapítvány befektetési tevékenységet nem folytathat. 
 
A közalapítvány alapítója, a közalapítvány számára vagyoni felajánlást teljesítő személyek, a kuratórium tagjai, 
valamint ezek hozzátartozói a közalapítványról támogatást nem kaphatnak. 
 
9. A közalapítvány szervezete és működése: 
 
a.) A közalapítvány ügyvezető szerve és vagyonának kezelője a 10 fős Kuratórium.  
 
A Kuratórium működése során: 
 

- gazdálkodik a közalapítvány vagyonával, 
- pályázat útján támogatást nyújt, díjakat, ösztöndíjakat ad, 
- céljának megvalósítása érdekében együttműködik ifjúsági, vagy ifjúságért tevékenykedő közösségekkel, 

szervezetekkel, intézményekkel, magánszemélyekkel, 
- információkat gyűjt, adatokat tart nyilván és szolgáltat, 
- ifjúsági intézményt tarthat fenn. 
- A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a szükséges 

eszköz és feltételrendszert,  
- Dönt a közalapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról. 
- A közalapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat gyakorolja. 
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b.) A Kuratórium tagjait, valamint a Kuratórium elnökét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
választja az Önkormányzat új közgyűlésének alakuló ülését követő első üléséig terjedő időtartamra.  
 
A kuratóriumi tagság elfogadásáról az érintett tag köteles írásbeli nyilatkozatot tenni. 
 
A közalapítvány törvényes képviseletét a vezető tisztségviselő látja el. A Kuratórium elnöke és tagjai vezető 
tisztségviselők. A vezető tisztségviselő a képviseleti jogát önállóan gyakorolja. 
 
A Kuratórium elnöke: 
 
Pappné Gyulai Katalin (lakcím:   ) 

 
A Kuratórium tagjai: 
 

Bognár István Ádám (lakcím:  ) 
 
Kiss Norbert  (lakcím:   ) 
 
Balogh Gyula (lakcím:   ) 
 
Bánki András (lakcím:    ) 
 
Királyné Pete Edina (lakcím:     ) 
 
Hetei József (lakcím:        ) 
 
Piros Zoltán (lakcím:    ) 
 
Sánta János (lakcím:    ) 
 
Tirpák Zsolt (lakcím:    ) 
 

A Kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges 
körben nem korlátozták. 
 
A Kuratóriumi tag ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
 
A közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a Kuratórium tagja. Az Alapító 
döntéshozó szerveként eljáró Közgyűlés tagjai és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a Kuratóriumban. 
 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre 
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.  
 
Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott 
időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. Nem lehet 
vezető tisztségviselő, aki a közügyektől eltiltás hatálya alatt áll. 
 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a 
személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben 
legalább egy évig –, 
 
a./ amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását 
nem egyenlítette ki, 
b./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
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c./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő 
bírságot szabott ki, 
d./amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy 
törölte.   
 
A Kuratórium elnöke és tagjai megbízásuk előtt nyilatkozatot tesznek az összeférhetetlenség tekintetében. 
 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen 
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.  
 
c.) A közalapítvány bankszámlája felett rendelkezni két kuratóriumi tag együttesen jogosult akként, hogy az egyik 
aláíró kötelezően a Kuratórium elnöke.  
 
d.) A Kuratórium döntési jogkörét ülésein gyakorolja. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium szükség szerint 
ülésezik, de évente legalább egyszer köteles ülést tartani.  
 
Bármely Kuratóriumi tag kérheti a Kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a 
Kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc (8) napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. 
Ha ennek a kötelezettségének a Kuratórium elnöke nem tesz eleget, a Kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is 
összehívhatja. 
 
A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén a Kuratórium legalább 6 tagja jelen van. Határozatképtelenség esetén 
ülését 30 napon belül változatlan napirenddel ismét össze kell hívni. A Kuratórium minden tagjának egy-egy szavazata 
van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 
 
A Kuratórium határozatait, döntéseit nyílt szavazással, a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza, 2/3-os 
minősített többségű döntés szükséges azonban a szervezeti és működési szabályzat megállapításához és 
módosításához, az éves gazdálkodási terv és a mérleg megállapításához, a Közalapítvány éves beszámolójának 
jóváhagyásához, valamint az évenkénti közhasznúsági melléklet elfogadásához, valamint a Közalapítvány vállalkozási 
tevékenységéről, annak formáiról, pénzügyi feltételeiről szóló döntés meghozatalához. 
 
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az  
 
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a közalapítvány terhére másfajta  előnyben részesít, 
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a közalapítványnak nem tagja vagy Alapítója, 
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, 
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 
A Kuratóriumi ülésre a tagokat meghívó küldésével, a napirend közlésével írásban kell meghívni, igazolható módon 
(tértivevényes postai küldemény útján vagy írásbeli elismervénnyel személyes átvétel esetén). A meghívókat és a 
döntéshez szükséges előterjesztéseket a Kuratórium tagjainak az ülés megkezdése előtt legalább 5 munkanappal 
kézhez kell kapniuk. 
 
A meghívónak tartalmaznia kell: 
 
- a közalapítvány nevét, székhelyét 
- az ülés idejének és helyszínének megjelölését, 
- az ülés napirendjét. 
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt 
témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 
 
A Kuratórium üléseiről és döntéseiről jegyzőkönyvet kell vezetni.  
 
A jegyzőkönyv tartalmazza a kuratóriumi ülés helyét és idejét, a jelenlévőket, továbbá a Kuratóriumi ülésen lezajlott 
fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, 
illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket.  
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A jegyzőkönyvet a Kuratórium elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá. 
 
A kuratórium elnöke köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, 
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) 
megállapítható,(határozatok tára). A döntéseket az érintettekkel 15 napon belül postai úton közli. 
 
A Közalapítvány működésével kapcsolatosan és a kuratórium tevékenysége során keletkezett iratokba a 
személyazonosságának igazolását és érdekének valószínűsítését követően, - a személyiségi és más alkotmányos jogok 
tiszteletben tartásával – a Közalapítvány székhelyén – a Közalapítvány ügyrendben kijelölt képviselőjével előzetesen 
egyeztetett időpontban – bárki betekinthet.  
 
A betekintést kérő kérelmét a kuratórium elnöke vagy az általa kijelölt kuratóriumi tag a kérelem alapján az elnök 
tudomására jutásától számított 8 munkanapon belül köteles teljesíteni. 
 
Amennyiben a kérelmező a megtekintett iratokról másolatot igényel, úgy azt az elnökhöz címzett írásbeli kérelme 
alapján az elnök 15 napos határidővel a kérelmező költségére köteles teljesíteni akként, hogy a dokumentum 
másolatokat postai úton kézbesíti a kérelmező részére. 
 
e.) A közalapítvány számlájáról utalványozni az elnök és az egyik kuratóriumi tag együttes aláírásával lehet az aláírási 
címpéldánynak megfelelően. 
 

f.) A Kuratórium a közalapítvány működéséről és gazdálkodásáról minden év június 30. napjáig köteles beszámolni az 
Alapítónak. A Kuratórium köteles a közalapítvány Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának 
legfontosabb adatait, a szolgáltatásainak igénybevételi módját, a működés módját, a támogatási lehetőségeket, illetve 
azok mértékét és feltételeit, valamint a működéséről szóló szakmai-pénzügyi beszámolót annak elfogadását követő 60 
napon belül a helyi vagy országos sajtó útján nyilvánosságra hozni. 
 
g.) A Kuratórium működési rendjét maga állapítja meg a szervezeti és működési szabályzatában. 
 
h.) A közalapítvány működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásáról Debrecen Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának Kulturális Osztálya gondoskodik. 
 
i.) A Kuratórium tagjainak díjazás nem jár. 
 
j.) A kuratóriumi tagság megszűnik: 

- a tag halálával, 
- lemondással, 
- a tag Alapító által történő visszahívásával, 
- határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával, 
- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével, 
- a tag vagy az elnök cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 
korlátozásával, 
- kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, 
- a Közalapítvány megszűnésével. 

 
A Kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén 
az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza. 
 
A Kuratórium elnöke vagy tagja megbízatásáról egyoldalú nyilatkozatával bármikor lemondhat. Amennyiben a 
Közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy 
megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 
 
k.) A Kuratórium ülésein tanácskozási joggal vehet részt a Felügyelő Bizottság elnöke. 
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10. A Kuratórium ellenőrző szerve: 
 
A közalapítvány Kuratóriumának ellenőrzésére az Alapító felügyelő bizottságot hoz létre.  
 
A Felügyelő Bizottság tagjait, valamint annak elnökét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
választja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata új közgyűlésének alakuló ülését követő első üléséig terjedő 
időtartamra.  
 
A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 
szükséges körben nem korlátozták. 
 
A felügyelő bizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. 
 
A felügyelő bizottság tagja a felügyelő bizottság munkájában személyesen köteles részt venni. A felügyelő bizottság 
tagjai a Kuratóriumtól függetlenek, a tevékenységük során nem utasíthatóak.  
 
A Felügyelő bizottság tagjai a következők: 
 
     Zilinyi Zsombor ( lakcím:     ) 

Szűcs Sándor (lakcím:           ) 

Sebestyén Hunor (lakcím:    ) 

Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá 
aki vagy akinek a hozzátartozója a közalapítvány vezető tisztségviselője. 
 
Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, aki a közügyektől eltiltás hatálya alatt áll. 
 
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki 

 
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja, 
b) a Közalapítvánnyal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 
c) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 
pénzbeli szolgáltatásokat,- illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
 
A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai megbízásuk előtt nyilatkozatot tesznek az összeférhetetlenségükről. 
 
A felügyelő bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosult a 
Közalapítvány működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni a 
közalapítvány Kuratóriumától, illetve munkavállalóitól. A felügyelő bizottsági tag a közalapítvány könyveibe, 
számviteli nyilvántartásaiba és irataiba betekinthet, a közalapítvány fizetési számláját, pénztárát, értékpapír-és 
áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A Kuratórium ülésein 
tanácskozási joggal részt vehet. 
 
A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg – amely nem lehet ellentétes az Alapító Okirattal –, és a szerint 
működik. 
 
A felügyelő bizottság köteles az Alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel 
kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. 
 
A felügyelő bizottság szükség szerint de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Akkor határozatképes, ha legalább 
2 tagja jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ülések összehívását a felügyelő bizottság bármely tagja 
írásban kezdeményezheti. A tagokat a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal írásban értesíteni 
kell. 
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Határozatképtelenség esetén a megismételt ülést – azonos napirendi pontokkal – legalább nyolc napos időközzel kell 
kitűzni. A felügyelő bizottság ülései általában nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait 
ugyancsak sorszámozza. 
 
A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, 
a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy 
abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen.  
 
A felügyelő bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni – neve feltüntetése mellett – a döntésre leadott 
szavazatát. A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják. 
 
A felügyelő bizottság a tevékenységét az Alapító részére végzi, tevékenységéről évente beszámol az Alapítónak. 
 
A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a 
közalapítványnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a 
közalapítvánnyal szemben. 
 
A felügyelő bizottsági tagság összeférhetetlenségére, a megszűnésére a Kuratóriumi tagság megszűnésére vonatkozó 
szabályok megfelelően alkalmazandók. 
 
A Felügyelő Bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni, annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez 
tudomást, hogy 
- a közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő 
esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a 
kuratórium döntését teszi szükségessé; 
- a közalapítvány vezető tisztségviselőinek felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
A kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára, annak megtételétől számított harminc napon belül – intézkedés 
céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az Alapító és a kuratórium összehívására a felügyelő 
bizottság is jogosult. 
 
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a 
felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó  szervet. 
 
 A felügyelő bizottság köteles az Alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel 
kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. 
 
A Felügyelő Bizottság működésére egyebekben a kuratórium működésének szabályai az irányadóak. 
 
12. A közalapítvány megszűnésére a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény és az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény, a 2011. évi CLXXV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2006. évi LXV. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
Az Alapító a közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát – annak átvezetését 
követően – Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közlönyében teszi közzé. 
 
Az Alapító Okiratot az Alapító Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése feladat- és 
hatáskörében eljáró Polgármester ……/2021.(……..) számú 2021. június 01. napjától hatályos határozata alapján 
írja alá. 
 
A közalapítvány Alapítója megbízza a Dr. Nyéki Ügyvédi Irodát (4029 Debrecen, Malomköz u. 12/A.fszt.2., ügyintéző: 
Dr. Nyéki Emese Ágota ügyvéd, KASZ: 36066365) az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elkészítésével, 
ellenjegyzésével, valamint meghatalmazza arra, hogy az Alapító Okiratban bekövetkezett változás bejegyzése 
érdekében a Debreceni Törvényszék előtt teljes jogkörrel eljárjon.  
Dr. Nyéki Ügyvédi Iroda képviseletében Nyéki Emese Ágota ügyvéd a megbízást és a meghatalmazást jelen okirat 
aláírásával kifejezetten elfogadja. ” 
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A jelen okiratot aláíró Alapító kijelenti, hogy jelen okiratban foglalt valamennyi rendelkezés akaratával mindenben 
megegyezik, s e tényt aláírásával igazolja. 
 
Debrecen, 2021….……. 
 
 
 
 
        Debrecen Megyei Jogú Város  
        Önkormányzata  
        Alapító  
        képviseletében 
        Dr. Papp László  
        polgármester 
 
 
 
Záradék: Az Alapító Okiratot módosító okiratot Debrecen Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester ……/2021.(……..) számú 2021.06.01. napjától hatályos 
határozatával fogadta el. 
 
 
 
Készítettem és ellenjegyzem: 
Debrecen, 2021….…………. 
 
 
 
 
         Dr. Nyéki Emese Ágota 
         ügyvéd 
         KASZ: 36066365 
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4. melléklet 
Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány 

 
A L A P Í T Ó   O K I R A T 

 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermek- és ifjúsági feladatokról való folyamatos 
gondoskodás biztosítása céljából Közalapítványt hozott létre, mely Közalapítvány Alapító Okiratát 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester a 
……../2021. (……..) határozatával elfogadott 2021. június 01. napjától hatályos módosításoknak 
megfelelően egységes szerkezetbe foglalva – megfelelve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény valamint a 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak - az alábbiakban határozza meg: 

1. A közalapítvány neve: 
 
 Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány (továbbiakban: közalapítvány) 
 
2. A közalapítvány székhelye: 
 

4024 Debrecen, Piac u. 20.  
 
3. Az alapító szerv: 
 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 
képviseli: Dr. Papp László polgármester 
Székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20.  

 
4. A közalapítvány célja: 

 
A közalapítvány céljaként meghatározott feladatok ellátása az alábbi jogszabályi rendelkezésen alapul: 

 
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenység Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 7. pontja alapján 
helyi önkormányzati feladat különösen: kulturális szolgáltatás, a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása, a 15. pontja alapján: sport, ifjúsági ügyek. 
 
- gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet közhasznú tevékenység, a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (1) bekezdése 
szerint a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme. 
 
- nevelés és oktatás közhasznú tevékenység a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1. 
§ (1) bekezdése alapján kiemelt cél a tehetséggondozás.  
 

A Közalapítvány közhasznú tevékenységei: 
 
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
- gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet 

 
A közalapítvány céljának megvalósítása érdekében: 

- ösztöndíjban részesít tehetséges debreceni fiatalokat, diákokat, 
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- elősegíti a közoktatásban résztvevő fiatalok esélyegyenlőségének megteremtését, 
- támogatást nyújt debreceni diákszervezetek, ifjúsági közösségek részére, 
- az ifjúság érdekében végzett helyi kutatásokat támogat, 
- ifjúsági intézményt tarthat fenn. 

 
5. A Közalapítványi célra rendelt vagyon: 
 
A Közalapítvány induló vagyona 9.000.000.-Ft, azaz kilencmillió forint, mely összeget az Alapító az 
alapítással egyidejűleg a közalapítvány számlájára történő átutalással bocsátott a közalapítvány 
rendelkezésére. 
A Közalapítvány vagyona az ügyvezető szerv gazdálkodásának eredményével változik. 
 
A későbbiekben a közalapítvány vagyonrészévé válhat a közalapítványhoz csatlakozók feltétel nélkül, vagy 
feltételhez kötött pénzbeli és dologi adományai. 

 
6. A Közalapítványhoz való csatlakozás: 
 
A Közalapítvány nyitott, a Közalapítványhoz csatlakozhat bármely magyarországi és külföldi természetes 
vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, ha a Közalapítvány céljával, 
működésével egyetért és azt elfogadja.  
 
A Közalapítványhoz történő csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt, a csatlakozók nem válnak a 
felajánlás révén, illetve annak elfogadásával alapítókká, alapítói jogokat nem gyakorolhatnak. 
 
A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának 
felhasználására vonatkozóan. 
 
A Közalapítvány közhasznú szolgáltatásaiból a céloknak megfelelően bárki részesülhet. 
 
7. A Közalapítvány gazdálkodása: 
 
A közalapítvány vagyonának felhasználásáról a Kuratórium dönt a jelen Alapító Okiratban foglalt szabályok 
szerint. A Kuratórium az induló vagyon mindenkori megtartása mellett a vagyon kamatait, valamint az 
adományokat teljes mértékben felhasználhatja a közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében. 
 
A közalapítvány pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat, valamint ingyenes szolgáltatást is 
elfogadhat, elfogadásáról a Kuratórium dönt. A közalapítvány részére juttatott nem készpénz adományokat 
könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni, figyelemmel a számviteli 
előírásokra. 
 
A közalapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági-vállalkozási 
tevékenység végzésére jogosult. 
 
Az Alapító és a csatlakozó a közalapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti 
vissza. 
 
A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott közhasznú 
tevékenységekre fordíthatja. 
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Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése 
érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik. 
 
A Közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a jelen okiratban meghatározott közhasznú 
illetve alapcél szerinti tevékenység megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A 
közalapítvány nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására. A közalapítvány az alapítványi cél 
megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. A közalapítvány nem 
lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat 
alapítványhoz. 
 
A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással 
(Polgári Törvénykönyv 8:2. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása 
mértékét. Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet nem 
alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet. 
 
A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem egyesíthető, a 
közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki. 
 
A Közalapítvány befektetési tevékenységet nem folytathat. 
 
A közalapítvány alapítója, a közalapítvány számára vagyoni felajánlást teljesítő személyek, a kuratórium 
tagjai, valamint ezek hozzátartozói a közalapítványról támogatást nem kaphatnak. 
 
8. A közalapítvány politikamentes, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat, szervezete 
pártoktól független, azoktól támogatást nem kér és nem fogad el, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, 
országgyűlési, helyi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.  
 
9. A közalapítvány szervezete és működése: 
 
a.) A közalapítvány ügyvezető szerve és vagyonának kezelője a 10 fős Kuratórium.  
 
A Kuratórium működése során: 
 

- gazdálkodik a közalapítvány vagyonával, 
- pályázat útján támogatást nyújt, díjakat, ösztöndíjakat ad, 
- céljának megvalósítása érdekében együttműködik ifjúsági, vagy ifjúságért tevékenykedő 

közösségekkel, szervezetekkel, intézményekkel, magánszemélyekkel, 
- információkat gyűjt, adatokat tart nyilván és szolgáltat, 
- ifjúsági intézményt tarthat fenn. 
- A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a 

szükséges eszköz és feltételrendszert,  
- Dönt a közalapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról. 
- A közalapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat gyakorolja. 

  
b.) A Kuratórium tagjait, valamint a Kuratórium elnökét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése választja az Önkormányzat új közgyűlésének alakuló ülését követő első üléséig terjedő 
időtartamra.  
 
A kuratóriumi tagság elfogadásáról az érintett tag köteles írásbeli nyilatkozatot tenni. 
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A közalapítvány törvényes képviseletét a vezető tisztségviselő látja el. A Kuratórium elnöke és tagjai vezető 
tisztségviselők. A vezető tisztségviselő a képviseleti jogát önállóan gyakorolja. 
 
A Kuratórium elnöke: 
 
Pappné Gyulai Katalin (lakcím:    ) 

 
A Kuratórium tagjai: 
 

Bognár István Ádám (lakcím:            ) 
 
Kiss Norbert  (lakcím:              ) 
 
Balogh Gyula (lakcím:            ) 
 
Bánki András (lakcím:               ) 
 
Királyné Pete Edina (lakcím:                ) 
 
Hetei József (lakcím:                  ) 
 
Piros Zoltán (lakcím:                ) 
 
Sánta János (lakcím:               ) 
 
Tirpák Zsolt (lakcím:               ) 
 

A Kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 
szükséges körben nem korlátozták. 
 
A Kuratóriumi tag ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
 
A közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a Kuratórium tagja. Az 
Alapító döntéshozó szerveként eljáró Közgyűlés tagjai és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a 
Kuratóriumban. 
 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem 
lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.  
 
Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban 
megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői 
tevékenységtől. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki a közügyektől eltiltás hatálya alatt áll. 
 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak 
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –, 
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a./ amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 
vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást 
helyettesítő bírságot szabott ki, 
d./amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 
felfüggesztette vagy törölte.   
 
A Kuratórium elnöke és tagjai megbízásuk előtt nyilatkozatot tesznek az összeférhetetlenség tekintetében. 
 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.  
 
c.) A közalapítvány bankszámlája felett rendelkezni két kuratóriumi tag együttesen jogosult akként, hogy az 
egyik aláíró kötelezően a Kuratórium elnöke.  
 
d.) A Kuratórium döntési jogkörét ülésein gyakorolja. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium 
szükség szerint ülésezik, de évente legalább egyszer köteles ülést tartani.  
 
Bármely Kuratóriumi tag kérheti a Kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen 
kérelem esetén a Kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc (8) napon belül 
intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a Kuratórium elnöke nem tesz eleget, a 
Kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. 
A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén a Kuratórium legalább 6 tagja jelen van. 
Határozatképtelenség esetén ülését 30 napon belül változatlan napirenddel ismét össze kell hívni. A 
Kuratórium minden tagjának egy-egy szavazata van. A határozatképességet minden határozathozatalnál 
vizsgálni kell. 
 
A Kuratórium határozatait, döntéseit nyílt szavazással, a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza, 
2/3-os minősített többségű döntés szükséges azonban a szervezeti és működési szabályzat megállapításához 
és módosításához, az éves gazdálkodási terv és a mérleg megállapításához, a Közalapítvány éves 
beszámolójának jóváhagyásához, valamint az évenkénti közhasznúsági melléklet elfogadásához, valamint a 
Közalapítvány vállalkozási tevékenységéről, annak formáiról, pénzügyi feltételeiről szóló döntés 
meghozatalához. 
 
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az  
 
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a közalapítvány terhére másfajta  
előnyben részesít, 
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a közalapítványnak nem tagja vagy Alapítója, 
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, 
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 
A Kuratóriumi ülésre a tagokat meghívó küldésével, a napirend közlésével írásban kell meghívni, igazolható 
módon (tértivevényes postai küldemény útján vagy írásbeli elismervénnyel személyes átvétel esetén). A 
meghívókat és a döntéshez szükséges előterjesztéseket a Kuratórium tagjainak az ülés megkezdése előtt 
legalább 5 munkanappal kézhez kell kapniuk. 
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A meghívónak tartalmaznia kell: 
 
- a közalapítvány nevét, székhelyét 
- az ülés idejének és helyszínének megjelölését, 
- az ülés napirendjét. 
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni 
kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 
 
A Kuratórium üléseiről és döntéseiről jegyzőkönyvet kell vezetni.  
 
A jegyzőkönyv tartalmazza a kuratóriumi ülés helyét és idejét, a jelenlévőket, továbbá a Kuratóriumi ülésen 
lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és 
ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket. A 
jegyzőkönyvet a Kuratórium elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá. 
 
A kuratórium elnöke köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének 
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) 
megállapítható,(határozatok tára). A döntéseket az érintettekkel 15 napon belül postai úton közli. 
 
A Közalapítvány működésével kapcsolatosan és a kuratórium tevékenysége során keletkezett iratokba a 
személyazonosságának igazolását és érdekének valószínűsítését követően, - a személyiségi és más 
alkotmányos jogok tiszteletben tartásával – a Közalapítvány székhelyén – a Közalapítvány ügyrendben 
kijelölt képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet.  
 
A betekintést kérő kérelmét a kuratórium elnöke vagy az általa kijelölt kuratóriumi tag a kérelem alapján az 
elnök tudomására jutásától számított 8 munkanapon belül köteles teljesíteni. 
 
Amennyiben a kérelmező a megtekintett iratokról másolatot igényel, úgy azt az elnökhöz címzett írásbeli 
kérelme alapján az elnök 15 napos határidővel a kérelmező költségére köteles teljesíteni akként, hogy a 
dokumentum másolatokat postai úton kézbesíti a kérelmező részére. 
 
e.) A közalapítvány számlájáról utalványozni az elnök és az egyik kuratóriumi tag együttes aláírásával lehet 
az aláírási címpéldánynak megfelelően. 
 

f.) A Kuratórium a közalapítvány működéséről és gazdálkodásáról minden év június 30. napjáig köteles 
beszámolni az Alapítónak. A Kuratórium köteles a közalapítvány Alapító Okirat szerinti tevékenységének és 
gazdálkodásának legfontosabb adatait, a szolgáltatásainak igénybevételi módját, a működés módját, a 
támogatási lehetőségeket, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működéséről szóló szakmai-
pénzügyi beszámolót annak elfogadását követő 60 napon belül a helyi vagy országos sajtó útján 
nyilvánosságra hozni. 
 
g.) A Kuratórium működési rendjét maga állapítja meg a szervezeti és működési szabályzatában. 
 
h.) A közalapítvány működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásáról Debrecen Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalának Kulturális Osztálya gondoskodik. 
 
i.) A Kuratórium tagjainak díjazás nem jár. 
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j.) A kuratóriumi tagság megszűnik: 
• a tag halálával, 
• lemondással, 
• a tag Alapító által történő visszahívásával, 
•  határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával, 
• megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével, 
• a tag vagy az elnök cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával, 
• kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, 
• a Közalapítvány megszűnésével. 

 
A Kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen 
veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza. 
 
A Kuratórium elnöke vagy tagja megbízatásáról egyoldalú nyilatkozatával bármikor lemondhat. 
Amennyiben a Közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő 
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon 
válik hatályossá. 
 
k.) A Kuratórium ülésein tanácskozási joggal vehet részt a Felügyelő Bizottság elnöke. 
 
10. A Kuratórium ellenőrző szerve: 
 
A közalapítvány Kuratóriumának ellenőrzésére az Alapító felügyelő bizottságot hoz létre.  
 
A Felügyelő Bizottság tagjait, valamint annak elnökét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése választja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata új közgyűlésének alakuló ülését követő 
első üléséig terjedő időtartamra.  
 

A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
 
A felügyelő bizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. 
 
A felügyelő bizottság tagja a felügyelő bizottság munkájában személyesen köteles részt venni. A felügyelő 
bizottság tagjai a Kuratóriumtól függetlenek, a tevékenységük során nem utasíthatóak.  
 
A Felügyelő bizottság tagjai a következők: 
 
     Zilinyi Zsombor ( lakcím:                ) 

Szűcs Sándor (lakcím:               ) 

Sebestyén Hunor (lakcím:          ) 

Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll 
fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a közalapítvány vezető tisztségviselője. 
 
Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, aki a közügyektől eltiltás hatálya alatt áll. 
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Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki 
 

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja, 
b) a Közalapítvánnyal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 
c) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 
nem pénzbeli szolgáltatásokat,- illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
 
A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai megbízásuk előtt nyilatkozatot tesznek az összeférhetetlenségükről. 
 
A felügyelő bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosult a 
Közalapítvány működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni a 
közalapítvány Kuratóriumától, illetve munkavállalóitól. A felügyelő bizottsági tag a közalapítvány 
könyveibe, számviteli nyilvántartásaiba és irataiba betekinthet, a közalapítvány fizetési számláját, pénztárát, 
értékpapír-és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A 
Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehet. 
 
A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg – amely nem lehet ellentétes az Alapító Okirattal –, és a 
szerint működik. 
 
A felügyelő bizottság köteles az Alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és 
ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. 
 
A felügyelő bizottság szükség szerint de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Akkor határozatképes, ha 
legalább 2 tagja jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ülések összehívását a felügyelő 
bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti. A tagokat a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább 
nyolc nappal írásban értesíteni kell. 
 
Határozatképtelenség esetén a megismételt ülést – azonos napirendi pontokkal – legalább nyolc napos 
időközzel kell kitűzni. A felügyelő bizottság ülései általában nyilvánosak, üléseiről sorszámozott 
jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. 
 
A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a 
jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A 
jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya 
megállapítható legyen.  
 
A felügyelő bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni – neve feltüntetése mellett – a 
döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják. 
 
A felügyelő bizottság a tevékenységét az Alapító részére végzi, tevékenységéről évente beszámol az 
Alapítónak. 
 
A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő 
teljesítésével a közalapítványnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség 
szabályai szerint felelnek a közalapítvánnyal szemben. 
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A felügyelő bizottsági tagság összeférhetetlenségére, a megszűnésére a Kuratóriumi tagság megszűnésére 
vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók. 
 
A Felügyelő Bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni, annak összehívását kezdeményezni, ha arról 
szerez tudomást, hogy 
- a közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan 
sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve 
enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé; 
- a közalapítvány vezető tisztségviselőinek felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
A kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára, annak megtételétől számított harminc napon belül – 
intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az Alapító és a kuratórium 
összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. 
 
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi 
meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó  szervet. 
 
 A felügyelő bizottság köteles az Alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és 
ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. 
 
A Felügyelő Bizottság működésére egyebekben a kuratórium működésének szabályai az irányadóak. 
 
11. A közalapítvány megszűnése: 
 
Az alapítvány, mint közalapítvány határozatlan időre alakult.  
 
Az Alapító Okiratban meghatározott célját, feladatát ebben a formában látja el addig, amíg e közfeladat 
ellátásának más hatékonyabb formájáról nem rendelkezik az Alapító. A közalapítvány megszűnése esetén 
vagyona – a hitelezők kielégítése után – az Alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt közalapítvány 
céljához hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. 
 
12. A közalapítvány megszűnésére a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény és az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény, a 2011. évi CLXXV. törvény és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
Az Alapító a közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát – annak 
átvezetését követően – Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közlönyében teszi közzé. 
 
Az Alapító Okiratot az Alapító Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése feladat- és 
hatáskörében eljáró Polgármester ……/2021.(……..) számú 2021. június 01. napjától hatályos határozata 
alapján írja alá. 
 
A közalapítvány Alapítója megbízza a Dr. Nyéki Ügyvédi Irodát (4029 Debrecen, Malomköz u. 12/A.fszt.2., 
ügyintéző: Dr. Nyéki Emese Ágota ügyvéd, KASZ: 36066365) az egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okirat elkészítésével, ellenjegyzésével, valamint meghatalmazza arra, hogy az Alapító Okiratban 
bekövetkezett változás bejegyzése érdekében a Debreceni Törvényszék előtt teljes jogkörrel eljárjon.  
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Dr. Nyéki Ügyvédi Iroda képviseletében Nyéki Emese Ágota ügyvéd a megbízást és a meghatalmazást jelen 
okirat aláírásával kifejezetten elfogadja. 
 
Debrecen, 2021…………. 
 
 
 

 

 

 
  

 

Ügyvédi ellenjegyzés, záradék: 

 
Alulírott Dr. Nyéki Emese ügyvéd (KASZ: 36066365) jelen okiratot ellenjegyzem, ezzel igazolva azt, hogy az 
Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító 2021………. napján kelt, 
2021.06.01. napjától hatályos döntésének. Nyilatkozom és tanúsítom, hogy az általam készített okirat a 
jogszabályoknak megfelel. 
 
Igazolom, hogy a 2021……... napi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat az Alapító 
kinyilvánított akaratának megfelel.  
 
Igazolom továbbá, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat – 
módosítások alapján hatályos tartalmának.  
 
Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat bevezető része valamint a 4,6,7,9,10,12, pont 
változása  adott okot.  
 
Az Alapító az Alapító Okiratot előttem alulírott napon saját kezűleg írta alá. 
 
Debrecen, 2021……… 

 
 
 
 
 

Dr. Nyéki Emese Ágota  
         ügyvéd 

         KASZ: 36066365 
 
 
 
(Az Alapító Okiratban foglalt módosítások dőlt betűvel jelezve) 
 

Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Alapító  
képviseletében 
Dr. Papp László 
polgármester 
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645/2021. (V. 31.) PM határozat 

A 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljáró 
polgármester  
 
a főépítész előterjesztésére a 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdése c) pontja 
alapján 
 
1./ a Debrecen – Józsa 0120 hrsz-ú ingatlant, a Kiserdő utca, az Alsójózsai utca területét, 
valamint a 0116/3 és a 0119 hrsz-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 
 
2./ Felkéri a Főépítészt a településrendezési eszközök 1./ pontban meghatározott területre 
vonatkozó módosításának tárgyalásos eljárásban történő véleményeztetésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a főépítész 
 
 
Debrecen, 2021. május 31. 
 
 

Dr. Papp László sk. 
polgármester 
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646/2021. (V. 31.) PM határozat 

A 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a 27/2021. (I. 29.)  Korm. rendelet alapján 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljáró 
polgármester  
 
a főépítész előterjesztésére a 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdése c) pontja 
alapján 
 
1./ a Debrecen, Víztorony utca – Ótemető utca – 100-as vasútvonal – 6189 hrsz.-ú közpark – 
6188/29 hrsz.-ú közpark – Boka Károly utca által határolt területet kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítja. 
 
2./ Felkéri a Főépítészt a településrendezési eszköz 1./ pontban meghatározott területre 
vonatkozó módosításának tárgyalásos eljárásban történő véleményeztetésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a főépítész 
 
 
Debrecen, 2021. május 31. 
 
 

Dr. Papp László sk. 
polgármester 
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647/2021. (V. 31.) PM határozat 

 
A 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljáró 
polgármester 
 

a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 
107. §-a, a 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) és (2) bekezdése, a 14. § (2) bekezdése, valamint 
a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése, 22. § a) pontja, 23. § 
(1) bekezdése a) pontja, 24-26. §-a és 2. melléklete alapján 
 
1./ értékesítésre kijelöli a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát 
képező debreceni 10695 hrsz-ú, 6320 m2 területű, „kollégium” megnevezésű, a valóságban 
Debrecen, Apafi u. 16. szám alatt található egykori Váci Mihály Középiskolai Kollégium 
ingatlanát azzal, hogy a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. 
 
2./ A 1./ pontban meghatározott ingatlan tekintetében 

a) az értékesítés módjaként nyilvános pályáztatást határoz meg a mellékelt pályázati 
felhívásban foglaltak szerint, 

b) a vételár alsó határát 560.455.533,-Ft (áfamentes) összegben határozza meg azzal, hogy 
a pályázó köteles 50 millió forint összegű pályázati biztosítékot nyújtani, mely nyertes 
pályázat esetén vételár előleggé alakul át, 

c) a nyertes pályázó az általa felajánlott teljes vételárat az adásvételi szerződés hatályba 
lépését követő 60 napon belül köteles megfizetni Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére. 

  
3./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét 

a) a pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos intézkedések megtételére és 
b) a beérkezett ajánlatok döntéshozó elé terjesztésére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
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4./ Felhatalmazza a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy amennyiben a pályázat 
eredménytelenül zárul, mert a pályázati felhívásra egyetlen ajánlat sem érkezik, a pályázati 
eljárás lebonyolításával kapcsolatos intézkedések megtételéről ismételten gondoskodjon. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
 
 
Debrecen, 2021. május 31. 
 
 

Dr. Papp László sk. 
polgármester 
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 melléklet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet 

„A Debrecen, Apafi u. 16. szám alatt található egykori Váci Mihály Középiskolai 

Kollégium ingatlanának értékesítésére 

1. A pályázatot kiíró szerv neve, székhelye:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 4024 
Debrecen, Piac utca 20. 

2. A pályázat célja:

A pályázat célja a debreceni 10695 hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Apafi u. 16. szám alatt 
található egykori Váci Mihály Középiskolai Kollégium ingatlanának értékesítése. 

3. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egyfordulós, név megjelölésével lehet pályázni. 

4. A pályázat tárgya:

Az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező debreceni 10695 hrsz-ú, 6320 m2 területű, 
,,kollégium" megnevezésű, a valóságban Debrecen, Apafi u. 16. szám alatt található ingatlan. 

5. Pályázati biztosíték nyújtásának módja és értéke, valamint a vételár megfizetésének
feltételei:
5.1. A pályázat kiírója az ingatlan tekintetében a vételár alsó határát 560.455.533,-Ft 
(áfamentes) összegben határozza meg. 

5.2. A pályázónak 50 millió Ft összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie az 
Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-15461009-06530000 számú letéti 
számlaszámára és a befizetést bizonylattal igazolnia kell az Önkormányzat felé a pályázati 
anyag részeként. A pályázó ajánlata csak akkor érvényes, ha a pályázati biztosíték 
megfizetését igazolja. 

5.3. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a teljes vételár megfizetésének 
időpontjában beszámításra kerül a vételárba előlegként. 

5.4. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összege az Önkormányzat 
Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) döntését követő 8 napon belül visszafizetésre 
kerül. A pályázati biztosítékot szintén vissza kell adni, ha a pályázati felhívás visszavonásra 
kerül, továbbá ha a pályázatok érvénytelenségét állapítják meg, vagy, ha a Közgyűlés a 
pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 

5.5. Amennyiben a szerződés megkötését követően a nyertes ajánlattevő eláll a szerződéstől, a 
pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt az Önkormányzat, mint a 
szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki. Akkor sem jár vissza a pályázati 
biztosíték továbbá, ha a pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt pályázatát visszavonja, 
valamint ha a szerződés megkötése a pályázónak felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült 
más okból hiúsult meg. 
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648/2021. (V. 31.) PM határozat 

A 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljáró 
polgármester 
 

a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 
107. §-a, a 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) és (2) bekezdése, a 14. § (2) bekezdése, valamint 
a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése, 19. § (1) bekezdése, a 22. § 
a) pontja és a 23. § (1) bekezdése, valamint a 24-26. §-ai és 2. melléklete alapján 
 
1./ hatályon kívül helyezi „A Debrecen, Szoboszlói út 26. szám alatt található ingatlan 
nyilvános pályáztatás útján történő értékesítéséről” szóló 727/2020. (IV. 15.) PM határozatot. 
 
2./ Értékesítésre kijelöli a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát 
képező debreceni 15098 hrsz-ú, 1719 m2 nagyságú „beépítetlen terület” megnevezésű, a 
valóságban Debrecen, Szoboszlói út 26. szám alatt található ingatlant azzal, hogy a Magyar 
Államot elővásárlási jog illeti meg. 
 
3./ A 2./ pontban meghatározott ingatlan tekintetében az értékesítés módjaként nyilvános 
pályáztatást határoz meg a mellékelt pályázati felhívásban foglaltak szerint. 
 
4./ A 2./ pontban meghatározott ingatlan tekintetében a vételár alsó határát 86.350.000,-Ft+áfa 
összegben határozza meg azzal, hogy a pályázók kötelesek 8 millió forint összegű pályázati 
biztosítékot nyújtani, mely nyertes pályázat esetén vételár előleggé alakul át. 
 
5./ A nyertes pályázó által felajánlott teljes vételárat az adásvételi szerződés hatályba lépését 
követő 60 napon belül kell megfizetni Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata számára.  
 
6./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a pályázati eljárás lebonyolításával 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, valamint a beérkezett ajánlatokat terjessze a Közgyűlés 
elé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
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7./ Felhatalmazza a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy amennyiben a pályázat 
eredménytelenül zárul, mert a pályázati felhívásra egyetlen ajánlat sem érkezik, a 2./ pontban 
meghatározott ingatlan tekintetében a pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos 
intézkedések megtételéről ismételten gondoskodjon. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
 
 
Debrecen, 2021. május 31. 
 
 

Dr. Papp László sk. 
polgármester 
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melléklet 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet 
 

a Debrecen, Szoboszlói út 26. szám alatti 15098 hrsz-ú ingatlan értékesítésére 
 
1. A pályázatot kiíró szerv neve, székhelye: 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 4024 
Debrecen, Piac utca 20. 
 
2. A pályázat célja: 
A debreceni 15098 hrsz-ú, 1719 m2 nagyságú „beépítetlen terület” megnevezésű, a valóság-
ban Debrecen, Szoboszlói út 26. szám alatt található ingatlan értékesítése. 
  
3. A pályázat jellege:   
A pályázat nyilvános, egyfordulós, név megjelölésével lehet pályázni. 
 
4. A pályázat tárgya: 
Az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező debreceni 15098 hrsz-ú, 1719 m2 
nagyságú, „beépítetlen terület” megnevezésű, a valóságban Debrecen, Szoboszlói út 26. szám 
alatt található ingatlan. 
 
5. Pályázati biztosíték nyújtásának módja és értéke, valamint a vételár megfizetésének 
feltételei: 
5.1. A pályázat kiírója az érintett ingatlan tekintetében vételár alsó határát nettó 86.350.000 Ft 
összegben határozza meg.  
 
5.2. A pályázónak 8 millió Ft összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie az 
Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-15461009-06530000 számú letéti 
számlaszámára és a befizetést bizonylattal igazolnia kell az Önkormányzat felé a pályázati 
anyag részeként. A pályázó ajánlata csak akkor érvényes, ha a pályázati biztosíték 
megfizetését igazolja. 
 
5.3. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a teljes vételár megfizetésének 
időpontjában beszámításra kerül a vételárba előlegként.  
 
5.4. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összege az Önkormányzat 
Közgyűlésének döntését követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. A pályázati biztosítékot 
szintén vissza kell adni, ha a pályázati felhívás visszavonásra kerül, továbbá ha a pályázatok 
érvénytelenségét állapítják meg, vagy, ha a Közgyűlés a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítja. 
 
5.5. Amennyiben a szerződés megkötését követően a nyertes ajánlattevő eláll a szerződéstől, a 
pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt az Önkormányzat, mint a 
szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki. Akkor sem jár vissza a pályázati 
biztosíték, ha a pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt pályázatát visszavonja, valamint 
ha a szerződés megkötése a pályázónak felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más 
okból hiúsult meg. 
 
5.6. A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázat eredményéről szóló Közgyűlési 
döntésről szóló értesítést követő 15 napon belül az adásvételi szerződést megköti és, hogy az 
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általa felajánlott teljes vételár és a vételár előleg különbözetét az adásvételi szerződés 
hatályba lépését követő 60 napon belül megfizeti az Önkormányzat számára. 
 
5.7. Az ingatlan vételára 27%-os áfa köteles. 
 
6. Egyéb információk, kikötések: 
6.1. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (2) 
bekezdése értelmében nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy 
átlátható szervezet részére lehet. 
 
6.2. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése értelmében a 
helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más 
jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. 
A pályázat eredményeként megkötött adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MNV Zrt.), mint a 
Magyar Állam nevében az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv nemleges nyilatkozata, 
vagy az elővásárlási jog gyakorlására meghatározott 35 napos nyilatkozattételi határidő 
eredménytelen letelte. 
 
6.3. Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról szóló 47/2020. (XII. 28.) ön-
kormányzati rendelete az érintett az ingatlant Lk-K/10 övezeti jelű, külső városi kisvárosias 
lakóterületbe sorolja, szabadonálló beépítési mód mellett, 900 m2 minimális teleknagysággal, 
30%-os beépíthetőséggel, 7,0-9,5 m építménymagassággal építhető be. Az övezetben telken-
ként maximum 12 lakást (rendeltetési egységet) tartalmazó épületek helyezhetők el. 
 
7. A pályázaton való részvétel feltétele: 
A pályázaton csak azok vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot a pályázat benyújtására 
vonatkozó határidő lejártáig megfizették az Önkormányzat számlájára. 
 
8. A pályázatnak tartalmaznia kell: 
8.1. A pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát 

- a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, 
- a vételár összegére és teljesítésére, 
- az ajánlati kötöttségre vonatkozóan. 

 
8.2. A pályázó hasznosítási elképzeléseinek ismertetését.  
 
8.3. A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot. 
 
8.4. Amennyiben a pályázó nem természetes személy, a nyilvántartásba vételét igazoló okirat, 
valamint aláírási címpéldány, illetve képviseleti jogosultságot igazoló okirat egyszerű 
másolatait. 

  
9. A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje:  
9.1. Helye: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (4024 Debrecen, Piac u. 
20.; a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) Piac utca felőli portáján a Polgármesteri Hivatal 
ügyintézője részére. 
 
9.2. Módja: „A Debrecen, Szoboszlói út 26. szám alatti 15098 hrsz-ú ingatlan nyilvános 
pályázat útján történő értékesítése” feliratú zárt borítékban, személyesen vagy 
meghatalmazott útján a pályázó nevének megjelölésével. 
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9.3. Ideje: A pályázati felhívás elérhetőségéről szóló közlemény megjelenését követő 20. nap 
10.00 óráig. 
 
10. Borítékbontás kezdete, helye:   
A pályázati felhívás elérhetőségéről szóló közlemény megjelenését követő 20. nap 10.00 
órakor a Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályán (4024 Debrecen, Piac u. 20. I/69. 
szoba). A veszélyhelyzetre tekintettel a borítékbontáson kizárólag a közjegyző és a 
Polgármesteri Hivatal dolgozói vehetnek részt. 
 
11. A pályázatra vonatkozó további kérdések feltevésének, valamint a válaszok 
megadásának helye és módja: 
A pályázatra vonatkozó további kérdések benyújtása a pályázati felhívás elérhetőségéről szóló 
közlemény megjelenését követő 10. nap 9.00 óráig, a Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési 
Osztályán írásban történhet (4024 Debrecen, Piac u. 20. I/69.), valamint a 
vagyonkezeles@ph.debrecen.hu e-mail címre a pályázó személyes adatainak, cég esetén a 
cégadatok megadásával. A pályázók írásban feltett kérdéseire a kiíró minden érintettnek a 
kérdésfelvetésben igénye szerint megadott elektronikus, vagy postai címre a válaszokat a 
pályázati felhívás átvételét követő 13. nap 16.00 óráig megadja. 
 
12. Ajánlati kötöttség időtartama: A pályázat benyújtását követő 150 nap. 
 
13. Eredményhirdetés módja, helye és várható ideje: 
A pályázat eredményéről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt, 
mely döntést követő 8 munkanapon belül a kiíró a pályázókat írásban értesíti. 
 
Kiíró egyben fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik pályázóval se 
kössön szerződést és ily módon – akár indoklás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek 
minősítse. 
 
14. Egyebek: 
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 2021. február 8. napjától Magyarország egész területére kezdődően 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
 
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.” 
 
Fentiekre tekintettel amennyiben a beérkezett pályázatok értékelésekor a veszélyhelyzet 
továbbra is fennáll, a pályázatról a Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljáró polgármester fog 
dönteni. 
 
Mellékletek: 

 Nyilatkozat-minta 
 Szabályozási terv részlet 
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NYILATKOZAT 

Alulírott 
……………………………………………………………………………………………(név) 
……………………………………………………………………………………………(cím) 
mint pályázó 

„A Debrecen, Szoboszlói u. 26. szám alatti 15098 hrsz-ú ingatlan értékesítése” 
tárgyú pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozom, hogy 

a) a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadom,

b) az általam vállalt szolgáltatásokat és kötelezettségeket teljesítem,

c) a felajánlott …………………………………..vételár teljes összegét az adásvételi 
szerződés hatályba lépését követő 60 napon belül megfizetem Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzata számára, 

d) ajánlatomat a pályázat benyújtását követő 150 napig fenntartom.

Debrecen, 2021. ……………………………. 

……………………………………… 
          pályázó 
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649/2021. (V. 31.) PM határozat 

 
A 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljáró 
polgármester 
 

a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a, a 
2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 7. pontja, valamint a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. § (1) és (2) bekezdése 
és 50/A. §-a alapján 
 
1./ a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; 
képviseli: Rózsa Zsolt vezérigazgató, a továbbiakban: MNV Zrt.) kezdeményezi és kérelmezi 
a debreceni 8556 hrsz-ú, „általános iskola” megnevezésű, 1508 m2 területű, a valóságban 
Debrecen, Hatvan u. 32. szám alatt található ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adását. 
 
2./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingatlant a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában 
meghatározott kötelező önkormányzati közfeladat - kulturális szolgáltatás (különösen előadó-
művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása) ellátása érdekében kívánja ingyenesen tulajdonba venni és az 
ingatlant kulturális tevékenység végzésének biztosítása céljára kívánja felhasználni.  
 
3./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág esetleges megváltoztatásának költségét is – 
megtérítését. 
 
4./ Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.  
 
5./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban meghatározott ingatlan 
tulajdonjogának ingyenes megszerzésével kapcsolatos eljárás lefolytatása érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője  
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6./ Felhatalmazza Dr. Barcsa Lajos alpolgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott ingatlan 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes 
jogkörben eljárjon, valamint az ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat által történő ingyenes 
megszerzése érdekében szükséges nyilatkozatokat, okiratokat és megállapodást aláírja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Barcsa Lajos alpolgármester 
 
 
Debrecen, 2021. május 31. 
 
 

Dr. Papp László sk. 
polgármester 
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650/2021. (V. 31.) PM határozat 

A 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljáró 
polgármester 
 

a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 1. pontja, a 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a, a 2007. évi CVI. törvény 36. § 
(2) bekezdés c) pontja, valamint a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50/A. §-a alapján 
 
1./ kezdeményezi és kérelmezi  

a) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; 
képviseli: Rózsa Zsolt vezérigazgató, a továbbiakban: MNV Zrt.)  

• a  0493/44 hrsz-ú, „telephely” megnevezésű, 17 ha területű, a valóságban a Debreceni 
Repülőtér területén található, a Magyar Állam ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonát 
képező ingatlan, és 
 

• a 0493/78 hrsz-ú, „közterület” megnevezésű, 4212 m2 területű, valamint a 
0493/79 hrsz-ú, „üzemi épület (2db) és telephely” megnevezésű, 5894 m2 területű, a 
valóságban a Debreceni Repülőtértől keletre található egykori radarbázis 
ingatlanainak, valamint  
 

b) a Nemzeti Földügyi Központnál (1149 Budapest, Bosnyák tér 5., képviseli: Nagy 
János elnök) a 0493/12 hrsz-ú, „honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított” 
megnevezésű, 8 ha 3488 m2 területű, a valóságban szintén a Debreceni Repülőtértől 
keletre található egykori radarbázis ingatlanának 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.  
 
2./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1./ pontban megjelölt ingatlanokat a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
1. pontjában meghatározott településfejlesztés, településrendezés érdekében, közfeladat 
ellátására kívánja ingyenesen tulajdonba venni.  
 
3./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág esetleges megváltoztatásának költségét is – 
megtérítését. 
 
4./ Az igényelt ingatlanok nem állnak védettség alatt.  
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5./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban meghatározott ingatlanok 
tulajdonjogának ingyenes megszerzésével kapcsolatos eljárás lefolytatása érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője  
 
6./ Felhatalmazza Dr. Barcsa Lajos alpolgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott ingatlan 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. és a 
Nemzeti Földügyi Központ felé teljes jogkörben eljárjon, valamint az ingatlan tulajdonjogának 
Önkormányzat által történő ingyenes megszerzése érdekében szükséges nyilatkozatokat, 
okiratokat és megállapodást aláírja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Barcsa Lajos alpolgármester 
 
 
Debrecen, 2021. május 31. 
 
 

Dr. Papp László sk. 
polgármester 
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651/2021. (V. 31.) PM határozat 

A 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljáró 
polgármester 
 

a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. CLXXXIX. törvény 108. § 
(1)-(4) bekezdései, a 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése, valamint a 2011. évi 
CXIII. törvény 1. § (1) bekezdése alapján  
 
1./ kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél (1133 Budapest, 
Pozsonyi út 56.; képviseli: Rózsa Zsolt vezérigazgató) az alábbi ingatlanok ingyenes állami 
tulajdonba adását 
 

a) a 20164/2 hrsz-ú, „beépített terület” megnevezésű, 667 m2 területű, a valóságban 
Debrecen, Böszörményi út 23-27. szám alatti Nőtlen Tiszti Szálló ingatlanát,  

 
b) a 14142/49 hrsz-ú, „lakóház, udvar” megnevezésű, 2708 m2 területű, a valóságban 

Debrecen, Mikepércsi út 47. szám alatt található 33 lakásból álló lakóépületet, 
valamint 

 
c) a 14142/83 hrsz-ú, „lakóház, udvar” megnevezésű, 1320 m2 területű, a valóságban 

Debrecen, Mikepércsi út 49. szám alatti lakóépület „A” lépcsőházában 
található  

• 14142/83/A/1 hrsz-ú, „lakás” megnevezésű, 42 m2 területű, 
• 14142/83/A/2 hrsz-ú, „lakás” megnevezésű, 42 m2 területű,  
• 14142/83/A/3 hrsz-ú, „lakás” megnevezésű, 50 m2 területű, 
• 14142/83/A/4 hrsz-ú, „lakás” megnevezésű, 42 m2 területű, 
• 14142/83/A/5 hrsz-ú, „lakás” megnevezésű, 42 m2 területű, 
• 14142/83/A/6 hrsz-ú, „lakás” megnevezésű, 42 m2 területű,  
• 14142/83/A/7 hrsz-ú, „lakás” megnevezésű, 50 m2 területű,  
• 14142/83/A/8 hrsz-ú, „lakás” megnevezésű, 42 m2 területű,  
• 14142/83/A/9 hrsz-ú, „lakás” megnevezésű, 42 m2 területű,  
• 14142/83/A/10 hrsz-ú, „lakás” megnevezésű, 42 m2 területű,  
• 14142/83/A/11 hrsz-ú, „lakás” megnevezésű, 50 m2 területű,  
• 14142/83/A/12 hrsz-ú, „lakás” megnevezésű, 42 m2 területű, 
• 14142/83/A/13 hrsz-ú, „lakás” megnevezésű, 42 m2 területű,  
• 14142/83/A/14 hrsz-ú, „lakás” megnevezésű, 42 m2 területű 

lakásokat. 
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2./ Az 1./ pont szerinti ingyenes vagyonátadás a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, 
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 
1. § (1) bekezdésében megjelölt nemzeti ügy, a honvédelem érdekében történik.  
 
3./ Az 1./ pont szerinti ingyenes vagyonátadás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 
kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem veszélyezteti. Az átadásra kerülő 
vagyonelemek kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló 
törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz vagy ezek finanszírozási 
forrásának biztosításához, vagy az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok 
teljesítéséhez nem szükségesek.  
 
4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban meghatározott 
vagyonátadással kapcsolatos eljárások lefolytatása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye 
meg, és felhatalmazza Dr. Barcsa Lajos alpolgármestert, hogy a vagyonátadással kapcsolatos 
eljárás során az MNV Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium felé DMJV Önkormányzata nevében 
teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi jognyilatkozatot megtegyen.  

 
Határidő: a debreceni 0493/44, 0493/12, 0493/78 és 0493/79 hrsz-ú ingatlanok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásáról szóló kormányhatározat megjelenését követően  
Felelős: az eljárások lefolytatásáért: 

a Vagyonkezelési Osztály vezetője  
a jognyilatkozatok megtételéért és az okiratok aláírásáért: 
Dr. Barcsa Lajos alpolgármester 

 
 
Debrecen, 2021. május 31. 
 
 

Dr. Papp László sk. 
polgármester 
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652/2021. (V. 31.) PM határozat 

 
A 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljáró 
polgármester 
 

a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 
107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:188. § (2) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) 
önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdése a) pontja alapján  
 
1./ javasolja az Agóra Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1., cégjegyzékszám: 09-09-025391, képviseli: Somogyi Béla 
ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének, hogy hagyja jóvá a Társaság és a 
Debreceni Egyetem közötti együttműködési megállapodás megkötését, amely a DigITér 
Digitális Élményközpont sikeres működésére és működtetésére irányul. 
 
2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy hagyja jóvá a Társaság és a Debreceni Egyetem 
közötti együttműködési megállapodás megkötését, amely a matematikai, 
természettudományos, műszaki és informatikai képzések tudomány-népszerűsítésére irányul. 
 
3./ A Társaság taggyűlésén az 1./-2./ pontban foglaltak szerint képviseli Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzatát. 
 
Debrecen, 2021. május 31. 
 
 

Dr. Papp László sk. 
polgármester 
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653/2021. (V. 31.) PM határozat 

A 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljáró 
polgármester 

a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 7. és 8a. pontja, 42. § 4. pontja, 107. §-a, a 2011. évi CXCV. törvény 36. § (1) és
(5a) bekezdése, a 6/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §-a és 15. § (1) bekezdése alapján

1./ 3.500.000,-Ft összegű, működési célú, vissza nem térítendő támogatást nyújt az ADYÁK 
Alapítvány (székhelye: 4024 Debrecen, Liszt Ferenc u. 1., képviseli: Dr. Módis Lászlóné 
kuratóriumi elnök) részére a 40. Adyák Gála megrendezésének költségeire a Debrecen Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 26.) önkormányzati 
rendelet „Közművelődési feladatok” címet viselő 5.12. melléklet 15.1.1 alcímen elkülönített 
„Városi szintű rendezvények, kulturális közösségi programok, városrészi rendezvények” 
megnevezésű előirányzat terhére. 

2./ Adományt nyújt 2.500.000,-Ft összegben a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus 
Árváiért (székhelye: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2., képviseli: Dr. Herczegh Anita Katalin 
elnök) részére az alapítvány munkájának támogatása érdekében a Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 
„Egyéb kiadások” címet viselő 5.14. melléklet 21.1.4. alcímen elkülönített „Egyéb kiadások” 
megnevezésű előirányzat terhére. 

3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ és a 2./ pont szerinti szerződések 
megkötését megelőzően készítse elő az 1./ és 2./ pont szerinti összegeknek, az ott meghatározott 
költségvetési előirányzatokról a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet „Közművelődési feladatok” 
címet viselő 5.12. melléklet 15.1.21.11. „Egyéb alapítványok évközi támogatása” elnevezésű 
jogcímre történő átcsoportosításra vonatkozó előterjesztést. 

Határidő: azonnal  
Felelős:  a Gazdálkodási Főosztály vezetője 

4./ Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy 2022. évben 2.500.000,-Ft összeget biztosít 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében a Regőczi István Alapítvány a 
Koronavírus Árváiért részére történő adomány nyújtása céljára. 
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5./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 4./ pontban meghatározott összeget az 
alapítvány nevét feltüntető elkülönített költségvetési előirányzaton Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe tervezze be.  

Határidő: a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése 
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 

6./ Javasolja a FŐNIX Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.-nek (székhelye: 
4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3., képviseli: Bódor Edit ügyvezető), hogy az ADYÁK 
Alapítvány részére, az általa végzett közfeladatok (kulturális szolgáltatás) ellátása céljából 
ingyenesen – az általános forgalmi adó megfizetésének kötelezettsége mellett – biztosítsa az 
Önkormányzat tulajdonában és a Kft. hasznosításában lévő Kölcsey Központ nagytermét a 
40. Adyák Gála megrendezéséhez.

7./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy az ADYÁK Alapítványt, a Regőczi István 
Alapítvány a Koronavírus Árváiért és a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú 
Nonprofit Kft.-t értesítse a döntésről és gondoskodjon az 1./ és a 2./ pont szerinti szerződések 
előkészítéséről.  

Határidő: az értesítésre: azonnal 
a szerződések előkészítésére: az előirányzat átcsoportosítást követően azonnal 

Felelős: a Kulturális Osztály vezetője  

Debrecen, 2021. május 31. 

Dr. Papp László sk. 
polgármester 
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654/2021. (V. 31.) PM határozat 

A 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljáró 
polgármester 
 

a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § 
(2) bekezdése, 84. § (1) bekezdése, 107. §-a és 109. §-a, valamint a 24/2013. (V. 30.) 
önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 34/2015. (II. 26.) 
határozatban foglaltakra 
 
1./ közös megegyezéssel módosítja a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és 
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala között 2018. március 27. napján – a 
Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyonelemek 
vonatkozásában – megkötött vagyonkezelési szerződést oly módon, hogy a tiszalöki 
2564 hrsz.-ú, „hétvégi ház, udvar” megnevezésű, 1199 m2 területű, a valóságban Tiszalök, 
Aranypatak u. 24. szám alatti ingatlan a vagyonkezelési szerződés módosításáról szóló 
szerződés megkötésének napjával kerüljön ki a szerződésben feltüntetett vagyonelemek 
köréből, tekintettel arra, hogy az a továbbiakban nem szükséges a Polgármesteri Hivatal 
feladatainak ellátásához.  
 
2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel törli az önkormányzati intézmények 
feladatellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon vagyonkezelésbe adásáról szóló 34/2015. 
(II. 26.) határozat „Szerződéssel rendelkező önkormányzati intézmények vagyonkezelésébe 
kerülő ingatlanok” címet viselő 1. melléklet 5. „DMJV Polgármesteri Hivatal” pontjának 
számozatlan 9. sorát. 
  
3./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy  

a) a vagyonkezelési szerződést módosító okiratot készítse elő,  
b) az ingatlan átvételével kapcsolatos feladatokat végezze el, és  
c) gondoskodjon a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásból történő törléséről. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
 
 
Debrecen, 2021. május 31. 
 
 

Dr. Papp László sk. 
polgármester 
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655/2021. (V. 31.) PM határozat 

A 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljáró 
polgármester 
 

a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1997. évi XXXI. törvény 96. § 
(6) bekezdése és a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében foglaltak 
alapján 
 
1./ elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelését a melléklet szerint. 
 
2./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy az értékelést küldje meg a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya vezetőjének. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője 
 
3./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálynak az értékeléssel kapcsolatos esetleges 
javaslatait vizsgálja meg, és azt az azzal kapcsolatos állásfoglalásról, intézkedésekről 
tájékoztassa. 
 
Határidő:  a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya 

javaslatainak kézhezvételét követő 60. nap 
Felelős:  az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője 
 
 
Debrecen, 2021. május 31. 
 
 

Dr. Papp László sk. 
polgármester 
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1. Demográfiai mutatók, különös tekintettel a 0-18 éves korosztályra 
 
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2020-ban Debrecen Megyei Jogú Város lakónépessége 
a 2013. évhez viszonyítva folyamatos csökkenést mutat, azonban a 0-18 évesek összlakosságon 
belüli aránya 2016. óta kismértékben emelkedik. 
 

Év Debrecen város 
lakónépessége 

0-3 
évesek 
száma 

4-6 
évesek 
száma 

7-14 
évesek 
száma 

15-18 
évesek 
száma 

0-18 
évesek 

összesen 

0-18 évesek 
összlakosságon 

belüli aránya 
2013. 204 333 7 426 5 962 14 419 9 872 37 679 18,44 
2014. 203 914 7 467 5 902 14 554 9 484 37 407 18,34 
2015. 203 506 7 632 5 679 14 787 9 017 37 115 18,24 
2016. 203 059 7 743 5 637 14 850 8 694 36 924 18,18 
2017. 201 981 7 746 5 567 14 945 8 521 36 779 18,21 
2018. 202 214 7 913 5 661 14 857 8 504 36 935 18,27 
2019. 201 432 7 869 5 648 14 965 8 655 37 137 18,44 
2020. 201 112 7 685 5 737 14 989 8 612 37 023 18,41 

 
Városunkban jelentős számmal vannak jelen a 18 éven felüli, felsőoktatásban tanuló fiatalok. A 
Debreceni Egyetem közel 30000 hallgató számára 14 karon, számos akkreditált szakon biztosít 
felsőfokú képzéseket. Az egyetem és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a 
továbbiakban: Önkormányzat) jó kapcsolata, az egyetemi szakirányok bővülése, valamint a város 
folyamatos fejlődése lehetővé teszi, hogy a fiatalok nagy része tanulmányaik befejezését követően 
Debrecenben maradjon és a családalapításuk is itt történjen.   
 
Az elmúlt évek adatait tekintve a házasságkötések számában javuló tendencia figyelhető meg, 2017. 
év óta az adatok növekedést mutatnak.  A válások számában 2016. évtől folyamatos a csökkenés. A 
válások, így az egyszülős háztartások sok esetben létfenntartási és egyéb gyermeknevelési 
problémák előfordulását is okozhatják, azonban a gyermek elsődleges joga és érdeke, hogy a testi, 
értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító családi 
környezetben nőjön fel. 
 

 
FORRÁS: DMJV PH Igazgatási Osztálya, Anyakönyvi Csoport nyilvántartása  
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2. Az önkormányzat feladatai a gyermekek védelme érdekében nyújtott pénzbeli és 
természetbeni ellátások biztosításával kapcsolatban 

2.1. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a 
továbbiakban: Gyvt.), Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének (a 
továbbiakban: Közgyűlés) a települési támogatások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 26.) 
önkormányzati rendeletében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény által szabályozott pénzbeli-, és természetben nyújtott ellátások helyi 
szabályainak végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 24.) rendeletében szabályozott pénzbeli és 
természetbeni ellátások célja, hogy segítséget nyújtsanak a gyermekek családban történő 
nevelkedéséhez, a róluk való gondoskodáshoz. 
 
A támogatások finanszírozása háromféle módon történik: központi költségvetésből, az 
önkormányzat által saját forrásból, valamint a központi költségvetés és az önkormányzat révén (a 
továbbiakban: közös finanszírozás). 
 
 Központi finanszírozású támogatások: 

 
− Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (alap- és emelt összegű pénzbeli támogatás) 
− Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt 

hozzátartozó pénzbeli ellátása  
− Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés  

 
 Önkormányzati finanszírozású támogatások: 
 

− Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli eseti támogatás 
− Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátási formái:  

• kelengyetámogatás  
• iskolakezdési támogatás 

− Tehetséges tanulók támogatása 
− Gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított rászorultsági gyermekétkeztetési 

térítési díjkedvezmény 
− Nevelési támogatás (hármas vagy többes ikrek születése esetén) 
− Debrecen Város Napján elsőként született gyermek támogatása  
− Rászoruló gyermekek hétvégi étkeztetése 
− Nyári gyermeküdültetés 

 
 Közös finanszírozású támogatások: 
 

− Szünidei gyermekétkeztetés 
− Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

 
 Költséggel nem járó támogatások: 
 

− hátrányos helyzet megállapítása 
− halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 
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 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  
 
Az a gyermek, nagykorúvá vált gyermek, akinek részére rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 
állapítottak meg, jogosult: 
- ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre, 
- tárgyév augusztus és november hónapjában alap vagy emelt összegű pénzbeli támogatásra 

(2020-ban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén alkalmanként 
- alap összeg – 6.000.-Ft értékben, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetén alkalmanként - emelt összeg – 
6.500.- Ft értékben). 

 
2020-ban 1985 gyermek, nagykorúvá vált gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben. Elutasításra került: 97 kérelem. 
 
Az elutasítás leggyakoribb okai: 
- A család egy főre jutó jövedelme meghaladta a jogszabályban meghatározott mértéket 

(gyermeket gondozó családban 38.475.- Ft, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő, tartósan beteg 
gyermeket nevelő család, valamint nagykorúvá vált gyermek esetén 41.325.- Ft), illetve 

- a család tulajdonában lévő vagyon meghaladta a jogszabályban meghatározott mértéket. 
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére évente 2 alkalommal nyújtott 
pénzbeli ellátás kézbesítése - a jogosultak nagy számára tekintettel - a Magyar Posta útján történik, 
a postázási költség a hivatal részére 1.095.169.- Ft kiadást jelentett.  
 
 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt 
hozzátartozó pénzbeli ellátása 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó, 
aki a gyermek tartására köteles és nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül, kiegészítő 
pénzbeli támogatásra jogosult.  
A támogatás összege 2020-ban gyermekenként 6.270.-Ft volt, azonban e támogatás a tárgyév során 
egyetlen gyámszülő részére sem került folyósításra a jogosultsági feltételek hiánya miatt.  
 
 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés  
 
A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontjának aa) alpontja alapján a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, b) pontjának ba) alpontja alapján az 1-8. évfolyamon 
nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló ingyenes étkezésre jogosult.  
A Gyvt. 21/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 50%-os 
étkezési kedvezményre jogosult.  
Az ellátást igénybe vevőkre vonatkozó adatokat a 2.2. pontban mutatjuk be.  
 
 Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli eseti támogatás  
 
A Közgyűlés döntése alapján a támogatási jogosultságot megalapozó egy főre jutó jövedelem 
mértéke és egyes támogatások mértéke is emelkedett 2020. január 1. napjától. A minimálbér és a 
nyugdíjak emelkedésére tekintettel az volt a cél, hogy a rászorulók jogosultsága továbbra is 
fennálljon. Ez alapján az egy főre jutó jövedelem mértéke változott a(z)  

- pénzbeli eseti támogatás, 
- iskolakezdési támogatás, 
- kelengyetámogatás, 
- nevelési támogatás (hármas, vagy többes ikrek) esetén. 
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A támogatás mértéke is emelkedett a 
      -    kelengyetámogatás, 
      -    iskolakezdési támogatás, 
      -    nevelési támogatás (hármas, vagy többes ikrek), valamint 

- a Debrecen Város Napján elsőként született gyermek támogatása esetében. 
 

A települési támogatások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján a 
gyermekes családok tekintetében különösen az alábbi élethelyzetek fennállása esetén nyújtható 
pénzbeli támogatás:  
- ha a gyermek tizennégy egymást követő napot meghaladó kórházi kezelésre szorul, vagy a 

gyermek betegsége miatt a szülő harminc egymást követő napot meghaladó táppénzt vesz 
igénybe,  

- ha a gyermek betegsége miatt társadalombiztosítási szerv által nem finanszírozott gyógyászati 
segédeszköz használatára szorul és közgyógyellátásra nem jogosult,  

- válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,  
- a gyermeket gondozó/nevelő család családok átmeneti otthonába kerülése,  
- ha a gyermek védelembe vételére kerül sor a család anyagi körülményei miatt,  
- a törvényes felügyeletet ellátó szülő halála az árvaellátás megállapításáig,  
- nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás, vagy a gyermek családba való 

visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások.   

A támogatás annak a személynek a részére állapítható meg, aki létfenntartását veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre számított havi 
jövedelem nem haladja meg a 46.500.-Ft-ot, illetve egyedül élő, vagy egyedülálló esetén a 61.500.-
Ft-ot.   
 
A támogatás minimális összege 5.000.- Ft, maximális összege 120.000.- Ft. Arra vonatkozóan, hogy 
hány gyermekes család és milyen összegben részesült ezen támogatásban a fentiekben felsorolt 
élethelyzetek alapján, pontos adat nem áll rendelkezésre, mivel a fentiekben felsoroltakon kívül 
jóval több rendkívüli élethelyzetre tekintettel biztosít az önkormányzat pénzbeli eseti támogatást, 
nem csak a gyermekes családok, hanem idősek, egyedülálló személyek részére is. 2020-ban az 
önkormányzat által nyújtott pénzbeli eseti támogatásban 312 fő részesült, a kifizetett támogatás 
összege összesen 5.393.991.- Ft volt.  
 
 Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátási formái: 

 
- Kelengyetámogatás állapítható meg a Debrecenben élő édesanyának gyermeke születésekor, 

amennyiben a család egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a 66.500.- Ft-ot. A 
támogatás mértéke gyermekenként 20.000.- Ft. 
 
E támogatás megállapítására 2020-ban 38 esetben került sor, összesen 740.000.- Ft értékben. 
 

- Iskolakezdési támogatás állapítható meg, ha a család legalább egy nappali oktatás rendje szerint 
tanulmányokat folytató gyermeket nevel és a családban az egy főre számított havi jövedelem nem 
haladja meg a 46.500.- Ft-ot, egyedül élő, vagy egyedülálló esetén a 61.500.- Ft-ot. Az 
iskolakezdési támogatás összege 1-2 gyermeket nevelők esetében gyermekenként 6.000.- Ft, 3 
vagy annál több gyermeket nevelők esetében összesen 15.000.- Ft. Az iskolakezdési támogatás 
iránti kérelem tárgyév július 1. napjától október 31. napjáig nyújtható be az arra rendszeresített 
formanyomtatványon.  
 
2020-ban 277 család részesült támogatásban, összesen 2.706.000.- Ft összegben. 
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 Tehetséges tanulók támogatása 
 
Célja, hogy anyagi támogatást nyújtson a szociálisan hátrányos helyzetben élő tehetséges tanulók 
számára. E támogatásra azok az 5-14. évfolyamos tanulók jogosultak, akik 4,5 tanulmányi átlagot 
érnek el, meghatározott tanulmányi versenyen 1-10. helyezést, sportversenyen vagy diákolimpián, 
illetve művészeti versenyen 1-6. helyezést értek el, vagy a pályázat benyújtásának napján rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, esetükben fennáll a hátrányos, halmozottan 
hátrányos helyzet. A támogatás akkor állapítható meg, ha a családjukban az egy főre számított havi 
jövedelem a 83.000.- Ft-ot nem haladja meg. 
 
A támogatás mértéke havi 10.000.- Ft 10 hónapon keresztül azon gyermekek esetében, akik 5-14. 
évfolyamos tanulók és 4,5 tanulmányi átlagot érnek el, meghatározott tanulmányi versenyen 1-10. 
helyezést, sportversenyen vagy diákolimpián, illetve művészeti versenyen 1-6. helyezést érnek el. 
Azon gyermekek, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek és esetükben 
fennáll a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet, a 4,5 tanulmányi átlag teljesítésével a támogatás 
mértéke 10 hónapon keresztül havi 5.000.- Ft. 
 
E támogatásban 2020. januártól - 2020. júniusig 9 gyermek, 2020. szeptembertől - 2020. decemberig 
5 gyermek részesült, összesen 720.000.- Ft összegben.  
 
 Gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított rászorultsági gyermekétkeztetési 

térítési díjkedvezmény  
 
A kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésen túl a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által szabályozott pénzbeli-, és természetben nyújtott 
ellátások helyi szabályainak végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 24.) önkormányzati rendelet alapján 
további rászorultsági alapú díjkedvezmény nyújtható az Önkormányzat közigazgatási területén az 
állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési - oktatási intézménybe járó gyermekek 
részére, akiknek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 61.500.- Ft-
ot. Az étkeztetést a Debreceni Intézményműködtető Központ (a továbbiakban: DIM) biztosítja a 
Hungast Vital Kft.-vel kötött megállapodás alapján. 
 
A díjkedvezmény mértéke:  
- gyermekét egyedül nevelő szülő, illetve család esetén, amennyiben az egy főre számított havi 
jövedelem nem haladja meg az 52.500.- Ft-ot: 100 %, 
- gyermekét egyedül nevelő szülő, illetve család esetén, amennyiben az egy főre számított havi 
jövedelem nem haladja meg a 61.500.- Ft-ot: 50 %. 
 
2020-ban a rászorultsági alapú térítési díjkedvezmény megállapítása 38 gyermek részére történt 
összesen 1.303.182.- Ft összegben, elutasításra 4 esetben került sor.   
 
 
 Nevelési támogatás (hármas vagy többes ikrek születése esetén) 
 
Hármas vagy többes ikrek születése esetén nevelési támogatásra azon családok jogosultak, ahol a 
család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 83.000.- Ft-ot. A nevelési támogatás összege 
gyermekenként havi 8.000.- Ft, a gyermekek hároméves koráig. 2020-ban 1 család részesült 
támogatásban 135.000.- Ft összegben. 
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 Debrecen Város Napján elsőként született gyermek támogatása 
 
2006. évtől a Debrecen Város Napján született első gyermek köszöntésére és támogatására kerül sor. 
A támogatás összege: 150.000.- Ft, amelyet minden évben az április 11-én elsőként született 
debreceni gyermek szülei kapnak, amennyiben a családban az egy főre számított havi jövedelem 
nem haladja meg a 200.000.- Ft-ot. 2020-ban egy kisfiú és egy kislány köszöntésére is sor került.  
 
 Rászoruló gyermekek hétvégi étkeztetése 
 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja (a továbbiakban: Szeretetszolgálat) 1997-
ben kezdte el a városban élő rászoruló gyermekek hétvégi étkeztetését, melyhez az önkormányzat 
2000-től nyújt támogatást. A program a Máltai Házban valósul meg. Az esetek döntő többségében 
egyedülálló szülők, vagy több gyermekes családok gyermekeit étkezteti a Szeretetszolgálat, akik 
szociális helyzetük miatt nem képesek gyermekük ellátásáról más módon gondoskodni. Debrecen 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 13.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet 11.2.2. alcím „Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi 
étkeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által” soron 
2020-ban 5.000.000.- Ft eredeti előirányzat került tervezésre, azonban az Önkormányzat végül 
1.632.349.- Ft összegű támogatást biztosított a szervezet számára a program megvalósításához. A 
korábbi gyakorlatnak megfelelően januárban megkezdték a hétvégi gyermekétkeztetést, azonban a 
veszélyhelyzet elrendelése miatt csak 2020. január 4. és március 14. között tudtak meleg ételt 
biztosítani a gyermekek számára, mellyel összefüggésben 1.539.494.-Ft kiadásuk keletkezett. Ezt 
követően még három alkalommal osztottak vásárolt élelmiszerekből összeállított csomagot a 
családok számára, ennek költsége 92.855.- Ft volt, így éves szinten összességében 1.632.349.- Ft 
költség keletkezett az étkeztetéssel kapcsolatban. 
 
 Nyári gyermeküdültetés 
 
A gyermekek esélyegyenlőségének javítása érdekében Önkormányzatunk Helyi Esélyegyenlőségi 
Programja tartalmazza a „hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdültetésének biztosítása” elnevezésű 
intézkedést. 
 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2020. évi költségvetésében 3.000.000.- Ft összegű 
saját forrást biztosított a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására, azonban a koronavírus 
okozta járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet következtében a program 2020. nyarán nem valósult 
meg.  
 
 Szünidei gyermekétkeztetés 
 
A Gyvt. 21/C. §-ának 2016. január 1-jétől történő hatályba lépésével kötelező ellátás a szünidei 
gyermekétkeztetés, amelyet a települési önkormányzat a szülő kérelmére déli meleg főétkezés 
biztosításával nyújt a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek. Bölcsődei vagy óvodai nevelésben részesülő 
gyermekek számára az intézmény zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, 
iskolás gyermekek részére a tavaszi, őszi, téli szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, 
nyári szünetben pedig legalább 43 munkanapon köteles az Önkormányzat megszervezni és 
biztosítani a szünidei gyermekétkeztetést.  
 
A települési önkormányzat jegyzőjének tájékoztató levél, valamint az igénybevételhez szükséges 
nyilatkozat megküldésével kell felmérni a szünidei gyermekétkeztetésre az igényt a hátrányos, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek tekintetében, majd megszervezni azt.  A visszaérkező 
nyilatkozatok alapján – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a szünidei gyermekétkeztetésre 
való jogosultságot meg kell állapítani, amelyről a szülőt, vagy más törvényes képviselőt értesíteni 
kell. Minden szünidő megkezdése előtt felül kell vizsgálni a jogosultság fennállását, valamint az 
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érintetteket értesíteni kell a szünidei gyermekétkeztetés lehetőségéről, az igénybevétel időpontjáról, 
módjáról, annak helyszínéről. 
 
2020-ban 1985 gyermek, nagykorúvá vált gyermek részére állapították meg a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményt, ebből 545 gyermek hátrányos helyzetű, 354 gyermek pedig 
halmozottan hátrányos helyzetű. A Gyvt. alapján a hátrányos helyzetű és a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére kell 
kötelezően biztosítani a szünidei étkeztetést. A szünidei gyermekétkeztetés megvalósításához a 
központi költségvetésből támogatást kap a települési önkormányzat, amely összegből a korábbi évek 
nyári gyermekétkeztetési tapasztalatai alapján egy ebéd nem, csak egytál étel biztosítható, így az 
önkormányzat arról döntött, hogy az étkeztetés biztosításához a központi költségvetés által 
meghatározott összeget saját forrás bevonásával egészíti ki annak érdekében, hogy a gyermekek 
teljes értékű ebédet kaphassanak.  
 
A szünidei gyermekétkeztetés során az ebédet a nyári, őszi és a téli szünidőben a DIM a Hungast 
Vital Kft-vel együttműködve biztosította az alábbi helyszíneken: 
 
1./ DSZC Beregszászi Pál Szakgimnázium és Szakközépiskola Debrecen, Jerikó u. 17-21. 
2./ DMJV Városi Szociális Szolgálat Nagysándor Telepi Gondozó Szolgálat Pósa utcai Idősek és 

Demens Idősek Klubja Debrecen, Pósa utca 41. 
3./ Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. 
4./ Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola Debrecen, Vásáry István u. 10.  
5./ Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola Debrecen, Angyalföld tér 4.  
6./ Debreceni Benedek Elek Általános Iskola Debrecen, Benedek tér 1.  
7./ Csapókerti Általános Iskola Debrecen, Jánosi u. 86.  
8./ Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen-Józsa, Gönczy Pál u. 1-3.  

 
A tavaszi szünidőben – a veszélyhelyzet miatt bezárt oktatási intézmények helyett – az alábbi 
köznevelési intézményekben zajlott a gyermekétkeztetés: 

 
1./ Görgey Utcai Óvoda Debrecen, Görgey utca 5. 
2./ Ifjúság Utcai Óvoda Hétszínvirág Tagintézménye Debrecen, Angyalföld tér 4.  
3./ Levendula Óvoda Debrecen, Holló János utca 6. 
4./ Mesekert Óvoda Jánosi Utcai Tagintézménye Debrecen, Jánosi utca 88. 
5./ Gönczy Pál Utcai Óvoda Debrecen, Gönczy Pál út 1-3. 
 
Az étkeztetés elhordásos formában valósult meg, az egyes helyszínen előre kiadagolva, egyszer 
használatos dobozban került sor az ételek kiadására a jogosultak részére. 
 
2020-ban  
- a tavaszi szünetben 62 gyermek 2 munkanapon, 
- a nyári szünetben 180 gyermek 54 munkanapon, 
- az őszi szünetben 83 gyermek 5 munkanapon, 
- a téli szünetben 120 gyermek 7 munkanapon étkezett. 
 
 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
  
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók („A” típusú ösztöndíj), valamint érettségi előtt álló középiskolások, illetve 
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizett fiatalok („B” típusú ösztöndíj) pályázhatnak, melynek önkormányzati költségvetési 
fedezetéül 7.200.000.- Ft állt rendelkezésre. 
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A pályázati felhívásra összesen 82 db pályázat érkezett. Az „A” típusú ösztöndíj esetében 42 db 
pályázat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelt, a nyertes pályázók 5.000.- Ft/hó/fő, 20.000.- 
Ft/hó/fő, valamint 25.000.- Ft/hó/fő összegű ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj folyósításának 
időtartama 10 hónap, amely két egymást követő tanulmányi félévet jelent. Két esetben a felhívásban 
meghatározottnál magasabb egy főre eső jövedelem miatt nem részesülhetett támogatásban a 
pályázó. 34 db pályázat esetében formai okok miatt kizárásról szóló döntés született, mivel a 
pályázati kiírástól eltérő módon nyújtották be a pályázók. 
A „B” típusú ösztöndíjpályázatra érkezett 4 db pályázat a pályázati kiírásnak megfelelt. A nyertes 
pályázók 25.000.- Ft/hó/fő összegű önkormányzati ösztöndíjban részesülnek 3x10 hónap 
időtartamra, amely hat egymást követő tanulmányi félévet jelent, amennyiben felvételt nyernek 
felsőoktatási intézménybe és a tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik. 
 
 Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 
 
A Gyvt. alapján hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő 

mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – 
önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,  

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők 
bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására 
jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 
hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,  

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 
gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 
nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve 
olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez 
szükséges feltételek.  

 
Amennyiben a fenti három körülmény közül két körülmény fennáll, akkor halmozottan hátrányos 
helyzetű a gyermek.  
 
2020-ban 345 család (545 gyermek) esetén a hátrányos helyzet, 257 család (354 gyermek) esetén 
pedig a halmozottan hátrányos helyzet megállapítására került sor. Elutasítás 113 esetben történt, a 
jogosultsági feltételek hiánya miatt.  
 
A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak többek között: 
  

- óvodai fejlesztő programban, képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben,  
- az Arany János Tehetséggondozó Programban,  
- az Arany János Kollégiumi Programban,  
- az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programban,  
- az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogramban való részvételre, 
- szünidei étkezésre.   

 
A hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermek az alapfokú művészetoktatásban a térítési díj fizetése alól mentesül.  
Az általános iskolai körzeteket úgy kell meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes aránya a nevelési-oktatási intézményekben. Ha az 
általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is 
teljesíteni tud, előnyben kell részesítenie a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat. 
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A középfokú iskola a felvételi vizsgák befejezése után rangsorolja a jelentkezőket, a rangsorolás 
során az azonos eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulót. 
 
A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámával 
összefüggő adatszolgáltatási kötelezettség: 
 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 29. § (2) bekezdése alapján a jegyző összesíti a települési 
önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számát, és a statisztikai adatokat − 
a körzethatárok megállapítása, felülvizsgálata érdekében − minden év október 31-ig az illetékes 
tankerületi központ számára továbbítja.  
A jegyző az adott év január 15-én és október 1-jén rendelkezésre álló adatok feldolgozása után 
minden év január 31-ig és október 31-ig a KIR programba rögzíti a településen élő összes hátrányos 
helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek, tanuló létszámát, külön nyilvántartva az óvodával jogviszonyban álló gyermekek, az 
alapfokú és középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók létszámát, a Korm. rendelet 22. 
§ (2) bekezdés e) pontja szerint.   
 
 
Az adatszolgáltatás alapján 2020 januárjában:   

• Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 
- Óvoda: 107  
- Általános iskola: 309   
- Középfokú intézmény: 115 

  
• Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 

- Óvoda: 77 
- Általános iskola: 240  
- Középfokú intézmény: 112  

 
Az adatszolgáltatás alapján 2020. októberében:   

• Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 
- Óvoda: 96 
- Általános iskola: 281 
- Középfokú intézmény: 86  

 
• Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma:  

- Óvoda: 48 
- Általános iskola: 186   
- Középfokú intézmény: 80 

 

2.2. A gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó adatok 
 
Az Önkormányzat a gyermekétkeztetést az általa fenntartott és működtetett gyermekjóléti 
alapellátást (bölcsődei ellátás, gyermekek átmeneti gondozása) és szociális alapszolgáltatást 
(kiskorú fogyatékosok nappali ellátása) nyújtó, valamint köznevelési intézményekben (óvodák), 
illetve a közigazgatási területén működő állami fenntartású köznevelési intézményekben biztosítja. 
 
Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye 12 tagintézményében önálló 
főzőkonyhák működtetésével történik a gyermekétkeztetés biztosítása. 
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A gyermekek egészséges fejlődése, egészségének védelme érdekében a bölcsődei élelmezés során 
az alábbi vonatkozó jogszabályt és táplálási irányelveket veszik figyelembe: 

- A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) 
EMMI rendelet (a továbbiakban: közétkeztetési rendelet) 

- Az egészséges csecsemő táplálását meghatározó szakmai irányelvek, 
- A korosztály sajátosságaiból adódó egyéni és speciális táplálkozási irányelvek. 

 
Az ételek elkészítése során elérni kívánt célok: 
 a higiénés követelmények betartása, 
 a korszerű konyhatechnikai eljárások alkalmazása, 
 az élvezhető minőség garantálása. 

 
A bölcsődei ellátás során a gyermekek napi energia szükségletének 75%-át szükséges biztosítani két 
főétkezés (reggeli, ebéd) és két kis étkezés (tízórai, uzsonna) formájában. A tagintézmények 
konyháin a HACCP betartása mellett, a dietetikus útmutatása alapján, az élelmezésvezető által 
készített egységes étlap alapján készülnek az ételféleségek. A diétás étkeztetésben a diétás étlap 
tervezése a dietetikus feladata, megbízásos jogviszony alapján. A diétás étkeztetés feltételei 
elsősorban a Honvéd Utcai Tagintézményben biztosítottak. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy más 
tagintézménybe felvett gyermekről derül ki, hogy diétás étkezésre szorul. Ebben az esetben sem 
szenvedhet hátrányt a gyermek, illetve a szülőt sem akadályozhatják abban, hogy igénybe vegye a 
bölcsődei ellátást. Ennek érdekében a tagintézményekben kiszállítással oldották meg a diétás 
étkeztetést. Természetesen az érintett tagintézményekben szigorúan betartva az előírásokat, külön 
kezelik a diétás ételféleségeket. A diétás étkezést igénylő gyermekek többsége tej, tojás, glutén, 
gabonafélékre érzékeny. Minden esetben gasztroenterológus szakorvos véleménye határozza meg a 
diéta irányát és időtartamát. A gyermek étlapját ennek alapján állítja össze a dietetikus.  
 
Normatív kedvezmények: 
 
A személyi térítési díj megfizetése vonatkozásában három kategória ismert: 
 

- Teljes ingyenesség (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, tartós beteg, nagycsaládos)  
- Jövedelem igazolás alapján kizárólag gondozási díj megfizetése 
- Teljes személyi térítési díj megfizetése 

 
A 2020. évi összesített adatok alapján 10.710 gyermekből 1.892 fő részesült teljes ingyenességben, 
3.885 fő után kizárólag gondozási díjat, 4.933 fő után pedig teljes összeget fizetettek. Megállapítható 
hogy az ellátottak több mint fele valamilyen jogcímen ingyenesen vagy kedvezményesen étkezik a 
bölcsődékben. Legtöbben a család jövedelmi viszonyai alapján részesülnek az ingyenes 
gyermekétkeztetés kedvezményében, mivel vagy rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülnek, vagy a család egy főre jutó havi jövedelmének összege nem haladja meg a  kötelező 
legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és 
nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át. Amennyiben a fenti kategóriákba nem tartozik 
a család, úgy az alacsony jövedelem alapján kérheti a szülő a gondozási díj alóli mentességet. (Az a 
család mentesülhet a gondozási díj egésze vagy bizonyos százalékának megfizetése alól, ahol a 
családban az egy főre jutó jövedelem 25%-át meghaladná a személyi térítési díj megállapított 
összege.) A gondozási díj összege évek óta változatlan. 
 
Mentesül az étkezésért és a gondozásért fizetendő térítési díj alól is: 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, 
 a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, 
 a három- vagy többgyermekes család gyermeke, 
 az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy 

gyermekotthonban elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek, 
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 a védelembe vett gyermek. 
 

Az étkezési térítési díjat egy havi időtartamra, előre kell megfizetni az igénybe vevőnek. Ha az 
étkezést betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást minden 
esetben be kell jelenteni személyesen vagy telefonon. Az étkezések megrendelése és lemondása, a 
térítési díjak számlázása közétkeztetési szoftver használatával történik. A szülőknek lehetősége van 
a csoportos beszedési megbízással történő fizetésre, és a munkahelyi cafeteria támogatások 
bölcsődei szolgáltatásra történő igénybevételére is. Egyre többen élnek a lehetőséggel. 
 
A Debreceni Intézményműködtető Központ gyermekétkeztetési feladatai 

A DIM a gyermekétkeztetési feladatait az állami fenntartásba vett debreceni székhelyű köznevelési 
intézményekben, az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben (óvodákban), valamint 
Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat fogyatékos személyek nappali 
intézményében látta el 2020-ban. Az étkeztetéssel kapcsolatos élelmezésszervezői feladatokat 13 fő 
végezte 47 köznevelési intézményben. Az élelmezési tevékenységet iskolák, kollégiumok esetében 
6 főzőkonyha és 31 tálaló-, melegítőkonyha látta el, illetve 1 diétás főzőkonyha. Az óvodáknál 47 
tálalókonyhán került lebonyolításra az étkeztetés. A gyermekétkeztetés vásárolt közszolgáltatás 
külső szolgáltató bevonásával, kivéve a Boldogfalva Óvodát, ahol saját főzőkonyha üzemel. 
Az ellátást igénybe vevők az ellátásért térítési díjat kötelesek fizetni. A gyermekétkeztetés 
intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi 
összege. A térítési díjakat a Közgyűlés rendeletben határozta meg. A személyi térítési díjakat az 
Önkormányzat rendelete alapján – figyelembe véve a Gyvt.-ben biztosított normatív 
kedvezményeket – az intézmény vezetője állapította meg. A köznevelési intézményekben 2020-ban 
2498 db normatív kedvezményre jogosító határozatot adtak ki. Óvodák esetében az ellátást igénybe 
vevők közül 2718 fő a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete szerinti ingyenes 
bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetésre vonatkozó nyilatkozat útján vette igénybe 
a kedvezményeket. 
 

A gyermekétkeztetés 2020. évi tényleges létszámai az önkormányzati fenntartású óvodákban: 
 

INTÉZMÉNY TÍPUS ÉTKEZÉSI TÍPUS 
tízórai ebéd uzsonna 

ÓVODA – DIÉTÁS 156 156 156 

ÓVODA – NORMÁL 3323 3323 3323 
ÖSSZESEN: 3479 3479 3479 

 

Ebből normatív kedvezményben részesülők száma:  
 

  

100% 
RGYK  

100 % 3 
vagy több 
gyermekes 

100%                              
Tartósan 

beteg vagy 
fogyatékos 

100%                            
Nevelésbe 

vett 
gyermek 

100%                              
Családjában 
beteg vagy 
fogyatékkal 

élő 

100%                    
Jövedelem 

alapján 
óvoda 

100 % 
Kedvezményes/ 

diétás 
Összesen: 

Óvoda 78 707 189 27 42 1675 0 2718 
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A DIM adatai szerint a Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában működő intézményekben a 
gyermekétkeztetést igénybevevők száma az alábbiak szerint alakult 2020-ban: 

 

INTÉZMÉNY TÍPUS 
ÉTKEZÉSI TÍPUS 

reggeli  tízórai ebéd uzsonna vacsora 
Fogyatékos gyermekeket ellátó 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 48 175 180 158 43 

Fogyatékos gyermekeket ellátó 
KÖZÉPISKOLA 0 24 27 21 0 

Fogyatékos gyermekeket ellátó ÓVODA 0 18 18 17 0 

ÓVODA - DIÉTÁS 0 1 1 1 0 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 3 781 4 831 3 560 0 

ÁLTALÁNOS ISKOLA - DIÉTÁS 0 62 113 62 0 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM 13 13 13 13 13 

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÁLTALÁNOS 
ISKOLAI KOLLÉGIUM - DIÉTÁS 0 0 0 0 0 

KÖZÉPISKOLA, KÖZÉPISKOLAI 
KOLLÉGIUM 232 0 897 0 298 

KÖZÉPISKOLA, KÖZÉPISKOLAI 
KOLLÉGIUM DIÉTÁS 2 0 15 0 2 

MINDÖSSZESEN 295 4 074 6 095 3 832 356 

Normatív kedvezményben részesülők száma: 

 
A nyári szünet idején a fenntartó által kijelölt intézményben az étkeztetés a nyári napközbeni 
felügyeletet igénybe vevő tanulók részére biztosított volt. 2020-ban július hónapban 277 fő, 
augusztus hónapban 212 fő vette igénybe az étkeztetést. Az óvodák esetében a nyári időszakban is 
folyamatos volt a nyitva tartás, mivel a tavaszi időszakban rendkívüli szünet elrendelésére került 
sor.  
 
 
 

  

100 %                                
RGYK 

100 %                                
RGYK 
Óvoda 

100% 3 v. 
több 

gyermekes 
óvoda 

100%                            
Nevelésbe 

vett 
gyermek 

100% 
jövedelem 

alapján 
óvoda 

100% 
tartós 
beteg/ 

fogyatékos 
óvoda 

50% 3 v. 
több 

gyermekes 

50% 
RGYK 

50%                              
Tartós 
beteg/ 

fogyatékos 
Összesen: 

Óvoda 0 1 3 0 1 11 0 0 0 16 
Óvoda – 
kollégium 0 

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Általános iskola 648  
0 0 93 0 0 1 008 0 290 2 039 

Általános iskolai 
kollégium 38 

0 
0 15 0 0 6 0 16 75 

Gimnázium 0 
0 

0 0 0 0 96 8 19 123 

Középiskolai 
kollégium 0 

0 
0 0 0 0 84 42 17 143 

Szakgimnázium 0 
0 

0 3 0 0 23 7 5 38 

Szakiskola 0 0 0 7 0 0 5 1 19 32 
Szakiskola –
kollégium 0 

0 
0 0 0 0 0 0 5 5 

Szakközépiskola 0 0 0              8 0 0 11 4 4 27 
ÖSSZESEN: 686 1 3 126 1 11 1 233 62 375 2 498 
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A saját főzőkonyhával rendelkező Boldogfalva Óvoda étkeztetési adatai  
(2020. február és május): 

 
Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat (a továbbiakban: DMJV Városi Szociális 
Szolgálat) nappali ellátást nyújt a saját otthonukban élő 3. életévüket betöltött, önkiszolgálásra 
részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista 
személyek részére az Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Böszörményi Úti Nappali 
Intézményében (Debrecen, Böszörményi u. 148. sz.). 
 
A kiskorú fogyatékos személyek ellátásában a Gyvt. szerinti gyermekvédelmi kedvezményben 2 fő 
részesül és ők mentesültek a gyermekétkeztetési díj fizetése alól. Ezenkívül 7 fő fogyatékossága 
miatt normatív 50%-os kedvezményben részesül.  
 
A nappali intézményben ellátott fogyatékos gyermekek ellátása során nyújtott étkeztetésre a 
gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított, a Gyvt. szerinti gyermekétkeztetés szabályait 
alkalmazzák. A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez a 328/2011. (XII. 
29.) Korm. rendelet 8. melléklete szerinti nyomtatványon szükséges nyilatkozni. A Debrecenben 
bejelentett lakóhellyel rendelkező ellátott részére a polgármester döntése alapján a normatív 
támogatáson túl rászorultsági alapú térítési díjkedvezmény állapítható meg. A Gyvt. által 
szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak végrehajtásáról szóló 
6/2006. (II. 24.) önkormányzati rendelet szabályozza a rászorultsági kedvezmények feltételeit. 
DMJV Városi Szociális Szolgálat a kiszolgált ételt vásárolt élelmezés formájában biztosítja. A 
főzőkonyha által elkészített étel a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba 
hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendeletben foglaltaknak 
megfelel. 
 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény biztosítja a 
települések igazgatási önállóságát. A törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjának rendelkezése szerint a 
helyi önkormányzat feladata többek között a gyermekjóléti szolgáltatásokról és ellátásokról való 
gondoskodás. 
 
 

 
2020. február 2020. május 

 
Székhely 

Pallagi 
telephely Székhely 

Pallagi 
telephely 

Étkező gyermekek száma az intézményben: 165 26 49 11 
Térítésmentesen étkezők száma összesen: 54 11 23 5 
Térítésmentesen étkezők közül     
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesül 1 0 1 0 

- tartósan beteg vagy fogyatékos 2 3 1 2 
- családjában tartósan beteg vagy fogyatékos 

gyermeket nevelnek 1 0 0 0 

- családjában három vagy több gyermeket nevelnek 19 7 8 2 
- nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság 0 0 0 0 
- családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 
személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, 
azaz nettó összegének 130%-át. 

31 1 13 1 
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A gyermekek védelmével kapcsolatos alapvető szabályokat az alábbi jogszabályok tartalmazzák: 
-  Magyarország Alaptörvénye 
- a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről 

szóló 1991. évi LXIV. törvény, 
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(a továbbiakban: Gyvt.), 
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.), 
- a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény. 
 
A Gyvt. 94. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme 
helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának 
megszervezése. 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 2020-ban a Gyvt. 94. §-ában előírt, kötelezően 
ellátandó feladatai alapján az alábbi ellátási formákat biztosította: 
 
Gyermekjóléti alapellátások: 

- gyermekjóléti szolgáltatás keretében család- és gyermekjóléti központ, család- és 
gyermekjóléti szolgálat  

- gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet, 
alternatív napközbeni ellátás, 

- gyermekek átmeneti gondozása keretében gyermekek átmeneti otthona,  
 családok átmeneti otthona. 
 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata ellátási kötelezettségének – gyermekjóléti 
alapellátások biztosítása – a múlt évben is intézményhálózata útján, valamint ellátási szerződés 
keretében tett eleget.  
 
2020-ban az önkormányzati fenntartású gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények az  
az alábbi ellátási formákat biztosították:  
 

• Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja: 
- család- és gyermekjóléti központ 
- család és gyermekjóléti szolgálat 

• Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye:  
- gyermekek átmeneti otthona 
- családok átmeneti otthona 
- alternatív napközbeni ellátás keretében a debreceni lakóhellyel rendelkező 

általános iskolás gyermekek szünidei felügyelete 
• Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye  

- bölcsődei ellátás 
- napközbeni gyermekfelügyelet keretében többes ikrek gondozása 

Ellátási szerződés keretében biztosított ellátások:  
• Héra Egyesület: család- és gyermekjóléti szolgálat 
• Forrás Lelki Segítők Egyesülete: család- és gyermekjóléti szolgálat  
• ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft.: családok átmeneti otthona 

 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a jogszabályban kötelező feladatként meghatározott 
ellátásokról teljes körűen gondoskodik.  
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Az ellátási szerződésekben foglaltak alapján a szervezetek tevékenységükről a tárgyévet követő év 
február 15. napjáig beszámolót készítenek, melyeket a Közgyűlés a tárgyévet követő év március 31-
ig megtárgyal.  
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.” 
Fentiek alapján Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere 266/2021. (III. 16.) PM határozatával 
elfogadta a szervezetek beszámolóit.  
 
4. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő gyermekjóléti 
alapellátást nyújtó intézmények tevékenysége  

a) Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja 
(a továbbiakban: Család- és Gyermekjóléti Központ):  

 
Székhelye: 4027 Debrecen, Thomas Mann u. 2/A. 
Ellátottak számára nyitva álló helyiségei (területi irodák): 
  4225 Debrecen, Felsőjózsai u. 7. 
  4002 Debrecen, Pacikert u.1. 
  4033 Debrecen Süveg u. 3. 
  4029 Debrecen, Víztorony u. 11. 
  4029 Debrecen, Víztorony u. 13. 
 
A Család- és Gyermekjóléti Központ közös igazgatású önálló szervezeti egységeként Család- és 
Gyermekjóléti Központ, valamint Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működik az intézmény 
székhelyén és az ellátottak számára nyitva álló helyiségeiben. 
 
Az intézmény Család- és Gyermekjóléti Központjának ellátási területe a debreceni járás, azaz 
Debrecen és Hajdúsámson települések, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a tevékenységét 
Debrecen közigazgatási területén látja el. Az Önkormányzat Debrecen meghatározott területein a 
Héra Egyesülettel (székhely: 4031 Debrecen, Tegez u. 112.), valamint a Forrás Lelki Segítők 
Egyesületével (székhely: 4031 Debrecen, Angyalföldtér 11.) kötött ellátási szerződés útján biztosítja 
a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátását. (A két szervezet tevékenységét az átfogó 
értékelés 5. pontjában mutatjuk be.) 
  
A Család- és Gyermekjóléti Központ a székhelyén és valamennyi ellátottak számára nyitva álló 
helyiségében ellátja mindkét szervezeti egység feladatait. A két szakmai egység munkájának 
tartalmát, a kompetenciahatárokat, az együttműködés módját az Szt. 64. §-a, valamint a Gyvt. 39-
40/A. §-ai határozzák meg. 
A Család- és Gyermekjóléti Központ feladatainak ellátásáról esetmenedzserek, tanácsadók: 
gyógypedagógiai és fejlesztőpedagógiai, pszichológiai, jogi, valamint a jelzőrendszeri tanácsadók 
gondoskodnak, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál pedig a családsegítők végzik a feladatokat.  
A Család- és Gyermekjóléti Központ általános és speciális szolgáltatásokat nyújt a szociális és 
mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok 
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számára, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az 
életvezetési képesség megőrzése céljából. 
A családsegítés keretében végzett tevékenységet – a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások 
személyiségi jogainak sérelme nélkül – a szükséges mértékig kiterjeszti az igénybe vevő 
környezetére, különösen családjának tagjaira. 
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert 
működtet. A kapott jelzés alapján az intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és 
mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét.  Személyesen felkeresve 
tájékoztatja őket az intézmény céljairól és feladatairól. 
A család- és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait, tájékoztatás nyújtásával, szociális 
segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások 
közvetítésével látja el. 
 
Az intézmény 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), valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM 
rendeletben (a továbbiakban: SzCsM rendelet) meghatározottak szerint, valamint az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által kiadott szakmai protokollok segítségével végzi a feladatokat.   
 
A Család- és Gyermekjóléti Központ ellátandó célcsoportja és ellátási területének jellemzői 
 
Ellátandó célcsoportok: 

- 0-18 éves korosztály teljes vertikuma, holisztikus szemléletben, 
- válsághelyzetben levő várandós anyák, 
- betegségben szenvedők, egészségi állapotuk miatt ellátásra szorulók, mentálisan sérültek, 

pszichiátriai betegek, valamint fogyatékos személyek, 
- szenvedélybetegek, 
- adósságterhekkel, lakásproblémával küzdők, 
- alacsony jövedelemmel rendelkezők, 
- gyermeküket egyedül nevelők, 
- hajléktalan személyek, 
- idős személyek, 
- megváltozott munkaképességűek, 
- tartósan munka nélkül lévők, 
- többgyermekes családok, 
- nehéz élethelyzetben élők. 

 
A Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. évi adatai szerint az ellátási területén Debrecen 
lakosságszáma 201 112 fő, Hajdúsámson lakosságszáma pedig 14 315 fő volt. 
 
Az intézmény 2020-ban végzett tevékenységét az alapfeladatok magas szakmai színvonalú ellátása 
mellett, a COVID-19 koronavírus járvány okozta kihívásokra való gyors és rugalmas reagálás 
jellemezte. A járványügyi helyzet fokozódásával, már a pandémia kihirdetését megelőzően is az 
intézmény folyamatos egészségügyi és higiéniai szabályokat, előírásokat vezetett be a székhelyén 
és telephelyein. A veszélyhelyzet kihirdetését követően 2020. március 16. napjával hatályba lépett 
az intézmény pandémiás terve. A rendkívüli helyzetben több intézményvezetői utasítás kiadására 
került sor a kliensek és dolgozók egészségének védelme, a szolgáltatások biztosítása érdekében.  
A jogszabályokkal, ajánlásokkal összhangban 2020. március 17. napjától az intézmény speciális 
szolgáltatásai korlátozására került sor, melyek elsősorban online formában valósultak meg. A 
koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére vonatkozó útmutatóknak 
megfelelően a veszélyhelyzetben az ügyfelekkel való személyes találkozások számának 
minimalizálására volt szükség.  A személyes ügyfélfogadást a székhelyen és minden területi irodán 
felfüggesztették 2020. június 15. napjáig. Az említett időszakban a Debrecen, Thomas Mann utca 
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2/A. szám alatti székhelyen a krízishelyzetek kezelése érdekében ügyeletet biztosított az intézmény, 
azonban a prevenciós rendezvények a koronavírus fertőzés terjedésének megelőzése céljából 
elmaradtak. Ezen okból az intézményben csökkent a személyesen megjelenő kliensek száma, 
valamint a szociális segítésben részesülő családoknál a családlátogatások száma, azonban így is 
rendszeres kapcsolattartás valósult meg telefonon, illetve online formában. 
A családokban jelentkező működési zavarok, összetett problémarendszer következtében 
változatlanul magas volt a családsegítésben és gyermekjóléti szolgáltatásban részesülők aránya. A 
járványügyi helyzet gazdasági és társadalmi hatásai, valamint a korábbi évek tapasztalatai alapján 
is elmondható, hogy elsődleges problémaként jelentkeztek a 2020-ban a gyermeknevelési, az 
anyagi, megélhetési, lakhatással összefüggő problémák, a családi kapcsolati konfliktusok, valamint 
a családon belüli bántalmazások.  
A külterületeken élő segítségre szoruló egyedülálló emberek, illetve több gyermeket nevelő családok 
esetében a szociális segítő munka során az életvezetési és gyermeknevelési tanácsadáson kívül a 
szakembereknek rendszeresen lehetőségük volt tartós élelmiszerekkel, ruhaadományokkal, bútor és 
egyéb háztartási eszközök közvetítésével könnyebbé tenni a mindennapi életüket. Példaértékű az 
egyházi és civil szervezetek, valamint az intézmény együttműködése a Süveg utcai telephely ellátási 
területéhez tartozó Debrecen - Haláp - Nagycsere külterületen élő egyedülálló személyek és 
családok segítése tekintetében. A Debrecen-Nagycsere-Halápi Református Missziói Egyházközség 
által szervezett „Tanyasi Karácsony” elnevezésű program keretében a nehéz sorsú gyermekek, 
családok és egyedülállók ünnepét teszik szebbé a rendezvény lebonyolításában résztvevő 
szervezetek. A szervezők meleg étellel, tartós élelmiszerrel, ruhaadománnyal segítik az ott élőket. 
Az egyházközség által működtetett tanyagondnoki szolgálat a hétköznapokon is odafigyel az 
egyedül élő, idős emberekre, különös tekintettel a téli időszakban. Rendszeresen élnek jelzéssel az 
intézmény felé a polgárőrök is, amennyiben problémát tapasztalnak. A „Halápon a gyermekekért” 
Közhasznú Egyesülettel is együttműködött az intézmény a területen élő családok, gyermekek 
problémáinak enyhítése érdekében. A Debreceni Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály 
Körzeti Megbízotti Alosztályával történő együttműködésnek köszönhetően a téli krízishelyzeteket a 
megfelelő időben és módon tudták kezelni.  
 
A Család- és Gyermekjóléti Központ Debrecen, Pacikert u. 1. szám alatti ellátottak számára nyitva 
álló helyiségében elérhető a Cívis Szociális Étkeztetési Központ fenntartásában működö Szociális 
Étkezési Központ Népkonyha szociális alapszolgáltatása, amely naponta több mint 100 rászorulónak 
nyújt segítséget. 
 
A Család- és Gyermekjóléti Központ Debrecen egész területén kívül a Debreceni Járás 
vonatkozásában Hajdúsámson területén is ellátja a gyermekjóléti központ számára előírt feladatokat.  
 
A Család- és Gyermekjóléti Központ szervezeti egység tevékenysége 
 
A Család- és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) az általános 
szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő 
önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, a gyermekvédelmi 
gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére 
irányuló tevékenységet lát el, valamint szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő 
gyermekjóléti szolgálatok számára.  
 
 Speciális szolgáltatások: 

- kapcsolattartási ügyelet, 
- mediáció, 
- gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat,  
- utcai szociális munka, 
- kórházi szociális munka, 
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- pszichológiai tanácsadás, 
- családkonzultáció, családterápia, 
- jogi tájékoztatásnyújtás, 
- fejlesztő pedagógiai szolgáltatás, 
- járási jelzőrendszeri koordinációs feladatok ellátása, 
- szociális diagnózis készítése, 
- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység végzése, 
- fogyatékosságügyi tanácsadás lehetőségének közvetítése. 

 
A gyermekjóléti központ a járás területén működő gyermekjóléti szolgálatok részére az 
intézményekkel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint biztosítja a speciális 
szolgáltatások elérhetőségét. 
 

 Kapcsolattartási ügyelet 
A kapcsolattartási ügyeletet a múlt évben is az intézmény valamennyi munkatársának részvételével 
biztosították.  A kapcsolattartási ügyelet célja, hogy a gyermek számára minél konfliktusmentesebbé 
tegye a kapcsolattartást az arra jogosult személlyel, valamint a kapcsolattartási koordinátor és a 
szakemberek képessé tegyék a családot a közös együttműködésre azért, hogy kikerüljenek az 
intézményes keretek közül. 2020-ban a kapcsolattartási ügyelet 201 fővel, 56 családdal, illetve 93 
gyermekkel (2019-ben 246 fővel, 64 családdal, illetve 105 gyermekkel) állt kapcsolatban.  
2020-ban 486 alkalommal valósult meg kapcsolattartás. A folyamatos kapcsolattartási alkalmak 
több esetben pótlással voltak egybekötve, ezért a tényleges kapcsolattartási alkalmak száma: 561 
alkalom. Az előző évekhez hasonlóan többnyire a kötelezett (bíróság, gyámhivatal által) 
ügyfelek veszik igénybe a kapcsolattartási ügyelet szolgáltatást.  
 

 Mediáció 
A családi mediáció a szülők egymás közötti és gyermekeik közötti jövőbeni kapcsolatára figyel. 
2020-ban 92 esetben történt mediációval összefüggő tevékenység, a speciális tevékenység keretein 
belül ellátott személyek száma 56 fő. Kapcsolatügyeleti mediációra 37 esetben került sor, leginkább 
a veszélyhelyzet miatt elmaradt kapcsolattartások pótlásának megbeszélése érdekében. 
 
 Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat 

A készenléti szolgálat az intézmény nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetek megoldásában 
nyújtott segítséget, tanácsadást, tájékoztatást. A készenléti telefon munkaszüneti napokon is éjjel–
nappal, 24 órán keresztül elérhető volt (06/52/447-724). 2020-ban összesen 131 hívás érkezett 6760 
óra készenléti időben (2019-ben 62 hívás). A legtöbb esetben kapcsolattartási problémákat jeleztek. 
Tájékoztatásra és információnyújtásra nagyobb számban került sor az elmúlt évhez képest, valamint 
a szülői felügyeleti jogok kapcsán is jelentős számban érkeztek hívások. 
 
 Utcai szociális munka 

Célja az iskolai órákról távolmaradó és az iskolából kimaradó tanköteles korú gyerekek elérése az 
utcai szociális munka eszközeivel, és a gyerekek integrálása a veszélyeztetettség kezelését végző 
intézmények és szolgáltatások felé. A csellengő, kolduló gyermekek, fiatalok, felnőttek esetében 
nyújtott utcai szociális segítő tevékenység sikeresnek bizonyult, 2020-ban 10 gyermek esetében volt 
szükség azonnali feladatellátásra (2019-ben 6 gyermek esetében). 
 
 Kórházi szociális munka 

Az intézmény a Debreceni Egyetem Klinikai Központ, valamint a Debreceni Egyetem Kenézy 
Gyula Egyetemi Kórházzal történő együttműködés keretében nyújtott segítséget a válsághelyzetben 
lévő várandós nőknek, anyáknak a gyermeket veszélyeztető tényezők megszüntetésében, illetve 
felnőtt személy szükségleteinek ellátása kezdeményezéséhez. A nevezett intézmények 
gyermekelhanyagolás és gyermekbántalmazás észlelése esetén jelzéssel élnek a területileg illetékes 
gyermekjóléti központ, illetve a hatóság felé a további veszélyeztető tényezők előfordulása, 
megakadályozása érdekében. A család- és gyermekjóléti központ a szükséges intézkedések 
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megtétele céljából, a probléma feltárása érdekében további jelzéssel él a területileg illetékes család- 
és gyermekjóléti szolgálat felé.  
A Debreceni Egyetem Klinikai Központból 4 szociális munkással, a Debreceni Egyetem Kenézy 
Gyula Egyetemi Kórházból 5 szociális munkással volt kapcsolata az intézménynek. 2020-ban 115 
jelzés érkezett, amely összesen 111 főt (26 felnőtt és 85 gyermek) érintett. 
2019. évben az egészségügyi intézményekből 85 jelzés érkezett, a tevékenységgel kapcsolatban 
növekvő tendencia mutatkozik. 
 
 Családkonzultáció, családterápia 

A család- és gyermekjóléti központban a családkonzultáció 47 alkalommal valósult meg, melyet 22 
ügyfél vett igénybe. 2019-ben a családkonzultáció 175 alkalommal, 77 ügyfél esetében valósult 
meg. 
 
 Pszichológiai tanácsadás igénylése 

A család- és gyermekjóléti központ által biztosított pszichológiai tanácsadást 304 fő (2019-ben 309 
fő) igényelte. A hozott problémák közül - az elmúlt évekhez hasonlóan - leginkább a családi-
kapcsolati konfliktusok, a lelki bántalmazás/elhanyagolás emelhetők ki. Az iskolai problémák 
tekintetében a magatartási, illetve beilleszkedési problémák a leghangsúlyosabbak. A pszichológiai 
tanácsadók 2020-ban új feladatként az intézményben dolgozók mentálhigiénés megsegítését is 
végezték. 
 
 Jogi tanácsadás igénylése 

A család- és gyermekjóléti központ által biztosított jogi tanácsadást 154 fő vette igénybe, 192 
alkalommal (2019-ben 180 fő, 208 alkalommal). A jogi tanácsadást igénybe vevők problémaköre 
széles jogterületet érintett. Kiemelt helyen a szociális és a családjogi terület állt, illetve több 
megkeresés történt anyagi, foglalkoztatási és öröklési jogi problémákkal kapcsolatban. 
 
 Fejlesztő pedagógiai szolgáltatás 

A család- és gyermekjóléti központ által biztosított fejlesztő pedagógiai szolgáltatást 42 gyermek, 
213 alkalommal (2019-ben 34 gyermek, 257 alkalommal) vette igénybe. A szolgáltatás leginkább a 
helyes olvasástechnika kialakítására, javítására, a matematikai rutinszámolás fejlesztésére, valamint 
a pótvizsgára történő felkészítésre irányult.   
 
 Szociális diagnózis 

A család szociális helyzetének átfogó vizsgálata szükségletfelmérést jelent, a szociális diagnózis 
megjelöli az igénybe venni kívánt szolgáltatásokat. Szociális diagnózis elkészítésére az erre 
kialakított kérdőív mentén 12 alkalommal (2019-ben 21 alkalommal) volt szükség.  
 
 Az óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység 

A Család- és Gyermekjóléti Központ 23 fenntartó 114 köznevelési intézménye és azok 
tagintézményei, telephelyei tekintetében biztosítja az óvodai és iskolai szociális segítő 
tevékenységet.  A gyermeklétszám alapján 41 fő óvodai és iskolai szociális segítő felvétele vált 
szükségessé, azonban eddig 39 fő óvodai és iskolai szociális segítő alkalmazása valósult meg. Az 
óvodai és iskolai szociális segítők heti 40 órában, egyenként 3-7 intézményben biztosítják a 
tevékenységet.  
 
 Javaslattétel hatósági intézkedésre 
A gyermekjóléti központ esetmenedzsere javaslatot tesz a gyámhatóság részére a gyermek 
védelembe vételére, megelőző pártfogására, ideiglenes hatályú elhelyezésére, nevelésbe vételére, 
családba fogadására, harmadik személynél történő elhelyezésének kezdeményezésére, családba 
fogadó gyám kirendelésére, tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, gondozási helyének 
megváltoztatására, a gyermek után járó családi pótkék természetbeni formában történő nyújtására. 
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Ha a javaslattételre a család- és gyermekjóléti szolgálat kezdeményezése alapján kerül sor, a 
gyermekjóléti központ javaslatában megjelöli a kezdeményező család- és gyermekjóléti szolgálat és 
a gyermeket gondozó családsegítő személyét. Védelembe vétel esetén a javaslatot mérlegelés nélkül, 
azonban szükség szerint kiegészítve továbbítja 3 munkanapon belül a gyámhatóság felé. A 
gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés alatt álló gyermek esetében a 
gyermekjóléti központ szolgáltatásait a gyámhatóság, illetve a bíróság határozata alapján kell 
biztosítani. 
 
A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés alatt álló gyermek esetében az 
esetmenedzser: 

- együttműködik a megelőző pártfogó felügyelővel, 
-  tájékoztatja a gyámhatóságot a gyermek veszélyeztetettségére vonatkozó körülményekről, 
- elkészíti az egyéni gondozási-nevelési tervet, szervezi a megvalósítását, 
- közreműködik a családból kiemelt gyermek visszahelyezésében, utógondozásában, 
- a megelőző pártfogó felügyelővel szükség szerint közösen végeznek családlátogatást és 

hallgatják meg a gyermeket. 
 

Az esetmenedzser a védelembe vétel felülvizsgálata során tájékoztatja a gyámhatóságot a védelembe 
vétel körében végzett tevékenységéről, javaslatot tesz a védelembe vétel fenntartására vagy 
megszüntetésére, valamint megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén a megelőző pártfogás 
fenntartására vagy megszüntetésére, illetve más gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó 
intézkedések megtételére. 
A gyermekjóléti központ elkészíti az egyéni gondozási-nevelési tervet a védelembe vétel elrendelése 
során. Az egyéni gondozási-nevelési terv megvalósítását az esetmenedzser értékeli, szükség esetén 
jelzéssel él a gyámhatóság felé. 
 
Családból kiemelt gyermek visszahelyezésének, családba fogadásának elősegítése 
Amennyiben a családból kiemelt gyermek visszahelyezése nem lehetséges, a kiskorú családba 
fogadását kell elősegíteni. A gyermek visszahelyezése érdekében az esetmenedzser együttműködik 
a gyermekvédelmi gyámmal, ennek körében támogatja a szülőket, a családba fogadó személyt.   
Az esetmenedzser javaslatot tesz a gyámhatóság felé a kapcsolattartás formájának és módjának 
megváltoztatására, ha a szülők vagy a kapcsolattartásra jogosult más személy körülményeiben, 
életvitelében bekövetkezett változás azt indokolttá teszi. 
Az esetmenedzser a visszahelyezett gyermek utógondozását a gyámhatóság határozata alapján látja 
el. Ennek keretében segíti a gyermek családjába történő visszailleszkedését, lakókörnyezetébe 
történő beilleszkedését, tanulmányai folytatását vagy az iskolai végzettségének, szakképzettségének 
megfelelő munkahely felkutatását. 
 

Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek és az érintettek  
(kiskorúak és 18. évet betöltött fiatalok) száma  

 
Tevékenység megnevezése Érintettek száma 

2019. év 2020. év 
Szociális segítő tevékenység 965  976 
Esetkonferencia szervezése, azon való részvétel 376  209 
Esetkonzultáció, esetmegbeszélés 1048  1101 
Egyéni gondozási- nevelési terv készítése 282  352 
Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel 165  106 
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel- 
nevelésbe vétel 

82  49 

2563



Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel- 
védelembe vétel  

249  161 

Elhelyezési értekezleten, illetve tárgyaláson való 
részvétel 

28  12 

Egyéb hatósági tárgyaláson való részvétel 62  62 
Családlátogatás 740  633 
Környezettanulmány készítésében való 
közreműködés 

23  22 

Környezettanulmány készítése önállóan 92  82 
 
 
 

Hatósági intézkedésre tett javaslatok és jogerős hatósági határozattal érintettek  
(kiskorúak és 18. évet betöltött fiatalok) száma  

 
 Összes javaslat száma Összes érintett száma 

2019. év 2020. év 2019. év 2020. év 
Védelembe vétel 223  219 487  522 
Ideiglenes hatályú elhelyezés  22  38 23  40 
Nevelésbe vétel 21  16 415  395 

 

Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma (környezeti főcsoport szerint) 

Veszélyeztetettség fő oka 
Érintettek száma 

2019. év 2020. év 

Nevelési probléma 201  178 

Szülők, család életvitele 364  309 

Családi konfliktus 285  225 

Szülők betegsége 36  29 

Gyermekek családon belüli fizikai bántalmazása 27  26 

Gyermekek családon belüli lelki bántalmazása 10  11 

Gyermekek családon belüli szexuális bántalmazása 8  12 

Gyermekek fizikai elhanyagolása 102  75 

Gyermekek lelki elhanyagolása 30  20 

Egyéb rokonok, személyek általi veszélyeztetés 19  19 

Iskolai kirekesztés, erőszak 10  1 

Kortárs csoport negatív hatása 21  17 

Elégtelen lakáskörülmények 55  56 

Kilakoltatás veszélye 6  2 

Munkanélküliség 17  16 
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A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egység tevékenysége 
 
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) a Gyvt. 39-40. §-ai 
szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése 
szerinti feladatait látja el, melyeket az NM rendeletben, illetve az SzCsM rendeletben foglaltak, 
valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott szakmai protokollok szerint végez. A 
gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő 
nevelésének elősegítése. 
 
A család- és gyermekjóléti szolgálatnál 2020-ban összesen 2514 személlyel végeztek 
együttműködési megállapodás alapján szociális segítőmunkát a felmerülő problémák megoldása 
érdekében. Ezek közül 1045 család életében felmerülő nehéz élethelyzetekben, működési zavarok 
kezelésében nyújtott segítséget az intézmény. A szociális segítő munka végzése alatt jellemzően 
gyermeknevelési, megélhetési, családi-kapcsolati, valamint életviteli problémáik enyhítésében, 
megoldásában közreműködött az intézmény. A szociális segítőmunka folytatása során 
kulcsfontosságú az a komplexitás és rendszerszemlélet, amelyet az intézmény alkalmaz, ezért 
igyekeznek valamennyi családtagot bevonni a problémák felismerésébe és kezelésébe. Szintén 
fontos, hogy kívülről világítsanak rá a problémára, majd különböző megoldási alternatívákat 
ajánlanak, melyekkel kapcsolatban a család tagjai közösen dönthetnek. A veszélyhelyzet 
kihirdetését követően a családok működésében nehézséget okozott egyrészt a gyermekek digitális 
oktatásban történő zökkenőmentes részvétele, másrészt a gyermekek felügyeletének megoldása. A 
szülők gyakran az otthonról történő munkavégzés mellett a gyermekek online oktatását is 
figyelemmel kísérték, az iskolai feladatok elvégzésében is szükséges volt a gyermekek támogatása. 
Ez a helyzet, valamint a kijárási korlátozás számos családban konfliktusokat okozott. A feszültségek 
oldásában, a gyermekek online tanulásának gördülékenyebbé tétele érdekében a családsegítő 
szakemberek aktívan részt vettek. Azokban a családokban, ahol nem állt rendelkezésre digitális 
eszköz, ott a Debreceni Karitatív Testület biztosított tabletet, laptopot, egyéb digitális eszközöket. 
Ezen kívül a köznevelési intézmények is segítséget nyújtottak a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók számára. Előfordult, hogy az internet-hozzáférésre nem volt lehetősége a 
gyermekeknek, az ő esetükben papír alapon, a családsegítők közreműködésével jutott el a szükséges 
tananyag. A feladat kivitelezése nagyfokú együttműködést kívánt a Szolgálat családsegítő 
szakemberei, a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok, illetve az óvodai és iskolai 
szociális segítő tevékenységet végző szakemberek között. 
2020-ban 1254 gyermekkel kapcsolatban végeztek szociális segítőmunkát. A védelembe vétel 
elrendelése, mint hatósági gyermekvédelmi intézkedés során 238 gyermeket érintően 
közreműködött családsegítő szakember a gyermek veszélyeztetettségének megszűntetése 
érdekében. Alapellátás keretein belül 1016 gyermek esetében végeztek szociális segítőmunkát 
(ezekben az esetekben a gyermek veszélyeztetettsége nem volt olyan mértékű, amely indokolta 
volna hatósági gyermekvédelmi intézkedés kezdeményezését).  
Debrecen városában működő családok átmeneti otthonai és a gyermekek átmeneti otthona 
szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek száma 165 fő (64 család). Az átmeneti gondozásban 
részesülő családok és gyermekek egy részével már a beköltözést megelőzően is folyamatban volt a 
szociális segítőmunka végzése, más esetekben a beköltözés napjától kísérik figyelemmel a család 
életének alakulását a lakhatási nehézségeik rendezése érdekében. 2020-ban is jellemző volt, hogy 
az intézmény munkáját az átmeneti otthonokban dolgozó családgondozó szakemberekkel szorosan 
együttműködve, a segítő folyamatba történő bevonásukkal végezte.  
 
A családsegítés szolgáltatáson belüli feladatok 
A családsegítés a szociális munka eszközeivel és módszereivel nyújt segítséget a szociális vagy 
mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek, 
családok, a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a 
pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők számára. A szolgáltatás keretében 
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tájékoztató, információs tevékenység biztosítására került sor, mely által az igénybe vevők pontos 
információt kaphattak a lakóhelyükön elérhető szociális ellátásokról, s azok igénybevételének 
feltételeiről.  
A veszélyhelyzet ideje alatt a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja feladatellátása is bővült 
annak érdekében, hogy a rendkívüli járványügyi helyzetben még hatékonyabban tudjon segítséget 
nyújtani. A 65 év felettiek és a házi karanténban lévők számára nyújtott élelmiszervásárlásban és 
gyógyszerkiváltásra irányuló szolgáltatás ellátásában több dolgozó közreműködött.  A feladat 
ellátásában 58 dolgozó vett részt, a szolgáltatást 502 fő vette igénybe a 2020. március 18 - június 
22. közötti időszakban. A körültekintő munkavégzést bizonyítja, hogy a felkeresett és 
gyógyszerbeszerzést igénylő idősek esetében azt is vizsgálták, hogy bizonyos időszakra 
rendelkezésre áll-e minden gyógyszer, amit az ügyfélnek szednie kell. Amennyiben a szakemberek 
hiányosságokat tapasztaltak a gyógyszerek mennyiségében, felvették a kapcsolatot a 
háziorvosokkal. Az idősek a személyes kapcsolatfelvételt követően egyéb igényeket is 
megfogalmaztak, például közüzemi számláik befizetésében, telefonkártyák feltöltésében is 
segítséget kértek. Az intézményi dolgozók igyekeztek a felmerült igényeknek megfelelően 
biztosítani a szolgáltatást, amelyet  a hatósági karanténban lévő, külföldi származású lakosok is 
igénybe vettek. Közülük a legtöbben nem rendelkeztek magyar nyelvtudással, leginkább angolul 
vagy saját anyanyelvükön (pl. olasz) kommunikáltak. Az intézmény dolgozói nyelvtudásának, 
felkészültségének köszönhetően kommunikációs nehézségek nélkül sikerült a szolgáltatást 
biztosítani ezekben az esetekben is. 
Az Önkormányzat a veszélyhelyzet kihirdetését követően a nehéz helyzetbe került személyek, 
családok számára létrehozta a Debrecen Város Segélyalapot. Az intézmény a szakmai bíráló testület 
tagjaként a kérelmek elbírálása érdekében indokolt esetben személyesen kereste fel a támogatni 
kívánt családokat az érintettek élethelyzetének, természetes támogatórendszerének feltérképezése, s 
a döntést segítő javaslat előkészítése céljából.  A Debrecen Város Segélyalap döntése alapján 
támogatásban részesült ügyfeleket, amennyiben szükséges volt, újból felkeresték a dolgozók a 
felmerült élethelyzeti nehézségek hosszú távú megoldása érdekében. 
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő munkatársai 2020. május 18. napjától 2020. 
december 31. napjáig 170 ügyfelet kerestek fel. Az ügyfeleknél végzett családlátogatások, 
személyes találkozások során tájékoztatást nyújtottak az intézmény által biztosított 
szolgáltatásokról. A látogatások során törekedtek arra, hogy a Debrecen Város Segélyalap által 
nyújtott támogatásban részesült debreceni polgárok is megismerjék az intézményt. A megkeresések 
során érdeklődtek az érintett családok aktuális helyzetéről, rövid- és hosszú távú terveikről, 
céljaikról. A családsegítő szakemberek a családok bevonásával egy gyors helyzetértékelést végeztek 
annak érdekében, hogy a kialakult rendkívüli járványügyi helyzetben minden család megkapja a 
szükséges segítséget a továbbiakban is.  
Az őszi és téli hónapok beköszöntével a rendkívüli járványügyi helyzeten kívül a városban történt 
tűzesetek is nehezítették a károsultak élethelyzetét. Ezekben az esetekben „az azonnali megoldást 
igénylő helyzetben lévő személyek elhelyezésének szabályairól” szóló 12/2017. számú együttes 
polgármesteri és jegyzői utasítás alapján történt a segítségnyújtás. 4 család esetében vált szükségessé 
kríziselhelyezés a 4032 Debrecen, Böszörményi út 68. szám alatt. A tűzkárosult családok 
vonatkozásában hatékony az együttműködés a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Szociális Osztály és a Debreceni Karitatív Testület munkatársaival, valamint a krízisellátást igénybe 
vevők esetében a DMJV Gyermekvédelmi Intézménye munkatársaival. Az érintett családok 
esetében a kompetenciahatárok betartása mellett végezte munkáját az intézmény. A károsult 
családok számára elsősorban ügyintézési teendőkben nyújtottak segítséget, ezen kívül az életükben 
bekövetkező krízishelyzet feldolgozása, az újrakezdéshez szükséges életvezetéssel kapcsolatos 
teendők megvalósításában kaptak támogatást. Az intézmény a rendkívüli járványügyi helyzetben 
nemcsak az idősekre fordított kiemelt figyelmet, hanem a fogyatékos személyekre is, számukra is 
felajánlották az intézmény szolgáltatásait, a bevásárlásban történő segítségnyújtást, a 
gyógyszerkiváltásban való közreműködést, illetve a gyógyászati segédeszköz beszerzésében történő 
segítségnyújtást. Az Önkormányzat és a háziorvosok jelzései alapján 125 fő fogyatékkal élő 
személyt keresett fel az intézmény, természetes támogatórendszerük feltérképezése céljából. A 
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feladatellátásba bekapcsolódtak a Montázs projekt keretében az intézménnyel együttműködő 
fogyatékosságügyi tanácsadók is, akik telefonon és online formában nyújtottak segítséget a 
fogyatékkal élő kliensek számára a járványügyi helyzetben felmerülő problémák megoldása 
érdekében.  
2020-ban 1260 18. életévét betöltött személlyel végeztek együttműködési megállapodás alapján 
szociális segítőmunkát, 546 esetben egyszeri tanácsadás keretében nyújtottak segítséget. Egyszeri 
tanácsadással általában az ügyintézésben, szociális ellátás igénylésében felmerülő kérdések, 
dilemmák tisztázásával kapcsolatban fordultak az intézményhez. A felnőtt korú ügyfelek korcsoport 
szerinti megoszlására jellemző, hogy a 35-49 év közötti személyek igénylik az intézmény 
szolgáltatásait a legmagasabb számban, az 1260 személyből 631 személy tartozik az említett 
korosztályba. 
A 18. életévüket betöltött ügyfelek nemek szerinti megoszlásában általánosan jellemző, hogy a nők 
fordulnak nagyobb számban segítségért az intézményhez. A 35-49 év közötti korosztályban a 631 
személyből 470 nő és mindösszesen 161 a férfiak száma. Ez a tendencia megfigyelhető a 62. életévet 
betöltött személyek esetében is 116 főből 88 fő a nők és 28 fő a férfiak száma. 
A gazdasági aktivitás vonatkozásában jellemző volt 2020-ban, hogy az együttműködési 
megállapodás megkötése alapján végzett szociális segítőmunkát 604 fő foglalkoztatott és 194 fő 
munkanélküli vette igénybe. Inaktív 733 fő, ebből a nyugdíjasok száma 103 fő volt.  
2020-ban emelkedett az együttműködési megállapodás alapján végzett szociális segítőmunkát 
igénybevevő személyek száma, 2514 fő volt. A rendkívüli járványügyi helyzet következtében 2019. 
évhez képest több ügyfélnek jelentett biztonságot az intézmény által nyújtott szolgáltatások 
igénybevétele. A járvány első szakaszában, amikor a személyes segítő beszélgetések, tanácsadások 
helyett a telefonon történő támogatás került előtérbe, a családsegítő szakemberek kiemelt figyelmet 
fordítottak valamennyi, a szolgálattal kapcsolatban álló régi és új ügyfélre egyaránt. A 
krízishelyzetbe került kliensek, családok számára a biztonsági intézkedések maximális betartása 
mellett, személyes jelenléttel, családlátogatás keretében nyújtottak segítséget. A hatósági 
gyermekvédelmi intézkedés (védelembe vétel) elrendelése mellett végzett segítő tevékenységgel 
érintett családokat is rendszeresen látogatták a szakemberek a veszélyhelyzet kihirdetését követően 
is. Ez azért vált indokolttá, mert a köznevelési intézmények digitális oktatás keretein belül végezték 
a pedagógiai munkát és ennek következtében nem volt rálátásuk a gyermekek 
veszélyeztetettségének esetleges fokozódására. 
A védelembe vétel elrendelése során a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere bevonta a 
család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítő munkatársát is, annak érdekében, hogy a két 
szakember együttműködő szakmai tevékenységének köszönhetően a kiskorúak veszélyeztetettsége 
megszüntethető legyen. 2020-ban az ezzel a tevékenységgel érintett gyermekek száma emelkedett. 
A veszélyeztetett kiskorúak száma 2020-ban 653 fő volt, ez a szám 2019-ben 633 fő volt, tehát 
kismértékben emelkedett a veszélyeztetettként nyilvántartott kiskorúak száma. 2019. évhez 
hasonlóan 2020-ban is megállapítható, hogy az érintett gyermekek esetében a veszélyeztetettség fő 
oka elsősorban a gyermek közvetlen környezetéből, a családi háttérből fakad. A gyermek közvetlen 
környezetéből fakadó veszélyeztető tényezők közül a legmagasabb szám a családi-kapcsolati 
konfliktusokból adódik, amely 185 gyermek esetében merült fel. A családon belüli bántalmazások 
előfordulása is emelkedő tendenciát mutat, melynek időben történő felismerésére és jelzésére 
kiemelt figyelmet szükséges fordítani a továbbiakban is. Továbbra is jellemző, hogy a jelzőrendszer 
tagjai számára sok esetben nehézséget okozott a bántalmazás időben történő felismerése, valamint 
a szükséges intézkedések megtétele. Sajnos a kialakult rendkívüli járványügyi helyzet miatt 2020-
ban kevesebb lehetőség adódott szakmaközi megbeszélések szervezésére a bántalmazás 
témakörében is.  
Az intézmény nyilvántartása alapján 2020-ban a család- és gyermekjóléti szolgálatnál megfordult 
régi kliensek száma: 2504 fő. 
2020-ban a család- és gyermekjóléti szolgálatnál megfordult új kliensek száma: 1398 fő. Az új 
ügyfelek közül 760 fő részesült gondozásban, a régi ügyfelek vonatkozásában ez a szám 1900 fő.  
2020-ban a család- és gyermekjóléti szolgálatnál összesen 3902 fő, 2143 család fordult az 
intézményhez segítségért. 

2567



 
A gyermekjóléti szolgálat szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatai 
A szünidei gyermekétkeztetés igénylésével kapcsolatban a DMJV Polgármesteri Hivatala Szociális 
Osztálya megküldte az intézmény részére azon gyermekek nevét és elérhetőségét, akik jogosultak a 
szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő 
szakemberei minden családot személyesen felkerestek és tájékoztatást nyújtottak a szünidei 
gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról, valamint segítettek az igénylésben. 2020-ban a 
szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban 1506 gyermek vonatkozásában nyújtottak tájékoztatást 
a szolgáltatás igénybevételéről. A feladatellátásnál általánosan megállapítható, hogy csak néhány 
szülő kért segítséget a szünidei gyermekétkeztetés igénylésében.  
 
A jelzőrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok 
Az intézmény a jelzőrendszer segítségével feltárja az ellátási területén jelentkező gyermekek 
veszélyeztetettségét kiváltó lehetséges okokat, és prevenciós jellegű tevékenységek szervezésével, 
biztosításával igyekszik csökkenteni azokat. 
2020-ban a család- és gyermekjóléti központba 861 db jelzés érkezett, 0-17 évesekkel kapcsolatosan 
683 db, 18 éves és idősebb személyek vonatkozásában 105 db, a család- és gyermekjóléti 
szolgálat/központ által továbbított jelzések száma 73 db (2019-ben a család- és gyermekjóléti 
központba 996 db jelzés érkezett, 0-17 évesekkel kapcsolatosan 886 db, 18 éves és idősebb 
személyek vonatkozásában 110 db). 
2020-ban a család- és gyermekjóléti szolgálatba 1228 db jelzés érkezett, 0-17 évesekkel 
kapcsolatban 760 db, 18 éves és idősebb személyekkel kapcsolatosan 371 db, a család- és 
gyermekjóléti szolgálat/központ által továbbított jelzések száma 97 db. (2019-ben a család- és 
gyermekjóléti szolgálatba 1433 db jelzés érkezett, 0-17 évesekkel kapcsolatban 1001 db, 18 éves és 
idősebb személyekkel kapcsolatosan 332 db).  
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családokkal kapcsolatban álló intézményrendszer 
működésének koordinálása, a kommunikáció és az információáramlás csatornáinak feltárása és 
megerősítése, a családok köré rendeződött intézményi hálózat kiépítése és szükség szerinti képzése. 
2020-ban összesen 7 esetben tartottak szakmaközi megbeszélést.  
 
A Család- és Gyermekjóléti Központ bűnmegelőző tevékenysége keretében szervezett programok 

A program elnevezése Szervező intézmények 
„Ne légy könnyű préda!” Online zaklatás, online 

szexuális zaklatás 
DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja 

Iskolai bántalmazás DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja 
Szabálysértés vagy bűncselekmény DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja 

„Bulizz biztonságosan!” DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja 
Mi a különbség a diákcsíny és a bűncselekmény 

között? 
DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja 

Az iskolai bántalmazás, zaklatás DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja 
Szenvedélyes Juniális: van kiút a függőségből Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

”Legyen más a szenvedélyed! 2.” EMMI Debreceni Javítóintézete 
KEF közgyűlés Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

Párkapcsolati erőszak DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja 
 
Az intézmény bűnmegelőző tevékenysége a gyermekekre, gyermekes családokra, valamint a 
szakemberek képzésére irányul.  
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Adományozással kapcsolatos feladatok 
Számos alkalommal történt adományozás a nehéz sorsú gyermekek, családok részére a Debreceni 
Karitatív Testület támogatásával. 2020-ban 1095 család, 1932 gyermek részesült adományban, 
valamint 18 család esetében merült fel igény krízis tűzifa biztosítására. 
 
A Család- és Gyermekjóléti Központ tevékenységét érintő pályázatai 
 
- Idősügyi Infokommunikációs Program 
 
Az „Idősügyi Infokommunikációs Program” célja a programban résztvevő településeken élő 65 év 
feletti idősek részére a számítógép- és internethasználat elsajátításában és aktív használatában való 
segítségnyújtás és ezzel párhuzamosan az idősek rendszeres látogatása során egy támogató, 
segítséget nyújtó szolgáltatás kiépítése. A program keretében 11 fő időslátogató diszpécser 
foglalkoztatására került sor, akik 69 idős személy informatikai oktatását valósítják meg. 
 
- Montázs projekt – EFOP 1.9.2 
 
A kedvezményezett neve: Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ Közhasznú 
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NFSZK) 
A projekt megvalósítási időszaka: 2017. április 1. - 2021. június 30. 
Az NFSZK az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé továbbította azt az igényt, hogy a projekt 
2021. december 31. napjáig meghosszabbításra kerüljön.  
A projekt általános célja: egy országos lefedettségű fogyatékosságügyi tanácsadó hálózat 
létrehozása a család- és gyermekjóléti központok bázisán, amely a fogyatékosságból adódó 
igényekre, szükségletekre reagáló közszolgáltatások minőségét javítja, illetve hozzáférhetőségét 
bővíti. 
 
Az intézmény személyi és tárgyi feltételei 
A személyi feltételek megfelelnek a jogszabályi követelményeknek. Az intézmény 2020-ban 
összesen 146 alkalmazotti létszámmal (szakmai tevékenységhez kapcsolódóan: 141 fő, 
intézményüzemeltetési tevékenység ellátásához kapcsolódóan: 5 fő) látta el feladatát. Az intézmény 
telephelyein található épületek berendezése, bútorzata megfelelő. A számítógéppark felújítása 
folyamatos. Vezetékes telefon, mobiltelefon, fax és fénymásológép minden területi irodában 
elegendő számban biztosított.  
 
2020-ban a Szerencsejáték Zrt. 40 millió forintos támogatásával speciálisan kialakított – 
fogyatékossággal élő és egészséges gyerekek együttes játékára lehetőséget adó –, úgynevezett 
befogadó játszótér épült DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja területén. A játszótér témája 
Lúdas Matyi története. A beruházás keretében 11 akadálymentesített játszótéri eszközt és 9 
berendezési tárgyat (pihenőpad, hulladékgyűjtő, ivókút, asztal) telepítettek.  
 
Az ellátást igénybe vevők és a munkatársak jogainak érvényesülése 
Az elmúlt év során az intézmény, valamint az ott dolgozó szakemberek személyét illetően panasszal 
20 alkalommal éltek a kliensek. Valamennyi esetben időpont egyeztetést követően az illetékes 
szakmai vezető az ügyfelek panaszát meghallgatta, ezt követően a szükséges vizsgálatot elvégezte, 
majd a megfelelő intézkedést megtette. A panaszok kivizsgálását követően megállapítható, hogy a 
dolgozók a jogszabályok, szakmai szabályzók és módszertani útmutatások betartása mellett 
végezték munkájukat, szakmai hiányosságokat nem tapasztalt az intézmény. A 
családsegítő/esetmenedzser személyének váltására a bizalmi kapcsolat sérülése miatt került sor. 
 
A munkatársak továbbképzése 
A pandémia következtében több meghirdetett képzés is elmaradt vagy felfüggesztésre került, többek 
között az óvodai és iskolai szociális segítő dolgozók kötelező továbbképzése is. Az egyes szociális 
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és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2021. (I. 7.) EMMI rendelet 
rendelkezése értelmében azonban „a veszélyhelyzet és az egészségügyi válsághelyzet időtartama az 
óvodai és iskolai szociális segítő képzésre az NM rendelet 25. § (6) bekezdésében  meghatározott 
határidőbe  nem számít bele.” A munkavállalók a nyári időszakban, illetve év elején a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezésében megvalósuló, munkakörhöz kötött képzésen 
vehettek részt, „A  hatékony segítői kommunikáció”  tárgykörben.  A fentieken túl intézményünk 
munkavállalói a Debreceni Egyetem és egyéb szervezetek által meghirdetett, főleg online formában 
megvalósuló, válaszható továbbképzésen vettek részt, többet között  „A bírósági közvetítés - 
újszerű, jó gyakorlat a szociális intézményekben”; vagy „A gyermekvédelmi, a jelzőrendszeri tagok 
együttműködésének elősegítése - Kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem okozta ártalmak 
azonosítása és kezelése” tárgykörben. 
A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 
9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendeletben rögzített „kötelező képzések” várható időpontja 2021-ben 
lesz. Az intézmény vezetője 2020-ban megkezdte az előírt vezetőképzést, amely kezdetben 
személyes jelenléttel, majd online formában valósult meg. A képzés megkezdését követően 
módosult a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek 
vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet, így a jogszabály rendelkezése értelmében, 
mint szakvizsgával rendelkező szakember, felmentést kapott a képzésen történő részvétel alól. 
 
Tereptanári tevékenység  
Intézménybemutatás 2020-ban 5 alkalommal valósult meg a Debreceni Egyetem Tanárképzési 
Központ hallgatói részére. 4 esetben személyes megjelenés formájában a szükséges járványügyi 
óvintézkedések betartásával, 1 alkalommal pedig az online előadás formájában, a jelenlegi 
járványügyi helyzetre való tekintettel. 
 
Az adósságkezelési tanácsadás keretén belüli feladatok 
Az Önkormányzat a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központjával kötött megállapodás alapján az 
adósságcsökkentési támogatás részeként adósságkezelési tanácsadást működtet. Az 
adósságcsökkentési támogatás elsődleges célja a hátralék halmozódási ütemének csökkentése, 
megállítása, másodsorban a teljes közüzemi hátralék kifizetésére irányuló törekvés. 2019-ben 
összesen 91 fő részesült hátralékkezelési tanácsadásban. 2020-ban 76 fő, 378 alkalommal vett részt 
hátralékkezelési tanácsadásban. A szolgáltatás igénybevevőinek száma az elmúlt két évben 
csökkenő tendenciát mutat. 
 
Tapasztalatok, problémák 2020-ban 
A pandémia idején bevezetett jogszabályváltozásokhoz igazodva a megfelelő egészségügyi 
előírások betartása mellett, az intézmény továbbra is magas szakmai színvonalon látta el feladatait. 
A veszélyeztetett gyermekek száma emelkedő tendenciát mutatott, a hatékony szociális segítőmunka 
ellenére is.  2020-ban a személyes megjelenéshez kötött családlátogatások száma csökkent, de ezzel 
párhuzamosan megállapítható, hogy a telefonon, online történő konzultáció, információnyújtás 
jelentősen megnövekedett. Az intézmény alap- és speciális szolgáltatásainak zavartalan biztosítása 
érdekében innovatív megoldások, kapcsolattartási formák bevezetése vált szükségessé. Az 
intézmény a feladatellátás során igyekezett előtérbe helyezni az online tér használatát, illetve 
telefonon történő kapcsolattartást a kliensekkel végzett szociális segítőmunkában, valamint a 
jelzőrendszeri szakemberekkel történő együttműködésben. Az online térben való szakmai munka 
eleinte nehézséget jelentett, szokatlan volt az ilyen jellegű kommunikáció. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának felkérése alapján az intézmény továbbra is részt vett a 
járási család- és gyermekjóléti központok részére módszertani segítségnyújtásban, a korábbi 
években kialakított módszertani hálózat munkájában. 
 A veszélyhelyzet ideje alatt az intézmény az alapfeladatok átszervezése, új szolgáltatások 
biztosítása iránti igények megjelenése miatt élt a szakemberek átirányításának lehetőségével. Több 
dolgozó részt vett a 65 év felettiek és a hatósági karanténban lévők részére szervezett 
élelmiszervásárlásra, gyógyszerkiváltásra irányuló szolgáltatás biztosításában. 
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A pandémia időszakában fokozódó mentális terheltséget tapasztaltak a gyermekes családok mellett 
a pszichés problémákkal küzdő, elmagányosodás jeleit mutató ügyfelek esetében is. A pszichológiai 
tanácsadók telefonon támogatták azokat a debreceni személyeket, akik bár korábban nem álltak 
együttműködésben az intézménnyel, de a járványügyi időszak okozta bizonytalanságban, szorongást 
okozó helyzetben segítséget igényeltek. 
A dolgozók részt vettek az online oktatásból adódó nehézségek, problémák enyhítésében, 
megoldásában oly módon, hogy az oktatási intézmények jelzései alapján eljuttatták a tananyagot a 
diákok számára. Segítséget nyújtottak a hiányos technikai háttérrel rendelkező családok 
feltérképezésében és lehetőség szerint informatikai eszközök közvetítésében közreműködtek a 
városban működő civil szervezetekkel. 
A veszélyhelyzet megszűnését követően az intézmény a pandémiát megelőző működési rendben 
folytatta munkáját a megfelelő higiéniai és egészségügyi előírások betartásával.  A dolgozók és 
kliensek a személyes segítségnyújtás során védőfelszerelésként maszkot viseltek és betartották a 
személyek között előírt védőtávolságot. A szakmai feladatok ellátására irányuló munkaszervezés 
felülvizsgálata folyamatos. 
 
Jövőbeli tervek, javaslatok 
A veszélyhelyzet meghosszabbítása miatt az intézmény 2021. évi terveinek egy részét továbbra is a 
pandémia okozta változásokhoz való alkalmazkodás, az átszervezett alapfeladatok ellátása, illetve 
az új szolgáltatások biztosítása határozza meg. A feladatellátáshoz kapcsolódóan folyamatosan 
felülvizsgálják, hogy mely tevékenységek valósíthatóak meg továbbra is az online térben, illetve 
melyek azok a szolgáltatások, amelyekhez nélkülözhetetlen a személyes megjelenésen alapuló 
segítségnyújtás. 
Az online térben biztosított szolgáltatások magas színvonalú ellátása érdekében célszerű lenne a 
meglévő technikai hátteret, eszközállományt bővíteni, korszerűsíteni. A személyes megjelenésen 
alapuló hatékony segítőmunka érdekében az egészségügyi és higiéniai előírásoknak megfelelően az 
intézmény a jövőben is nagy hangsúlyt fektet a megfelelő mennyiségben rendelkezésre álló 
védőfelszerelések, fertőtlenítőszerek beszerzésére. 
Az intézmény 2021-ben is aktívan részt vesz a Debrecen Város Segélyalap által nyújtott 
támogatások elbírálása során a támogatni kívánt családok természetes támogatórendszerének 
feltérképezésben, valamint szolgáltatásai révén a felmerült problémák megnyugtató módon, 
hosszútávon történő rendezésében.  
A 2021. év nemcsak a pandémia során bevezetett új szolgáltatások biztosítása tekintetében tartogat 
az intézmény számára új kihívásokat. A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó és a gyermekek átmeneti 
gondozását biztosító intézmények számára 2021-ben bevezetik a „Gyermekeink Védelmében 
elnevezésű Informatikai Rendszert” (továbbiakban: GYVR).  Az új nyilvántartási rendszer, a 
szociális ágazatban az adatlapok kitöltése és továbbítása a legújabb szakmai és technikai 
feltételeknek megfelelve, hatékonyabbá és gyorsabbá teszi az adminisztrációt, a papíralapú 
kommunikáció csökkentését szolgálja. A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazat 
jogszabályokban rögzített feladatainak megvalósítása során a GYVR használata lehetővé teszi, hogy 
az adatlapokban szereplő információk az adott esetben releváns résztvevők számára, a megfelelő 
jogosultság figyelembe vételével, rendelkezésre álljanak. A szakmai munka hatékonyságát is 
elősegíti a nyilvántartási rendszerben történő ellenőrzés, a munkafolyamatok tervezhetőségének 
lehetősége. A GYVR bevezetésének előkészítéseként az intézmény által használt nyilvántartási 
rendszer átfogó, minden információra kiterjedő ellenőrzése, adategyeztetése mellett fontos a 
dolgozók folyamatos szakmai felkészítése is. Az intézmény belső továbbképzési rendszerében 2021-
ben külön modulként jelenik meg a GYVR használatára vonatkozó képzés, amelyen minden régi, s 
új dolgozó részt vesz.  
A fogyatékosságügyi tanácsadás szolgáltatás jogszabályi alapjainak megteremtésével – az 
intézményben is működő Montázs projekt lezárását követően − 2022. január 1-jétől a szolgáltatás 
beépül a család- és gyermekjóléti szolgáltatásba, azzal, hogy a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős 
miniszter által kijelölt család- és gyermekjóléti központokhoz rendeli a feladatot. A 
fogyatékosságügyi tanácsadó a fogyatékosságból adódó kérdések, problémák megválaszolására, 
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megoldására koncentrálva, kiemelt szerepet tölt be a széleskörű szakmai tájékoztatásban, 
kapcsolattartásban. A szolgáltatás hozzájárul az egyének, családok jólétéhez, életminőségük és 
életvezetési képességük javulásához, segíti a közszolgáltatásokhoz, információkhoz és ellátásokhoz 
való hozzáférésüket.  
Az intézmény célja továbbra is az észlelő- és jelzőrendszer tagjaival történő kapcsolat erősítése, az 
együttműködés mind hatékonyabbá tétele. 
A prevenciós tevékenységek vonatkozásában 2021-ben az intézmény székhelyén az épület és a 
hozzá tartozó park, befogadó játszótér adottságait kihasználva további közösségformáló, kulturális 
rendezvények szervezését tervezi, figyelembe véve a veszélyhelyzetre vonatkozó előírásokat.  

  b) Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye 
 

Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása, ezen ellátás igénybevétele, s az ezzel összefüggő 
tapasztalatok 
 
Debrecen városában a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátását az Egyesített Bölcsődei Intézmény 
(a továbbiakban: intézmény) biztosítja. Az intézmény központja a 4024 Debrecen, Varga utca 23. 
szám alatt található. Az intézmény 12 tagintézménnyel biztosítja a 3 év alatti gyermekek napközbeni 
ellátását a város számára. A tagintézmények szakmai munkájukat a Gyvt; az NM rendelet, valamint 
a Bölcsődei Nevelés- Gondozás Országos Alapprogramja (továbbiakban: Alapprogram), 
módszertani levelek és a Magyar Bölcsődék Egyesülete (mint módszertani szerv) útmutatásainak 
megfelelően végzik.  
 
Az intézmény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 8. pontja alapján gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújt és gondoskodik a gyermekek 
bölcsődei ellátásáról a Gyvt. 41 - 42/A. §, illetve a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 34 – 48. § szerint. 
A bölcsőde alapfeladata a három éven aluli gyermekek napközbeni nevelése és gondozása, ha a 
szülők napközbeni munkavégzésük, vagy egyéb okok miatt nem tudják ellátni gyermeküket.  
 
A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani, 

- akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 
- akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, 
- akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud 

gondoskodni. 
Az intézmény a fentieknek a férőhelyek függvényében maradéktalanul eleget tesz.  
A gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsődei ellátást és napközbeni gyermekfelügyeletet a 
szülő, törvényes képviselő otthonában; valamint az alapellátáson túl hosszított nyitva tartást, és a 
bölcsődék nyitvatartási ideje alatt időszakos gyermekfelügyeletet lát el. A bölcsődei ellátottak és az 
időszakos gyermekfelügyeletben résztvevők számára gyermekétkeztetési szolgáltatást is biztosít. Az 
intézmény egyesített bölcsőde szervezeti formában működik, szervezetileg az igazgatóságból, 12 
tagintézményből és a központi élelmezésből áll. Az intézmény 1164 férőhellyel rendelkezik. A 
tagintézmények egységes működésének az intézmény Szakmai Programja ad irányvonalat. Minden 
tagintézmény kiegészíti ezt a helyi programjában megfogalmazott sajátosságokkal, melynek alapját, 
az adott tagintézmény igénybe vevői körének sajátosságai határozzák meg. Szakmai 
tevékenységükben kiemelt jelentőségű az állandóság, a tapasztalatszerzés és az élményszerzés 
lehetőségének biztosítása. A napi tevékenységük során kiemelten fontos a családok segítése, 
valamint, hogy a gyermekek a családok értékeinek, szokásainak optimálisan egyedi, 
személyiségüknek, fejlődési ütemüknek megfelelő nevelésben és gondozásban részesüljenek. Ennek 
érdekében minden tagintézmény nagy felelősséggel készítette el a helyi programját, éves 
munkatervét és beszámolóját. A gyermekek napközbeni felügyeletét, magas szakmai elvárásoknak 
megfelelő tudással rendelkező kisgyermeknevelők végzik az intézményekben. 
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A férőhely  
Az évről-évre változó, egyre magasabb igényeket és elvárásokat támasztó munkaerőpiac, mely 
alapvető igényként fejezi ki, hogy a szülési szabadságon lévő édesanya minél hamarabb 
visszakerüljön a munka világába, hozzájárul ahhoz, hogy minden évben egyre magasabb a bölcsődei 
szolgáltatást igénylő családok száma. A családoknak minden év májusáig jelezniük kell a bölcsődék 
felé a bölcsődei ellátás iránti igényüket, ami az újonnan érkező gyermekek közel 90%-a esetében 
megvalósul, a fennmaradó 10% csak később adja be a jelentkezését. A nevelési év kezdetére, 
szeptemberre általában 100%-ot mutat a bölcsődék telítettsége, azonban a tényleges beiratkozás 
időpontjára ez a szám több esetben visszaesik. Előfordul, hogy a szülők különböző okok miatt 
lemondják a szeptemberi jelentkezést. Ez jellemző volt a 2020-as évre a pandémia okán. A 
bölcsődéknek figyelemmel kell kísérniük azokat a gyermekeket is, akik az év során betöltik a 
harmadik életévüket, mert ebben az esetben a szülő köteles nyilatkozni arról, hogy a gyermeket 
elviszi óvodába, vagy marad a nevelési év végéig a bölcsődében. Ezen okok miatt is nagyon fontos, 
hogy a bölcsődék minden évben pontosan mérjék fel a szükségleteket a bölcsődei szolgáltatás 
igénybevételével kapcsolatban. A bölcsődék által nyújtott magas színvonalú szakmai tevékenység, 
a lehetőség, hogy helyet, megfelelő szakmai és érzelmi hátteret biztosítanak a gyermekek számára, 
segítséget jelent Magyarország Kormánya által is egyre jobban támogatott családpolitikának. Ez 
hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy Debrecen az országos jelenségnek megfelelően ne 
elöregedő település legyen, hanem egyre több család vállaljon gyermeket, amely a gyermekek 
számának statisztikai növekedését is eredményezné.  
 
Férőhelyek alakulása 
Tagintézmény Férőhely/fő Csoportok 

száma 
Felvett 
gyermek: 
2020.06.30-án 

Felvett 
gyermek: 
2020.12.31  -én 

Varga utcai 100   8 93 82 
Postakert utcai   44   4 40 38 
Ősz utcai   52   4 48 50 
Gáborjáni Sz. K. utcai   76   6 59 21 
Karácsony György utcai   60   6 0 40 
Faraktár utcai   52   4 46 41 
Honvéd utcai 116 10 105 97 
Károlyi Mihály utcai 156 12 121 59 
Áchim András utcai   76   6 70 63 
Görgey utcai 120 10 112 102 
Margit téri 156 12 139 129 
Angyalföld téri 156 12 141 79 
Összesen 1164 94 974 801 

 
A gyermekeket 10-12 és 14 fős csoportokban helyezik el. Az egyenlőtlen elosztásnak több oka is 
van, amit jogszabályban meghatározott előírások szabályoznak. Egyre több 2 év alatti gyermek kerül 
be a bölcsődei ellátó rendszerbe, s mint azt a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet meghatározza, számuk 
egy csoportban nem haladhatja meg a 12 főt. Nehezítette a bölcsődei elhelyezést, ha sajátos nevelési 
igényű (a továbbiakban: SNI-s) gyermek került felvételre, vagy ha a nevelési év során derült fény a 
gyermek megváltozott nevelési igényére. Egy SNI-s gyermek a bölcsődei ellátás során két fő 
elhelyezésének megfelelő létszámot jelent a bölcsőde számára, az életkori szabályozás miatt akár 
egy SNI-s gyermek elhelyezése 4 férőhelyszám csökkenést is eredményezhet. Így mire minden 
gyermeket elhelyeznek a tagintézményekben, a valósan betölthető férőhelyszám elmarad a 
működési engedélyben meghatározott férőhelyszámhoz képest. Az intézmény az elmúlt év során is 
megtett mindent annak érdekében, hogy a városban élő családok igényeit kielégítse, és eleget tegyen 
a bölcsődei nevelés azon céljának, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, 
képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek 
saját kulturális környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz.   
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Az Egyesített Bölcsődei Intézmény feladata:  
Az Alapító okirat értelmében az intézmény gyermekjóléti alapellátás keretében a gyermekek 
napközbeni ellátásán belül: 

- Gyermekek bölcsődei ellátását, és a bölcsődei ellátottak részére nyújtott 
gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatok ellátását végzi.  

- Emellett hosszított nyitva tartást és a bölcsőde nyitvatartási ideje alatt időszakos 
gyermekfelügyeletet biztosít. 

- Továbbá napközbeni gyermekfelügyelet keretében segítséget nyújt többes ikrek 
gondozásához, neveléséhez a szülő, törvényes képviselő otthonában. 

- A fentieken túl, módszertani feladatok segítését látja el. 
 

Alapellátás 
A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetetten a kisgyermeket nevelő családok 
állnak.  
A bölcsődei nevelés feladatait a Bölcsődei nevelés- gondozás országos alapprogramja határozza 
meg, melyek az alábbiak: 

- A családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia fejlesztése.  
- Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása. 
- Az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése. 
- A megismerési folyamatok fejlődésének segítése. 

 
Az intézmény elsődleges feladata, hogy olyan bölcsődei ellátást nyújtson, amely a gyermekek 
napközbeni ellátása keretében, az Alapprogram szerint, jogszabályban meghatározott szakirányú 
végzettséggel rendelkező személy által, akár több csoportban nyújt szakszerű gondozást és nevelést. 
A Gyvt. értelmében a bölcsődei ellátás keretében - ha e törvény kivételt nem tesz - a három éven 
aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani. Bölcsődei ellátás keretében a nemzeti 
köznevelésről szóló a 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 4. § 25. pontja szerinti sajátos 
nevelési igényű gyermek nevelése és gondozása is végezhető. Bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési 
igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét 
betölti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A táblázat alapján látható, hogy már félévkor is 34 fővel kevesebb beíratott gyermek volt az 
intézményben 2019-hez képest. Ez a szám az év végére 169 gyermekkel kevesebb létszámot mutat 
az előző évhez képest. Ebben benne van az a tényező is, hogy 3 tagintézmény esetében nem 
kerülhetett sor teljes feltöltésre a felújítások miatt. Ezek az alábbiak: 

A bölcsődei ellátás az alábbiak szerint alakult 2019-ben  
A félév utolsó napján beíratott gyermekek száma Összesen 
Ebből 
0-11 hó 12-23 hó 24-35 hó 36 hó < 2019.06.30. 
0 53 568 387 1008 
    2019.12.31. 
1 168 703 98 970 
A bölcsődei ellátás az alábbiak szerint alakult 2020-ban 
A félév utolsó napján beíratott gyermekek száma Összesen 
Ebből 
0-11 hó 12-23 hó 24-35 hó 36 hó < 2020.06.30. 
0 62 506 406 974 
    2020.12.31. 
2 144 557 98 801  
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 Karácsony György Utcai Tagintézmény, melynek augusztusban történt a megnyitása 
és maximum 40 főig volt feltölthető. 

 A Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai Tagintézmény felújítás előtt áll, így maximum 20 
főre volt feltölthető. 

 A Károlyi Mihály Utcai Tagintézményt érintő várható felújítás miatt maximum 70 
főig volt feltölthető.  

Az év utolsó napján mutatkozó jelentős különbség nagy részét ez a 3 tagintézmény generálta. 
Ugyanakkor megjelenik az adatokban az is, hogy több szülő veszítette el a munkáját, illetve a 
járványtól való aggodalom miatt inkább úgy döntött, hogy még nem szeretné a gyermekét 
közösségbe adni. Az is befolyásoló tényező volt, hogy a szülők bár tervezték a munkába történő 
visszaállást, de az online oktatásra való átállás miatt inkább maradtak otthon, ezzel is segítve a 
nagyobb gyermeket. Tavasszal még bizakodóak voltak a szülők, és jelentkeztek felvételre, azonban 
ősszel többen lemondták a férőhelyet.  
 
A gyermekétkeztetés biztosítása önálló főzőkonyhák működtetésével történik. A közétkeztetési 
rendelet táplálkozás-egészségügyi előírásainak betartása és a diétás étkeztetés lehetősége adott. A 
diétás étkeztetés elsősorban a Honvéd Utcai Tagintézményben, azonban kiszállítás útján minden 
tagintézményben biztosított. A konyhákat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ellenőrizte 
az év során. Az ellenőrzés jelentős hibákat nem tárt fel, az észlelt hibákat korrigálták. Két olyan 
bölcsőde volt, ahol a hibák jelentős része az épület állagából adódott, azonban azok korszerűsítés 
előtt állnak (Postakert Utcai Tagintézmény és Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai Tagintézmény).  
A pandémia magával hozta annak igényét, hogy a veszélyhelyzet idején otthon maradt családok 
esetében is biztosítani kell étkeztetést, különösen akkor, ha a gyermek ingyenes étkezésre jogosult. 
Ezt a rendkívüli szünet ideje alatt biztosította az intézmény a családok számára. 
 
A Gyvt. rendelkezései szerint a szülő, törvényes képviselő otthonában napközbeni 
gyermekfelügyelet akkor biztosítható, ha a gyermek állandó, vagy időszakos ellátása nappali 
intézményben nem biztosítható és a szülő, törvényes képviselő a gyermek napközbeni ellátását nem, 
vagy csak részben tudja megoldani. Ilyen ok lehet egyebek mellett, ha többes ikrek születnek, és az 
ikergyermekek gondozásában, nevelésében a szülő segítségre szorul. Többes ikrek születésekor a 
napközbeni gyermekfelügyelet a szülő, törvényes képviselő otthonában a gyermek születésétől 
kezdve nyújtható. Ezzel a lehetőséggel 2020 januárjában 2 család élt, februártól-novemberig egy 
család, majd decembertől erre az ellátási formára nem volt igény. A családok őszinte elismeréssel és 
köszönettel voltak a szolgáltatásért és annak színvonaláért. 
 
Az intézmény működési mutatói 
A járványhelyzet nemcsak a felvételi számokban és a feltöltöttségben mutatkozott meg, hanem a 
tagintézmények kihasználtságában is. A három, csak részben feltöltött tagintézmény (Karácsony 
György Utcai Tagintézmény, Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai Tagintézmény, Károlyi Mihály Utcai 
Tagintézmény) is befolyásolta az adatokat. Ugyanakkor a járványhelyzetre vonatkozó kormányzati 
álláspont, mely szerint a bölcsődébe csak az a kisgyermek járhatott, aki nem mutatott betegséggel 
kapcsolatos tünetet, szintén befolyásoló erővel bírt. Ezzel a felhívással a szülők is egyetértettek, a 
helyzetre való tekintettel sokkal gyakrabban, vagy hosszabb időre tartották otthon gyermeküket. A 
járványhelyzet első hullámában csak ügyeleti ellátást biztosított az intézmény a fenntartó döntése 
szerint. Ezek a tényezők erősen befolyásolták az intézmény kihasználtsági mutatóit, amit tovább 
gyengített az is, hogy 2020 februárjában a gyermekek között magas számban volt hiányzó a hurutos, 
hagyományos influenzából fakadó tünetek miatt. A járvány a szülőkben sok félelmet, aggodalmat 
generált, amire főként az első hullámban egyre többen reagáltak úgy, hogy a gyermeket átmenetileg 
nem vitték bölcsődébe. Nyáron a korábbi évekkel ellentétben magasabb volt az intézmény 
kihasználtsága, tekintve, hogy sok szülőnek elfogyott a szabadsága. Szeptemberben megkezdődtek 
a beszoktatások, ami a korábbi évekhez hasonlóan azt jelentette, hogy csak fokozatosan töltődtek 
fel a bölcsődék. Az év második felében megérkező második hullám megint csak befolyásolta a 
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mutatókat. Az újonnan érkező gyermekek gyakrabban betegedtek meg és a szülők is óvatosabban, 
több napos hiányzás után vitték újra a gyermeket bölcsődébe, illetve sokkal előbb reagáltak a 
gyengébb tünetekre is.  
 

 
 
Kihasználtság és beírt gyermekek viszonylatában az intézmény működési mutatói az alábbiak szerint 
alakultak az előző évhez képest: 
 
Kihasználtsági mutatók 2019 2020  Eltérések 
Kihasználtság a gondozott gyermekekhez 
viszonyítva 

67,45% 52,95% -14,4% 

Kihasználtság a beírt gyermekekhez viszonyítva 87,84% 76,01% -11,83% 
Teljesített gondozási napok száma 161 371 125 979 -35 392 
Beírt gyermekek száma 210 132 180 835 -29 297 
Nyitvatartási napok száma 224 210 -14 
Férőhely szám 1164 1164 0 

 
A fenti adatok intézményi szinten mutatják az összehasonlítást. Erőteljes eltérés figyelhető meg a 
2019-es évhez képest a beírt gyermekek számának tekintetében. Elmondható, hogy minden bölcsőde 
népszerű a városban. A szülők többsége továbbra is a munkába állás, a család gazdasági helyzete, 
illetve munkahelyféltés miatt választja a bölcsődei elhelyezést. Több szülő a gyermek közösségi 
igénye, a változatos, színes családi programok és a rendszeres, életkornak megfelelő étkezés 
lehetősége miatt is szeretné bölcsődébe íratni gyermekét. Intézményválasztás során a szülők a 
lakóhely, illetve a munkahely közelségét veszik alapul. A szülők egyre inkább szeretnének élni azzal 
a lehetőséggel, hogy választásuk előtt több intézményt is megtekinthessenek. Korábban főként a 
tárgyi feltételek mentén hoztak döntést. A szülők számára az is meghatározó, hogy az adott 
tagintézmény milyen pedagógiai szemléletet képvisel, milyen családi programokat kínál. Erről a 
szülők tudatosan igyekeznek tájékozódni a bölcsődeválasztás előtt. 
Ezen a téren szükséges volt reagálnia az intézménynek. A járványhelyzet az elmúlt évben nem tette 
lehetővé, hogy a szülők számára nyílt napokat tartsanak. Februárban még voltak tagintézmények, 
ahol lezajlottak a nyílt napok, de akik későbbre tervezték, azok már nem tudták megtartani. 
Ugyanakkor biztosítani kívánták a szülők azon jogát, hogy minden szükséges tájékoztatást 
megkapjanak, ami segíti őket az intézményválasztással kapcsolatos döntésükben. Az intézmény 
ennek érdekében igyekezett a www.debrecenibolcsik.hu oldalon minél több formában képet nyújtani 
a tagintézményekről és természetesen telefonon is készséggel adtak tájékoztatást az érdeklődő 
szülőknek. Április hónapban a felvételi eljárás online formában történő lebonyolítására került sor. 
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Szerteágazó kommunikációt és odafigyelést igényelt, hogy az információk eljussanak a szülőkhöz, 
a beérkező nagy mennyiségű csatolt anyagok figyelemmel követése, mentése, áttekintése, szükség 
esetén a hiánypótlások bekérése. Mindezek ellenére a felvételi eljárás zökkenőmentesen lezárult. 
Ennek eredményeként augusztus-szeptember-október hónapra 510 új gyermek felvételét 
bonyolította le az intézmény.  
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására vonatkozó adatok 
Az SNI gyermekek nevelése - gondozása többféle formában valósul meg.  A Honvéd Utcai 
Tagintézmény speciális csoportjában a középsúlyos, illetve halmozottan sérült gyermekek ellátása 
(Down-szindrómás, Angelman-szindrómás, Rhett-szindrómás, Williams-szindrómás, autista, vak és 
gyengén látó, mozgássérült, hallási fogyatékos gyermekek) történik. A Görgey Utcai 
Tagintézményben integrált csoportokban van lehetőség az eltérő fejlődésű gyermekek fogadására, 
biztosítva a személyi és tárgyi feltételeket. Az intézmény többi tagintézménye is fogad SNI 
kisgyermeket, amennyiben a csoportok létszáma ezt lehetővé teszi. Abban az esetben, ha nevelési 
év közben születik meg a Szakértői Bizottság véleménye, miszerint a kisgyermek nevelése-
gondozása a továbbiakban normál csoportban folytatódhat, a tagintézmények biztosítják a 
kisgyermek helyben maradását. A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjában a 
bölcsődei nevelés alapelvei között szerepel a koragyermekkori intervenciós szemlélet 
befogadásának elve. Ennek értelmében „a koragyermekkori intervenció magában foglal minden 
olyan tevékenységet, amely a kisgyermek sajátos szükségleteinek meghatározását és 
figyelembevételét szolgálja. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató funkcióját tekintve 
alkalmas színtér a koragyermekkori intervenció szemléletének alkalmazására. A kisgyermeknevelő 
feladata az esetlegesen felmerülő fejlődésbeli lemaradások, megtorpanások felismerése, jelzése.”  
Az intézmény a fentieknek maradéktalanul eleget tett és kiemelt figyelmet fordított a szakemberek 
speciális ismereteinek bővítésére, illetve érzékenyítésére. 2020. év során a tagintézményekben 
összesen 29 fő sajátos nevelési igényű kisgyermek ellátására került sor.  
 
Az SNI gyermekeket fogadó tagintézményekben megfelelő tárgyi és személyi feltételek teszik 
lehetővé a gyermekek korai fejlesztését (fejlesztőszobák, fejlesztő eszközök). Ezek a feltételek a 
Honvéd Utcai és a Görgey Utcai Tagintézmény esetében is érvényesülnek. Vannak olyan 
tagintézmények, amelyek biztosítják az SNI kisgyermek ellátását, de a gyermek fejlesztése nem 
helyben történik, hanem a szülő viszi el a kijelölt helyre. A csoporton belüli tárgyi feltételek ebben 
az esteben is biztosítottak. Egyre gyakrabban találkozni olyan kisgyermekekkel, akik nem 
rendelkeznek SNI státusszal, mert a szülők még nem jártak a szakértői bizottságnál, nem tudva, nem 
akarva szembenézni a gyermek másságával. Esetükben is nagyon fontos a megfelelő támogatás, 
segítség nyújtása, hogy ne hárítsák a problémát, hanem mielőbb legyenek partnerek abban, hogy a 
gyermek megkapja a számára igen fontos korai fejlesztést. Ennek érdekében keresték az utakat a 
társszakmák, szolgáltatók, illetve a gyermekvédelem irányában is, hogy a szülők, családok számára 
minél szélesebb körű támogatást, információt, segítséget tudjanak nyújtani. Az intézményben 
rendelkezésre álló integrált és speciális csoportos férőhelyek elegendőnek bizonyultak.  
 
Alapellátáson túli szolgáltatások 
Valamennyi bölcsőde időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújthat, az alapellátás 
veszélyeztetése nélkül. Ennek célja a családi nevelést támogató szolgáltatás nyújtása a gyed-en, 
gyes-en lévő szülők gyermekei részére, akiknek estleg csak alkalomszerű elfoglaltságaik vannak. 
2020-ban nem tette lehetővé a pandémiás helyzet a szolgáltatás biztosítását. A járvány fokozott 
felerősödése pedig magával hozta, hogy a szülők sem kerestek ilyen jellegű időszakos megoldást a 
gyermek elhelyezésére. 
 
Az intézményben rugalmas/hosszított nyitvatartásra van lehetőség 4 tagintézmény esetében. A 
szolgáltatást 18-19 óra között külön szolgáltatási díj megfizetése mellett vehetik igénybe azon 
szülők, akiknek gyermeke a bölcsődébe jár, de munkavégzése vagy egyéb ok miatt a bölcsőde rendes 
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nyitvatartási rendjén túl tudja csak gyermekét hazavinni.  Erre a szolgáltatásra 2020-ban nem volt 
igény. 
 
Intézményi feltételek (szolgáltatás, ellátás) 
Az Egyesített Bölcsődei Intézmény 12 tagintézményében 1164 férőhelyen, 349,5 alkalmazotti 
létszámmal biztosította a feladatellátását. A tagintézmények érvényes, határozatlan időre szóló 
működési engedélyekkel rendelkeznek, melyek 2020-ban nem módosultak.  
 
A szakmai létszám az alábbiak szerint alakult:  

- 2 fő felsővezető 
- 12 fő tagintézményvezető 
- 1 fő szaktanácsadó 
- 1 fő pszichológus 
- 200 fő kisgyermeknevelő 

 
A szakdolgozók aktuális képzettsége 
A tagintézményekben a gyermekek gondozását-nevelését szakképzett kisgyermeknevelők végzik, 
akik az NM rendeletben meghatározott képesítések valamelyikével rendelkeznek. Munkájukat 
hivatásnak tekintik. A legújabb szakmai módszerek szerint dolgoznak, ezáltal fejlesztik a gyermekek 
kreativitását, alkotó készségét, személyiségét, kompetenciáit. 
A kisgyermeknevelők munkáját 46 fő bölcsődei dajka segíti, akik elvégezték a bölcsődei dajka, a 
bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó 
személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendeletben 
szabályozott hatósági képzést.  
 
2020. évi személyi változások 
 

A változások alapvetően 5 területen jelentkeztek 
Intézménytől 
való távozás 

Nyugdíjba 
vonulás 

Új dolgozó érkezése Diplomaszerzés Vezető váltás  

10 fő 13 fő 11 fő 14 fő 1 fő 
Távozás oka: 
családalapítás 
okán 
elköltözés, 
lakhelyváltás 

A 40 év 
munkaviszony 
megszerzésének 
lehetőségével 
élve 

Diplomás és 
középfokú 
végzettséggel 
rendelkező 
kisgyermeknevelők 
egyaránt kerültek 
felvételre. 
Kiválasztásuknál a 
szakmai ismeret és a 
személyiség, attitűd 
volt a szempont 

Kisgyermeknevelő 
BA, 
Óvodapedagógus  
Inkluzív nevelés 
okleveles tanára 

Az Ősz utcai 
Tagintézmény 
vezetőjének 
személye 
nyugdíjba 
vonulás okán 
változott 

 
Az elmúlt két évben jelentős volt a tagintézményekben a fluktuáció. Ennek oka az, hogy szakmai 
generációváltás van folyamatban. A kisgyermeknevelők jelentős része az elmúlt két év során elérte 
azt a korhatárt, amikor élhetnek a 40 év jogosultsági időnek köszönhető korkedvezménnyel történő 
nyugdíjba vonulás lehetőségével. Ezt a lehetőséget szinte minden esetben megragadják. Ennek 
fényében a kisgyermeknevelői kollektíva egy megfiatalodáson megy keresztül, hiszen egyre több 
pályakezdő fiatal érkezik a helyükre. Esetükben nagy hangsúlyt fektetnek az intézményi 
szocializálódás elősegítésére, mely kihatással van a szervezet iránti elköteleződés megszilárdulására 
is. Ugyanakkor, tekintve, hogy fiatal, családalapítás előtt, vagy családalapításban lévő generációról 
beszélünk, esetükben is számolni kell azzal, hogy elköltöznek, vagy gyermekvállalásból kifolyólag 
ideiglenesen megürül a helyük. A szakember-kiválasztásra nagy hangsúlyt fektet az intézmény, 
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hiszen a jelenleg felvételre kerülő jelentős számú kisgyermeknevelő hosszú évekre meghatározza az 
intézmény szakmai közösségét. 
 
Képzések, továbbképzések 
A bölcsődei nevelés-gondozás sikere, eredményessége elsősorban azon múlik, hogy kik 
foglalkoznak a gyerekekkel. A bölcsődei nevelésben a korosztály életkori sajátosságaiból adódóan 
meghatározó a kisgyermeknevelő szerepe, aki személyiségén keresztül hat a kisgyermekre és a 
családra. A feladatok színvonalas megvalósítására megfelelő szakmai kompetenciával és 
identitással, kellő önismerettel, magas szintű társas készségekkel bíró szakember képes. Ebből 
adódóan a kisgyermeknevelő felelős a szakmai tudása szinten tartásáért, gyarapításáért, szakmai 
kompetenciái fejlesztéséért. Az, hogy a kisgyermek hogyan érzi magát, elsősorban attól függ, hogy 
a felnőtt, akire rá van bízva, hogyan bánik vele, milyen mértékben nyújt neki támaszt, biztonságot. 
A gyermekközösség visszatükrözi azt a gondoskodást, azt az érzelmi közeget, amit az ott dolgozó 
felnőtt biztosít, s ebben a folyamatban a kisgyermeknevelő személyisége és nevelési módszerei 
meghatározók. Minőségi ellátást csak magasan képzett, elhivatott szakemberek, és az őket segítő 
lelkiismeretes segítő személyzet képes együttesen biztosítani. Az intézmény tudatosan irányította a 
szakembereit olyan továbbképzések irányába, amelyek érzékenyítik a kisgyermeknevelőket a 
hátrányos helyzet területén. Hátrányos helyzetről nemcsak akkor lehet beszélni, ha a szociális 
helyzetből fakadó hátrányokra gondolunk, hanem akkor is, amikor a családok helyzete azért 
nehezített, mert SNI kisgyermek nevelésével kell megbirkózniuk. Az intézmény számára az is cél 
volt, hogy a kisgyermeknevelőik rálátást nyerjenek azon ágazatokra, amelyek hozzájuk hasonlóan 
részesei a kisgyermek életútjának. Az intézmény törekedett arra, hogy erősítse az ágazatok közötti 
együttműködést, ezzel is hatékonyabbá téve a családok segítését. Ennek fényében tervezte meg az 
intézmény a szakemberek továbbképzését. 
 
A bölcsődei dolgozók számára szervezett képzések 2020-ban 
 

Ágazatok közötti 
együttműködést segítő 

Szakemberek mentális 
támogatását segítő 

Szülők és szakemberek 
közötti együttműködést 

segítő 
A pedagógiai tanácsadás 
szerepe a koragyermekkori 
intervencióban 
 
 
89 fő 

Ágazatközi esetmegbeszélő 
csoport a koragyermekkori 
intervencióban dolgozó 
szakemberek számára 
 
2 fő 

Szülőcsoportos foglalkozás, 
szakemberek vezetésével 
segíti a szülők egymás 
közötti kommunikációját, 
tapasztalat cseréjét 
Intézményből 34 szülő 

A koragyermekkori 
családközpontú tanácsadás 
és intervenció 
interdiszciplináris 
megközelítésben (ágazatok 
közötti együttműködés) 
27 fő 

Ágazatközi szupervíziós 
csoport a koragyermekkori 
intervencióban dolgozó 
szakemberek számára 
 
 
3 fő 

Szülő-szakember csoport. 
Különböző szakemberek és 
szülők közös csoportja, ami 
segíti a szülőket az 
ellátórendszerben történő 
eligazodásban. 
Intézményből 6 szülő 

A tipikus fejlődés jellemzői, 
az eltérő fejlődésmenet 
figyelemfelkeltő jelei a korai 
életkorban 
 
4 fő 

 Gyöngyhalász csoport. A 
SNI gyermeket nevelő 
családok számára nyújtott 
támogatást szakemberek 
vezetésével 
Intézményből 12 szülő 

A gyermek fejlődésének 
nyomon követésére 
kidolgozott kérdőív 
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alkalmazása bölcsődében, 
óvodában 
21 fő 
A gyermekvédelmi 
jelzőrendszeri tagok 
együttműködésének 
elősegítése 
7 fő 

  

 
Vezetői továbbképzések 2020-ban 
 
Szociális vezetőképzés Bölcsődében, mini bölcsődében 

intézményvezető képzés 
Alapja: 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 
a vezetői megbízással rendelkező szociális 
szolgáltatást nyújtó személyek 
vezetőképzéséről 

Alapja: a pedagógus minősítőrendszer, 
melyben a vezetőnek feladatai vannak a 
minősítésben érintett dolgozóval 
kapcsolatban 

Jelentősége: vezetői készségeket, 
kompetenciákat alakít, erősít. Rálátást adott 
a szociális területen működő intézmények 
működésébe és a lehetséges együttműködési 
felületekre.  

Jelentősége: segítséget nyújtott a vezetőnek 
a minősítő eljáráshoz kapcsolódó vezetői 
feladatok megismerésére és arra, hogyan 
támogathatja a minősítésben résztvevő 
szakembereit, illetve a portfólió értékelés 
feladataiba 

12 fő 7 fő 
 
Megállapítható, hogy a bölcsődei szakemberek képzése szorosan kapcsolódik a hátránykezeléshez, 
a koragyermekkori intervencióhoz és a gyermekvédelem résztvevőivel közös nyelv erősítéséhez, 
vagyis az ágazatok közötti együttműködés kialakításához. Ezek a továbbképzések nemcsak 
érzékenyítették a szakembereket, hanem jelentős szakmai ismeretet nyújtottak az SNI kisgyermekek 
támogatásához, illetve a mögöttük álló családok támogatásához, ugyanakkor a szociális helyzetből 
fakadó hátrányok kezeléséhez is ismeretet adtak. Hangsúlyos képzés volt számunkra a 
jelzőrendszeri tagok együttműködésére vonatkozó képzés, melyben a szakemberek segítséget 
kaptak arra nézve, hogyan ismerhetik fel a veszélyeztetettség, elhanyagolás és a bántalmazás 
különböző formáit, illetve hogyan kell a helyzetet az észlelő-jelzőrendszer viszonylatában kezelni.  
 
Érdekképviseleti Fórum 
Az intézményben az ellátásban részesülők érdekvédelmére szolgáló Érdekképviseleti Fórum 
működik. Működésének szabályzata az elmúlt év során nem módosult, valamint a tagok 
személyében sem történt változás. Az Érdekképviseleti Fórummal kapcsolatos információk, 
tájékoztatás minden bölcsődében elérhető a gyermeköltözőkbe kihelyezett tájékoztatókon keresztül.  
A szülők minden tagintézményben megkapták a tájékoztatást az Érdekképviseleti Fórum 
működésére, elérhetőségére, feladatkörére nézve. Az elmúlt évek során a Fórumhoz ellátást érintő 
kifogások, vagy kötelezettségszegésre utaló panaszok nem érkeztek. 
 
Az intézmény Gyvt. 17. §-a szerinti, gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatainak ellátása 

- A bölcsőde, mint gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó intézmény, az észlelő-jelzőrendszer tagja. Tevékenységében a gyermekvédelem, mint 
komplex tevékenység jelenik meg. Az észlelő-jelzőrendszer koordinátora a család- és 
gyermekjóléti szolgálat. Az általa szervezett jelzőrendszeri megbeszéléseken az intézmény 
rendszeres résztvevő. 

- A cél, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik 
őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális 
környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. Teszik ezt kiemelt 
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figyelemmel azon családok vonatkozásában, ahol elakadásokat tapasztalnak a családok 
működésében, vagy ahol a család diszfunkcionális működése miatt a gyermek 
szocializációja hiányos, vagy hibás.  

- A bölcsődei nevelés célja, hogy a koragyermekkori intervenció szemléletének széleskörű 
értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós 
tevékenységet folytasson. Ez magában foglalja a veszélyeztetett, bántalmazott és az 
elhanyagolt, a korai fejlesztésre, gondozásra, valamint a sajátos nevelési igényű, a tartósan 
beteg, az ártalmas környezeti vagy társadalmi hatásoknak kitett gyermekek érdekében tett 
intézkedéseket. 

- A problémával küzdő családok gyermekei esetében a hátrányoknak és következményeiknek 
enyhítésére irányuló tevékenység, szükség esetén más intézményekkel, szakemberekkel 
együttműködve történik, a kompetencia határok figyelembevételével. A szakemberek 
számára nyújtott képzések jelentős előrelépést jelentettek az interdiszciplináris szemlélet 
formálásában, az ahhoz szükséges attitűdök kialakításában. 

- A kora gyermekkori intervenciós ellátórendszerben dolgozó szakembereknek, így a 
kisgyermeknevelőknek is egyik fontos feladata a gyermek testi-lelki fejlődésének nyomon 
követése, az eltérő, megkésett fejlődésmenet felismerése, a környezet fejlődésre gyakorolt 
hatásának azonosítása. Ugyanakkor információkkal kell szolgálniuk arról is, hogy az otthoni 
környezetben a szülő hogyan tudja támogatni és figyelni gyermekének fejlődését. Ebben a 
továbbképzéseken megszerzett ismeretek két irányban nyújtottak segítséget. Egyrészt 
felkészítették a szakembereket arra, hogyan tudnak megfelelően tanácsot, támogatást 
nyújtani a családok számára (pedagógiai tanácsadás). Másrészt ismeretet kaptak arra nézve, 
hogy milyen figyelemfelkeltő jelek mutatnak az eltérő fejlődésmenet felismerésére. Az 
időben észlelt elakadásból fakadó hátrányok jelentősen csökkenthetők. A pedagógiai 
tanácsadás a szülőket segíti a probléma beazonosításában és a lehetséges segítő utak 
megtalálásában, vagy éppen saját belső erőforrásainak mozgósításában. 

- A járványhelyzet rákényszerítette arra a szakembereket, hogy új utakat keressenek a 
családok támogatására. Jelen helyzetben eleinte korlátozottá vált a személyes találkozások 
lehetősége (pl. családlátogatás, családi napok), majd a járvány fokozódásával teljesen 
megszűnt a kontakt lehetőség. Az első hullám ideje alatt a családok is nehezen birkóztak meg 
a váratlan helyzettel. A bezártság még inkább magával hozta a közösség igényét számukra. 
A kisgyermeknevelők rendkívül rugalmasan reagáltak a kihívásra. Megkeresték azokat a zárt 
internetes felületeket, ahol a csoportjukba járó szülőkkel kommunikálni tudtak. A kezdeti 
kommunikáció és információ megosztás napról napra színesedett, újabb ötletekkel 
gyarapodott. Megtalálták annak a lehetőségét, hogy a virtuális térben hogyan kovácsolják 
össze a szülőket, rendezzenek közös programot, osszanak meg élményeket, vagy nyújtsanak 
tanácsadó segítséget. A folyamatba az intézmény pszichológusa is bekapcsolódott. A szülők 
hálásan fogadtak minden kapaszkodót. 

- A gyermekek többsége rendezett anyagi körülmények között élő családi háttérből érkezik az 
intézménybe. Az intézményi gyermeklétszám minimális százalékát teszik ki a jövedelmi 
szegénységben elő, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek. Az 
elmúlt három évben a benyújtott igazolások alapján éves szinten is 10 fő alatt volt a számuk.  

 
Az ellátást igénylők száma 2020-ban a kiemelt figyelmet igénylő csoportok vonatkozásában 
Hátrányos helyzetű gyermekek száma az év folyamán: 9 fő 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma az év folyamán: 8 fő 
2020. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 
Nagycsaládosok 
száma 

136 142 144 9 102 124 119 114 83 99 102 102 

RGYK-ban 
részesülők 
száma 

15 16 18 4 16 15 15 14 7 7 5 5 
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Nevelésbe vett 
gyermekek 
száma 

6 6 5 0 4 4 4 4 5 5 5 5 

 
Jelzőrendszeri együttműködési felületek: 

- A járványhelyzet rányomta bélyegét az együttműködésre. Szükség esetén az intézmények 
kapcsolatba léptek egymással, de a leszűkült kapcsolattartás magával hozta, hogy csak a 
szükséges esetekben és főként telefonos, vagy online formában jött létre együttműködés. Az 
ágazatok közötti együttműködést célzó továbbképzések viszont erőteljes pozitív hatással 
bírtak. A továbbképzéseken nem csak beleláttak a szakemberek egymás szerepeibe, 
feladatköreibe, de jobban megismerték egymás kihívásait és a szakemberek szert tettek egy 
olyan kapcsolati hálóra, ahonnan egymást tudják segíteni. 

- A védelembe vett gyermekek száma alacsony. Esetükben kiemelt kapcsolatban van az 
intézmény a családgondozóval.  

- Az éves szinten megrendezésre kerülő szakmaközi megbeszélésen rendszeresen részt 
vesznek a tagintézmények.  

- A Család- és Gyermekjóléti Központ által kiküldött kérdőívet gondos figyelemmel töltik ki 
a tagintézményvezetők. Tisztában vannak vele, hogy ez ad támpontot a Család- és 
Gyermekjóléti Központ számára a területén található hátrányok, veszélyek feltérképezésére.    
 

A Gyvt. 17. §-a meghatározza a bölcsőde, mint gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmény 
szerepét a gyermekvédelmi rendszerben. Ennek értelmében a bölcsőde feladata a gyermekek 
családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, illetve annak 
megszüntetése érdekében jelzéssel élni a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál. Különösen nagy 
figyelmet kell fordítani a hátrányos helyzetű gyermekekre, hiszen, ha a hátrányok halmozódnak, az 
könnyen átfordulhat veszélyeztetettségbe. Az időben feltárt hátrány, elakadás feltárása, az időben 
történő intervenció jó eséllyel segíti a gyermekeket, családokat a hátrányok csökkentésében, 
megszüntetésében és az elakadásokból történő kimozdításban. 
 
Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján 
A hátrányok, elakadások lehetnek időszakosak, bizonyos élethelyzetből fakadóak, amelyben ha a 
család korai szakaszban kap segítséget, útmutatást, akkor jó eséllyel tud kilábalni, mielőtt a helyzet 
krízissé alakul át. A pandémiás helyzetben a családok is bezárkóznak, elszeparálódnak. A 
személyesen történő beszélgetés erősen lecsökken. A szakembereknek érzékenyebben kell figyelni 
a kisgyermekekre és a családokra. A zárt helyzetben könnyebben válnak láthatatlanná a családok és 
azok a jelek, amelyek a család diszfunkcionális működésére, vagy a nevelési nehézségekre, 
megakadásokra hívják fel a figyelmet. Ha ezeket nem veszik időben észre, az elakadás 
manifesztálódik és könnyen fordul át egy sokkal nehezebben kezelhető helyzetbe. Elengedhetetlen, 
hogy a kisgyermeknevelők tisztában legyenek a szociális ellátó rendszer felépítésével. A 
kisgyermeknevelő nem lehet minden területen otthon, de minden esetben tudnia kell, hová 
irányíthatja segítségért, adott problémával a családot. Az is lehet, hogy nem kell sehova irányítania 
a családot, csak tanácsadó és erőforrás szerepben, támogatóan jelen lenni, amíg újra láthatóvá válnak 
számunkra a családok.  

c) Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye 
 (a továbbiakban: Gyermekvédelmi Intézmény)  

 
Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 68. 
Telephely: 4026 Debrecen, Mester u. 30.  

 
A Gyermekvédelmi Intézmény 2020-ban gyermekek átmeneti gondozását végezte gyermekek 
átmeneti otthonában és családok átmeneti otthona két szervezeti egységében, valamint a 
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szünidőkben az általános iskolás korosztályba tartozó gyermekek napközbeni felügyeletét szervezte 
alternatív napközbeni ellátás formájában. 
 

A családok átmeneti otthona és a gyermekek átmeneti otthona ellátási területe a város egész 
területére terjed ki.  

 Gyermekek Átmeneti Otthona 
 

A gyermekek átmeneti otthona a Böszörményi út 68. szám alatt helyezkedik el. 
A férőhelyek száma: 9. 
Az intézmény 2020-ban az előző évekhez képest még nagyobb hangsúlyt helyezett arra, hogy a 
hozzájuk kerülő gyermekek számára a lehető legnagyobb biztonságot nyújtó, családias 
körülményeket biztosítsanak, teljes körű ellátást, nevelést, gondozást nyújtva a szülők bevonásával. 
Igyekeztek a szülőkben kialakult félelmeket és kétségeket oldani. Nyitottan, szeretettel fogadták az 
intézményhez forduló, különböző problémákkal küzdő, krízishelyzetbe került családokat. Ebben a 
frusztráltsággal és félelemmel teli időszakban minden gyermeket igyekeztek segíteni abban, hogy a 
megkezdett oktatási folyamatot folytassa (akár online módon), a szüleivel a kapcsolatot tartsa (a 
szabályozásnak megfelelően) és nyugodt, biztonságos közegben töltse a mindennapjait.  
Az intézmény a munkáját továbbra is Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő 
családokkal végezte, a célcsoport a 3-18 év közötti gyermekek és fiatalok voltak. 
 

A bekerülés adatai  
Az átmeneti gondozást minden gyermek esetében a családsegítő és/vagy esetmenedzser ajánlotta a 
szülőnek vagy a gyermeknek. A pandémia kezdetéig, amíg a lehetőségek engedték, a bekerülést 
megelőzően minden alkalommal esetkonferencia tartására került sor. Az intézmény 2020-ban az 
előző évhez viszonyítva kevesebb, összesen 18 gyermek átmeneti gondozását végezte, ebből 14 
gyermek 2020-ban került be az otthonba. A kevesebb gyermekszám egyértelműen a pandémia 
időszakkal hozható összefüggésbe. Ennek egyik oka az lehetett, hogy a gyermekvédelmi 
alapellátásban a pandémiával kapcsolatos szabályozások miatt láthatóan kevesebb családlátogatásra, 
személyes kapcsolatfelvételre került sor. Emiatt az átmeneti gondozás lehetőségéről, formájáról nem 
jutott el annyi információ a rászoruló családokhoz, mint az előző években. A csökkenő 
gyereklétszám másik oka az volt, hogy a családok a vírushelyzet miatt „bezártak”, minimális kontakt 
alakult ki az emberek között. A járvány miatti szorongás a szülőkben gyakorlatilag állandósult, és 
bár adódtak súlyos konfliktushelyzetek, nehézségek, életviteli problémák a családok életében, ennek 
ellenére nem kértek segítséget a szakemberektől. 
 

A bekerülés indokai 2016. és 2020. között a következők voltak (gyerekenként több ok is 
megjelölésre került): 
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2020-ban megnőtt a családi konfliktus és a szülők életvezetési problémája miatti bekerülések aránya. 
A múlt év során nagyon sok család került kilátástalan helyzetbe.  Az összezártság, az egymásra 
utaltság, az online oktatás terhei, az egzisztenciális és lelki bizonytalanság nagyon sok konfliktust 
idézett elő az addig jól működő családok életében is. A bekerülő gyermekek esetében tapasztalható 
volt, hogy a családjuk egzisztenciális bizonytalanságának növekedése együtt járt a szülők mentális 
meggyengülésével, aminek következtében a családon belül nagyon sok konfliktus (lelki, testi) 
alakult ki.  
 
Az intézmény a gyermekek gondozása során nagy hangsúlyt fektetett az elmúlt évben arra, hogy a 
szülők életviteli problémájából adódó negatív fejlődési folyamatot, rossz mintát, deviáns viselkedési 
formát pozitív mintával váltsa fel. Nyílt kommunikációval, elfogadó, ám változásra és fejlődésre 
inspiráló hozzáállással kezelték a nehézségeket. 
 
A bekerült gyermekek életkori megoszlása a következő képet mutatta 2020-ban:  
 

 
 
A kor szerinti megoszlásból kitűnik, hogy az elmúlt év folyamán a 14-18 éves korosztály aránya 
volt a meghatározó.   
 
Az otthon dolgozóinak a kamaszkori sajátosságokból adódó nehézségekkel napi szinten kellett 
megküzdeniük. Szinte mindegyik gyermeknél megjelentek a kamaszkorból adódó viselkedéses 
tünetek, a lelki bizonytalanságok, az érzelmi hullámzások, a szabályok megkérdőjelezése és a 
határok feszegetése. Új problémaként jelentkezett a 14-18 éves korosztályban az egészségkárosító 
szerek (cigaretta, alkohol) rendszeres vagy időnkénti használata. Az otthon dolgozóinak új, egyénre 
szabott eszközöket kellett kidolgozniuk, amivel hatékonyan tudtak ezekre a problémákra azonnali 
megoldási módszereket találni. A gyerekekkel kialakított közvetlen és nyílt kommunikáció, a 
közösen hozott szabályrendszer segítette a lakókat abban, hogy a házirendet betartsák.  
 
A 18 gyermek közül 12 általános iskolás, 6 pedig középiskolás volt. A középiskolás gyermekek 
közül egy gimnáziumban folytatta a tanulmányait, öten szakiskolában szakmát tanultak. Az átmeneti 
gondozásban lévő 18 gyermek közül 12 gyermek állt védelembe vétel alatt. A szülőktől kapott 
információk szerint a gyámhivatal 3 gyermek esetében a hátrányos helyzet, 6 gyermek esetében 
pedig a halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról hozott határozatot. 
 
A kikerülésre vonatkozó adatok (2016-2020) 
A férőhelyek kihasználtságát a gondozási napok számának alakulása mutatja. 2020-ban a gondozási 
napok száma 1676 nap volt, ami a férőhelyek 51,02%-os kihasználtságát jelenti. 2019-ben ez 
64,17% volt. A kihasználtság csökkenése egyértelműen a vírushelyzet következménye. 2020-ban 13 
gyermek költözött ki az otthonból.   
 
2016. és 2020. között az alábbiak szerint alakult a gyermekek összetétele a gondozásban töltött idő 
szerint: 
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Az adatokból jól látható, hogy minden évben a gyermekek 70-80%-a félévnél kevesebb időt töltött 
átmeneti gondozásban, ami igazolja az átmeneti gondozás céljának megvalósulását, a gyors és 
hatékony problémamegoldásra törekvést, a minimális intervenciós szolgáltatás nyújtását. Az otthon 
átmeneti jellege egyre erőteljesebben érvényesül. Ez azért is rendkívül fontos, mert a gyerekeknél 
az átmeneti gondozás rövidebb időszakaiban még nem alakulnak ki hospitalizációs ártalmak. A pár 
hónapos gondozási folyamat alatt a gyerekek jól beilleszkednek, együttműködnek és bizakodva 
várják a hazakerülés pillanatát. A szülővel kötött konkrét tervekkel, célokkal és hatékony, gyors 
krízisintervencióval sikeresen szüntethető meg az átmeneti gondozás.  
 
Az otthonból kikerült gyermekek száma és megoszlása a kikerülés helye szerint 2016. és 2020. 
között: 

 
A diagram jól érzékelteti azt, hogy – a 2018. év kivételével – minden évben a gyermekek túlnyomó 
többsége a családjába vagy más hozzátartozóhoz került vissza. A szakellátásba került gyermekek 
esetében rendszerint már az átmeneti otthonba költözéskor megfigyelhető a halmozott problémák 
jelenléte, melyekre az átmeneti gondozás nem  tud választ adni. 
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2020-ban az átmeneti gondozásból kikerült 13 gyermek közül 6 a szülőhöz, 3 családok átmeneti 
otthonába és 4 gyermek szakellátásba került.  
Az intézmény a gyerekek számára továbbra is maximálisan biztosította a szülőkkel, rokonokkal, 
barátokkal való kapcsolattartást. A szülők rendszeresen éltek ezzel a lehetőséggel. A cél ebben az 
évben is az volt, hogy a szülőt a szülői szerepében meghagyják, erősítsék, a nehézségeken átsegítsék, 
mindezt úgy, hogy meghagyják a szülőnek a szülői kompetenciáit.  2020-ban a világjárvány 
megjelenése a gyermekek átmeneti otthona életében új feladatokat, váratlan helyzeteket hozott, ami 
adaptív hozzáállást igényelt.  A szinte naponta változó helyzetekhez azonnal kellett alkalmazkodni 
nemcsak a gyermekeknek, hanem a dolgozóknak is.  
A legnehezebb időszaka az évnek a kijárási és látogatási tilalom időszaka volt. A gyerekeket lelkileg 
megviselte a családtagjaiktól való huzamosabb távollét, még akkor is, ha telefonon vagy 
számítógépen keresztül folyamatosan biztosított volt a kapcsolattartás. A családtagok hiánya, a 
bezártság érzése, a szorongás pszichoszomatikus tüneteket okozott egy-két gyermeknél. Ebben az 
időszakban nagyon nagy lelki támogatást kellett adni a gyerekeknek, az átlagosnál is több 
odafigyelést, szeretetet, humort és törődést igényeltek.  
A cél továbbra is az, hogy a családok életében jelenlévő gyermekvédelmi és szociális szakemberek 
az erőforrásaikat és a családi támogató közegüket mozgósítva hozzásegítsék a családokat ahhoz, 
hogy minél hamarabb olyan élet- és lakáskörülményeket teremtsenek, amelyek a gyermekek 
nevelésére, ellátására alkalmasak, hogy ezáltal a gyermekek mielőbb a családi közegükbe 
térhessenek vissza.  

 Családok Átmeneti Otthonai 
 

A családok átmeneti otthonába lakhatási problémák vagy hajléktalanság következtében költöznek 
Debrecenben állandó lakcímmel rendelkező, gyermeket nevelő családok.   
 

a) Családok Átmeneti Otthona, Debrecen, Mester u. 30. 
 
Az otthon ellátási területe Debrecen közigazgatási körzete. 
A férőhelyek száma: 26 
A 2020-as év a pandémia következtében rendkívüli kihívásokat állított mindenki elé. Az intézmény 
célja ennek ellenére is változatlan maradt, a krízishelyzetbe került, lakhatási gondokkal küzdő 
családok számára az élethez való alapfeltétel, a lakhatás átmeneti biztosítása. A családok önállóságát 
szociális segítő munkával és szolgáltatások nyújtásával erősítették. 
 
A beköltözés adatai 2020-ban 
A várólistán szereplő jelentkezők közül a szabad férőhelyek függvényében szakmai egyeztetést 
követően került sor a beköltöző családok kiválasztására. 2020-ban 32 család jelentkezett az ellátás 
igénybevételére. A jelentkezéskor 28 család állt kapcsolatban családsegítővel, közülük 9 család volt 
hatósági intézkedésben érintett, így az ő esetükben esetmenedzser is részese volt a segítő munkának.  
2020-ban azonnali elhelyezéssel üres férőhely függvényében 5 családot tudott fogadni az intézmény, 
mely 13 gyermeket érintett. 
A beköltözést megelőzően lehetőség szerint végeztek előgondozást, mely családlátogatást, 
esetkonferencia szervezését és a családsegítő kollégákkal történő információcserét foglalt magába. 
A veszélyhelyzetben jellemzően telefonos információcserére korlátozódott a családok befogadását 
megelőző munka, az őszi időszakban személyes konzultációra is nyílt lehetőség.  
 
Az ellátást 2020-ban elsősorban krízishelyzet, hajléktalanná válás veszélye, elégtelen lakhatási 
körülmények, családi konfliktus, szenvedélybetegség és családegyesítés okán igényelték a családok. 
 
Az elmúlt évben 9 család, 15 szülő 22 gyermekkel vette igénybe új ellátottként a szolgáltatást. Az 
ellátást igénybe vevők száma 2020-ban összesen: 15 család (22 szülő), 36 gyermek (ebből 1 fő fiatal 
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felnőtt). A gyermekek közül 10 fő még nem járt nevelési-oktatási intézménybe. Négyen óvodások 
voltak, 17 fő általános iskolában, 4 fő pedig középiskolában tanult. 1 fő már nem volt tanköteles, és 
nem járt iskolába. Összesen 10 gyermek volt védelembe véve. Az átmeneti gondozás ideje alatt 1 
gyermek védelembe vételét rendelte el a hatóság. Az elmúlt évben 2 gyermek nevelésbe vételére, 1 
gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére, majd nevelésbe vételére került sor. A hatósági intézkedést 
szülői bántalmazás tette indokolttá.  
Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 5 fő 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 13 fő 
 
A szülők munkaerőpiaci helyzete az alábbi képet mutatta: 
2020-ban összesen 7 fő édesapa/nevelőapa és 15 fő édesanya vette igénybe a szolgáltatást. Közülük 
7 édesanya volt GYES-en, 2 fő GYET-en, 1 fő GYOD-on, 1 fő közfoglalkoztatott volt. Alkalmi 
munka, egyszerűsített foglalkoztatás 8 főt érintett, ebből 1 fő foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesült. 3 szülő állt folyamatos, bejelentett munkaviszonyban. Önéletrajzírásban, 
álláskeresésben folyamatosan segítséget nyújtott az intézmény a munkakereső szülőknek.  
 

Férőhely kihasználtság és a kiköltözés jellemzői 
Év Férőhelyek 

száma 
Az ellátást 
igénybe vevők 
száma 

Gondozási napok 
száma 

Férőhelyek 
kihasználtsága 

2016 26 54 7669 80,59 % 
2017 26 58 7773 81,9 % 
2018 26 57 8014 84,44 % 
2019 26 28 7456 78,57 % 
2020 26 58 6029 63,36 % 

 
Az előző évekhez viszonyítva – annak ellenére, hogy az ellátást jóval többen vették igénybe – a 
férőhelyek kihasználtságában csökkenés mutatkozott 2020-ban. 
2018-tól 2020. júniusig az otthonban élő családok összetételében alig történt változás, mert a bent 
lakó családok jellemzően igénybe vették a gondozási idő teljes lehetséges tartamát. Kiköltözésre 
január végén, májusban és júniusban került sor. Ezt követően viszonylag gyorsan cserélődtek a 
családok, és voltak időszakok, amikor nem volt betöltve minden férőhely. 
 

A családok megoszlása az otthonban töltött idő szerint a következő volt:  
Átmeneti gondozásban 
töltött idő 

Családok 
száma 

Gyermekek 
száma 

0-3 hónap 5 16 
4-6 hónap 3 5 
7-11 hónap 1 3 

12-17 hónap 2 3 
18 hónap 3 6 
24 hónap 1 3 

 
A családok 40 %-a (a gyermekek 33,33 %-a) egy évet vagy annál több időt töltött az otthonban.  
2020-ban viszonylag magas volt a 3 hónapon belül kiköltözők aránya (családok 33,33 %-a, 
gyermekek 44,44 %-a), mely esetekben elsődlegesen a szülők beilleszkedési nehézségei vezettek az 
otthonból történő kiköltözéshez. 
 
2020-ban összesen 11 család költözött ki az otthonból. 4 család albérletben, 3 család szülői 
otthonban folytatta az életét. 2 család másik családok átmeneti otthonába, 1 család hotelbe költözött, 
1 szülő pedig hajléktalan lett. 
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Az adatokból megállapítható, hogy a családok 73 %-a az önállósodás irányába indult el az átmeneti 
gondozást követően. 
 
2020-ban új, előre nem látható kihívásként jelentkezett a járványveszély kezelése, az erre vonatkozó 
szabályok és útmutatók betartása és betartatása. Az első félévben a március 18-tól május 19-ig tartó 
látogatási és kijárási tilalom „túlélésében” az összeszokott családok türelme és toleranciája 
könnyítette meg az intézmény helyzetét. A pandémia tavaszi időszakában még senki sem tudta 
igazán, hogy mivel áll szemben, a betegség megelőzése érdekében a higiénés szabályok fokozott 
betartása mellett az intézmény  igyekezett minél kevesebb külső kontaktust létrehozni a dolgozók 
körében is. A családgondozók lehetőség szerint home office-ban, a gondozó, szakgondozó dolgozók 
24 órás műszakban dolgoztak. Az iskoláskorú gyermekek otthoni tanulását az előző évben 
beüzemelt számítógépen felül további 2 adomány gép közösségi térbe való beállításával és a 
tanulásban való személyes segítségnyújtással igyekeztek könnyebbé tenni. 
 
Az intézmény az elmúlt évben az új beköltöző családokkal végzett segítő munka kapcsán tapasztalta 
meg, hogy nem minden esetben nyújt megoldást az általuk biztosított ellátási forma. Otthonunk 
jellemzője, hogy a családok által használt saját szoba mellett közös helyiségekben végzik a lakók a 
háztartási tevékenységeket, étkezést, tisztálkodást, tehát osztozniuk kell a mindennapi életük 
szervezése során más családokkal. Ez nagyfokú alkalmazkodási és kompromisszum készséget, a 
szabályokhoz való igazodást igényel minden lakótól.  
A segítő munka során fontos a bizalom, ennek kiépítésén, megerősítésén és megtartásán 
folyamatosan dolgoztak a szakemberek az érintett szülőkkel.  

b) Családok Átmeneti Otthona, Debrecen, Böszörményi út 68. 
 

A családok átmeneti otthonát alkotó 5 lakás a Böszörményi út 68. szám alatti társasház 1.  2. és 3. 
emeletén található.  
A férőhelyek száma összesen 34.  
Az otthon ellátási területe Debrecen közigazgatási körzete. 
 

Beköltözéssel kapcsolatos adatok 
2020-ban 6 család költözött az otthonba. Ezekben a családokban összesen 18 gyermek (0-1 éves: 1 
fő, 2-5 éves: 4 fő, 6-13 éves: 10 fő, 14-17 éves: 3 fő) és 3 nagykorú testvér élt.  Az intézmény 2020-
ban összesen 49 főnek nyújtott átmeneti gondozást. 11 családban 29 gyermek, 17 felnőtt és 3 
nagykorú testvér ellátását biztosították. A gyermekek közül heten óvodába jártak, 17 fő volt általános 
iskolás és négy középiskolás. 
 

Másik családok átmeneti otthonából 2 család, támogatott albérletből 1 család, albérletből 2 család, 
egy család pedig szülői otthonból költözött az otthonba.  A családok leginkább lakhatási probléma 
miatt kérték a befogadásukat, de az okok között szerepelt megromlott párkapcsolat és családon belüli 
bántalmazás is. 
 

Albérletbe költözött
37%

Hozzátartozókhoz 
költözött

27%

Másik családok 
átmeneti otthonába 

költözött
18%

Hotelbe költözött
9%

Hajléktalanná vált 
szülő
9%

Albérletbe költözött Hozzátartozókhoz költözött

Másik családok átmeneti otthonába költözött Hotelbe költözött

Hajléktalanná vált szülő
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A sokgyermekes, szegény családoknak nagyon nehéz albérletet találniuk Debrecenben. Anyagi 
erőforrás hiányában nem tudják kifizetni a magas albérleti díjat, a kauciót, de a lakástulajdonosok 
nem is adják ki az albérletet olyan szülőknek, akik több gyermeket nevelnek. A családok egy része 
az intézmények között kénytelen vándorolni, így nevelik fel gyermekeiket. Ezt a kört nem tudják 
megszakítani, esélyük sincs lakás bérlésére vagy saját tulajdonú ingatlan vásárlására. Ennek okai a 
szocializációs hiányosságok mellett az eladósodás és az állandó munkaviszony hiánya. A szülők 
között 1 fő rendelkezett érettségivel és szakmával, ketten szakmunkásképző iskolát végeztek, 10 
főnek általános iskolai végzettsége volt, 3 fő az általános iskolai végzettség mellett szakmát szerzett, 
1 fő az általános iskola 6 osztályát végezte el.  
 

Az otthonban élő szülők erőfeszítéseket tettek az elhelyezkedésre. 2020-ban 4 főnek volt állandó, 
bejelentett munkája. 3 fő itt-tartózkodása alatt helyezkedett el. A sokgyermekes családokban 
fokozottan jelentkeznek az édesanyák esetében a munkavállalás nehézségei. Az alacsony 
iskolázottság miatt igen behatároltak a szülők munkavállalási lehetőségei. A legtöbb szülőnek nincs 
szakmája, ezért az intézmény igyekezett motiválni őket tanfolyamok végzésére. 2020-ban egy szülő 
befejezett, egy másik pedig elkezdett egy OKJ-s képzést. 
 

Férőhelyek kihasználtsága, a kiköltözés jellemzői 
A férőhelyek kihasználtsága 2017. és 2020. között a következőképpen alakult: 

Év Férőhelyek 
száma 

Gondozottak 
száma 

Gondozási napok 
száma 

Férőhelyek 
kihasználtsága 

2017 április 10-től 22 19 5054 86,69% 
2018 34 50 9294 74,89% 
2019 34 40 7744 62,4% 
2020 34 49 7778 62,5% 

 

A férőhelyek kihasználtságának csökkenése a családok alacsonyabb létszámának következménye.  
 

A családok átmeneti otthonában töltött idő 2020-ban a következőképpen alakult: 
 

Átmeneti gondozásban 
töltött idő 

Családok 
száma 

Gyermekek 
száma 

1,5 hónap 1 1 
3 hónap 1 4 

13-14 hónap 2 3 
18 hónap 1 3 
20 hónap 1 2 
24 hónap 1 3 

 

A családok 71,43%-a (a gyermekek 68,75 %-a) egy évnél hosszabb időt töltött az átmeneti 
otthonban, ami összefüggésben áll a városban meglévő lakáspiaci helyzettel, a családok anyagi 
körülményeivel, valamint azzal az összetett problémahalmazzal, amivel a családok küzdenek. 
 

2020-ban 7 család (16 gyermek) gondozása szűnt meg. 
 

Három család (8 gyermek) másik családok átmeneti otthonába, 3 család (7 gyermek) albérletbe, 1 
család (1 gyermek) szívességi lakáshasználónak költözött ki. A kiköltözés arányait jól szemlélteti az 
alábbi diagram: 

 

másik családok 
átmeneti otthona

50%

albérlet
44%

szívességi 
lakáshasználat

6%

másik családok átmeneti otthona albérlet szívességi lakáshasználat
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A kiköltöző családokban élő gyermekek fele másik családok átmeneti otthonába került. Ezek a 
családok gyakran reménytelennek érzik az önálló lakhatás megteremtését, jövőjüket csak 
intézményi ellátásban tudják elképzelni. 
 
Főbb jelenségek 
Az intézményben élő családok – miután megtapasztalták az életet egy önálló lakásban – már nem 
szeretnének pusztán szobát és közös használatú helyiségeket nyújtó családok átmeneti otthonába 
költözni. Ezért igyekeznek albérletet keresni, ahol továbbra is megvan a nagyobb önállóságuk. Sok 
esetben az élet felülírja az elképzeléseket, mert állandó munkahely és jövedelem hiányában mégsem 
találnak önálló lakhatást. A beköltöző családok az átmeneti gondozás igénybevétele nélkül nem 
tudnák lakhatásukat megoldani és bizonytalan lenne gyermekeik családban történő nevelkedése is.  
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a szolgáltatási forma az önállósodás felé vezető úton 
mérföldkövet jelenthet a családok számára. Az átmeneti gondozás ezen formája lehetőséget biztosít 
arra, hogy szakmai támogatással elkezdhessék az önállósodást. A 2020 tavaszán kezdődő, majd 
ősszel ismét felerősödő pandémia nagy kihívást jelentett az intézménynek, mely a szakmai munka 
kereteit jelentős mértékben befolyásolta. A családok egy része a lakásból sem mert kijönni. Az online 
oktatás keményen próbára tette a szülőket és a gyermekeket egyaránt. A tanulás online formája nagy 
nehézséget jelentett mindenkinek. 

 Gyermekek alternatív napközbeni ellátása  
 
A szünidei gyermekfelügyeletet valamennyi, debreceni lakóhellyel rendelkező általános iskolás 
gyermek igénybe veheti, akinek a napközbeni felügyeletét a szülő nem tudja másképpen megoldani. 
Különösen ajánlott a tábor a hátrányos helyzetű gyermekek számára, mert ott olyan élményekhez 
juthatnak, melyeket enélkül nem biztos, hogy átélhetnének. 2020-ban a szünidei gyermekfelügyelet 
helyszíne a Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola volt. A 
járványhelyzet miatt nem került sor a tavaszi gyermekfelügyeletre.  
 
A gyermekfelügyeletek időpontjai a következők voltak: 
 
- 2020. július 1. – augusztus 19. (nyári gyermekfelügyelet) 
- 2020. október 26. – október 30. (őszi gyermekfelügyelet) 
- 2020. december 21. és december 31. (téli gyermekfelügyelet) 
 
Nyáron – a szülők tavaszi kényszerszabadságolása következtében – minden eddiginél több gyermek 
(315 fő) vette igénybe a felügyeletet, és az egy-egy napon megjelentek száma is sokkal magasabb 
volt az előző évekhez képest, 100-160 fő között mozgott.  
 
Az őszi gyermekfelügyeletben 52 gyermek vett részt, míg decemberben a szülők 31 gyermek 
számára igényelték a szolgáltatást. 
 
2020 októberében – az őszi szünidei gyermekfelügyelet szervezése kapcsán – kezdődött meg az 
internetes felületen történő jelentkezés tesztelése, ami leegyszerűsítette és meggyorsította a 
jelentkezések elbírálásának, illetve a szülő értesítésének a folyamatát. 
 
A szünidei gyermekfelügyelet mindegyik időszakában színes, élményt adó programok várták a 
gyermekeket, ahol mindenki az érdeklődésének, hangulatának, képességeinek megfelelően 
válogathatott azokból. A programok gazdagsága széles összefogás eredménye volt, kiemelkedő 
szerepet vállaltak benne a Debreceni Karitatív Testület tagszervezetei és a város más intézményei 
is. Az intézmény a gyermekfelügyelet valamennyi formájában fokozott figyelmet fordított a járvány 
megelőzésével kapcsolatos szabályok betartására. 
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A szünidei felügyeletben 2014. és 2020. között integráltan vettek részt az egészséges és a 
fogyatékkal élő, illetve autista gyermekek, így folyamatosan jelen volt a táborokban 
gyógypedagógus szakember. Az integrációnak pozitívak voltak a tapasztalatai. Egyik oldalról 
segítette a gyermekeket a másság elfogadásában, másik oldalról a sérült gyermekek számára adott 
kedvező lehetőségeket, élményeket. 2019-től – a felügyeletben résztvevő gyermekek napi 
létszámának intenzív növekedése következtében – a túl nagy nyüzsgés, a sok inger kedvezőtlenül 
hatott az autista gyermekek állapotára, ebből kifolyólag viselkedésükben egyre gyakrabban jelentek 
meg a rendkívüli testi erővel párosuló agresszív kitörések.  
 
Jövőre vonatkozó javaslatok 
A szünidei gyermekfelügyeletben részt vevő, fogyatékkal élő gyermekek – állapotuktól függően – 
más és más típusú ellátást igényelnek. Az enyhe fokban értelmi sérültek jól működnek az integrált 
csoportban, integrációjuk indokolt, a szükségleteik kielégítésére alkalmasak a 
gyermekfelügyeletben rendelkezésre álló körülmények. A testi (hallás, látás, mozgás) fogyatékkal 
élők vagy halmozottan sérültek számára enyhe fokú sérültség esetén ugyancsak nem jelentenek 
veszélyt a táborban biztosított feltételek, más esetben azonban olyan mértékű humán erőforrás 
(egyszemélyes támogatás) és anyagi ráfordítás szükséges, aminek a feltételei nincsenek meg a 
gyermekfelügyletben, ezért ezen gyermekek számára más típusú gondoskodás biztosítása indokolt. 
Az autista gyermekek állapotához pedig mindenképpen egy kisebb létszámú, kevesebb ingert nyújtó 
felügyeleti forma biztosítása indokolt. Továbbá a Böszörményi út 68. szám alatti épület bal 
szárnyában célszerű lenne a Böszörményi út 68. szám alatt működő családok átmeneti otthonához 
kapcsoltan külső férőhelyek kialakítása.  
 
5. Ellátási szerződés keretében nyújtott szolgáltatások 

  a) Héra Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  
(a továbbiakban: Szolgálat) 

 
Székhelye: 4031 Debrecen, Pósa u. 1. 
 
Ellátási területe: Nagysándortelep, Nagy Mihály kert, Téglagyár, Ondód, Nagymacs, Domokos 
Márton kert, Csigekert, Hatvan utcai kert, Köntöskert  
 
A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalatai 

2020-ban 77 család részesült gyermekjóléti szolgáltatásban, amely 134 veszélyeztetett gyermek 
gondozását jelentette. Több gyermek és család az ellátási területről való költözés miatt többször is a 
szolgálat gondozásába került az év folyamán, illetve előfordult az is, hogy családba fogadott 
gyermek esetében egyidejűleg védelembe vétel is fennállt. 
 
Gondozottak ellátás szerinti megoszlása 

Alapellátás gyermek/család szám:           43 gyerek / 32 család 
Védelembe vett gyermek/család szám:         25 gyerek / 15 család 
Nevelésbe vett gyermek/család szám:           9 gyerek /   3 család 
Családba fogadott gyermek/család szám:              6 gyerek/   4 család 
Pártfogó felügyelet alatt álló gyermek/család szám:              - gyerek/   - család  
Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek/család szám:       2 gyerek/   2 család 
Átmeneti gondozott gyermek/család szám:          27 gyerek/ 14 család 
Átmeneti gondozott és védelembe vett gyermek/család szám:21 gyerek /  7 család 
Utógondozott gyermek/család szám:                    - gyerek/   - család 
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A gyermek veszélyeztetettségének okai 

A veszélyeztetett gyermekek között minden olyan gyermeket nyilvántartanak, aki a szolgálat által 
nyújtott tevékenységben részesült, illetve akiről a jelzőrendszer tagjaitól jelzés érkezett. 2020-ban a 
gondozott gyermekek közel fele hatósági intézkedéssel is érintett volt. 
 
A veszélyeztetettség fő okai kategorizálva  

1. elégtelen lakáskörülmények 37 % 
2. nevelési problémák 20 % 
3. szülők, család életvitele (szenvedélybetegségek, antiszociális viselkedés) 14 % 
4. családi konfliktusok 11 % 
5. gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 5 % 
6. gyermek elhanyagolása 3 % 

 
Az esetek fennmaradó 10 %-ában magatartási és tanulási zavar, betegség, fogyatékosság fennállása, 
anyagi okok, drogfogyasztás és egyéb okok állnak a háttérben. 
 
Válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása 

2020-ban a szolgálat gondozásába 1 fő 18 év alatti szociális válsághelyzetben lévő várandós anya 
került. A kiskorú anya a gyermeket nem tartotta meg, sokat csavargott, iskolai tanulmányainak nem 
tett eleget. Ebben az esetben a vér szerinti szülő alkalmatlan volt a nevelésére és egyetlen családtagja 
sem volt, aki deviáns magatartása miatt vállalta volna a továbbiakban a gyermek gyámságát, így 
végül nevelésbe került. Szociális segítőmunka keretében 2 fő 18 év feletti gravida gondozására 
került sor, a magzat veszélyeztetésére tekintettel. A szülők az újszülött fogadásához szükséges 
megfelelő lakáskörülményeket nem tudták biztosítani, illetve életvezetési problémák is 
súlyosbították a magzatok veszélyeztetését. Mindkét család a szülést megelőzően elköltözött a 
szolgálat ellátási területéről, az esetek átkerültek az illetékes szolgálathoz. A védőnők 9 alkalommal 
küldtek problémajelző adatlapot, a szolgálat felkérésére 3 alkalommal készítettek helyzetértékelést 
gondozott gyermekekre vonatkozóan. Közös családlátogatáson a szolgálat családsegítőivel a 
védőnők 13 alkalommal voltak. A többi esetben a védőnői szolgálattal közös, folyamatos gondozási 
tevékenységnek, a szoros együttműködésnek köszönhetően a gyermekek veszélyeztetése csökkent, 
illetve megszűnt. 
 
Családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása 
 

2020-ban 2 gyermek (2 család) esetében vált szükségessé ideiglenes hatályú elhelyezéssel a 
gyermekek családból történő kiemelése. Az egyik gyermek esetében az ideiglenes hatályú 
elhelyezést nevelésbe vétel hatósági intézkedés követte, a másik esetében sikerült családba fogadás 
által elhelyezni a gyermeket a vér szerinti családjánál. Mindkét esetben olyan súlyos fokú 
veszélyeztetés állt fenn, amely nem tette lehetővé a gyermekek esetében a vér szerinti szülőnél 
történő nevelkedést. Az egyik esetben a gyermek magatartásából (csavargás), a szülő életviteléből 
(szenvedélybetegség) adódó problémák, és lakhatási probléma együttes fennállása okozta a gyermek 
veszélyeztetését. A másik esetben az anya részéről az együttműködési készség hiánya, az 
életvezetési készségek teljes hiánya okozta a veszélyeztetést, majd az anya a gyermeket magára 
hagyta. 
9 gyermek (3 család) esetében nevelésbe vétel mellett folytatott szociális segítő munkát a szolgálat. 
2 család esetében 6 gyermeket érintően már a korábbi években kiemelt gyermekek hazagondozása 
nem volt lehetséges, mivel a szülők életvitelében és lakhatási körülményeiben (teljes közművek 
nélküli ingatlanban élnek, felhalmozott szemét, fűtési lehetőség hiánya stb.)  változás nem történt, 
az együttműködést a szülő megtagadta. Egyikük esetében a szülő magatartása a veszélyeztetést 
tovább fokozta azzal, hogy az anyát bűncselekmény elkövetése miatt szabadságvesztésre kötelezték 
egy rövid időre. Ez a két család rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, egyik napról a másikra 
élnek, ez további veszélyeztetést okozott esetükben. A harmadik család esetében év közben vált 
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szükségessé 3 gyermek nevelésbe vétele. A szülő szenvedélybeteg életmódja, a gyermekek 
elhanyagolása, elégtelen gyermeknevelési és életvezetési készségei miatt családok átmeneti 
otthonában történő elhelyezésre került sor, ahol a szülő a gyermekeket magára hagyta, 
szenvedélybetegsége miatt a teljes jövedelmüket elherdálta, és más alkalmas családtag nem volt, aki 
a gyermekek gyámságát vállalni tudta volna. A szolgálat valamennyi család esetében folyamatosan 
biztosítja a szociális segítő munkát az életvezetési képességeik támogatására és a gyermekek 
visszailleszkedésének segítése érdekében. 
 
A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai 
2020-ban az észlelő- és jelzőrendszer által küldött jelzések éves száma 234 (halmozott adat) volt, 
amelyből a 0-17 éves korú gyermekekre vonatkozóan 169, nagykorú személyekkel kapcsolatban 65 
esetben érkezett jelzés. A jelzésekkel érintett személyek száma 106 fő volt a 0-17 évesekre 
vonatkozóan, 49 fő (nem halmozott adat) volt a nagykorú személyekkel kapcsolatban. 

Jelzések száma 2019. 2020. 
egészségügyi szolgáltató 5 13 
személyes gondoskodást nyújtó szolgáltató 10 11 
kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtók 7 3 
átmeneti gondozást nyújtók 21 69 
köznevelési intézmény 32 29 
rendőrség 14 13 

 
ügyészség, bíróság 1 0 
állampolgár, gyermek és felnőtt érdekeit képviselő társadalmi 
szervezet 

10 47 
 

önkormányzat, jegyző 0 24 
járási hivatal gyámhivatala 7 10 
gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és 
megyei gyámhivatal 

20 15 

 
A köznevelési intézményből nagy számban érkeztek jelzések az online oktatásból való távolmaradás 
és egyéb tanulási vagy magatartási problémákra utalva. A veszélyhelyzetben jelentős többletfeladat 
hárult az oktatás megszervezése és biztosítása terén az oktatási intézményekre. A családok nehezen 
tudták biztosítani a feltételeket a digitális oktatásba való bekapcsolódásra gyermekeik számára, a 
számonkérésre kialakított felületek használata ismeretlen volt számukra. Sok esetben nem volt 
biztosított az internet elérés vagy az ehhez szükséges eszköz, így szükségszerűvé vált egyéb 
kommunikációs formák kialakítása a szolgálat ügyfeleivel. Ezeket a feladatokat az egyéb humán 
alapszolgáltatást nyújtók munkatársaival, a jelzőrendszer tagjaival együttműködve tudták sok 
esetben megvalósítani. 
 
Az átmeneti gondozást biztosító családok átmeneti otthonaiból kapott jelzések szintén nagy számban 
voltak, itt jelezték a család lakhatási problémájának átmeneti megoldását, egyéb életviteli 
problémákat. A rendőrségtől kapott jelzések megtételére a kiskorúak által elkövetett 
bűncselekmények (lopás, garázdaság stb.), illetve családon belüli bántalmazás, kiskorú 
veszélyeztetése, gyermektartásdíj megfizetésének elmulasztása miatt került sor.  
 
Védőnői jelzéseket életviteli problémák, elégtelen lakáskörülmények miatt kapott a szolgálat. A 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól kiskorúak esetében lakcím fiktiválása miatt, család- és 
gyermekjóléti központtól és szolgálatoktól felnőtt és gyermekkorúakra is érkeztek jelzések. Ezek 
idős korú vagy betegséggel élők anyagi helyzetének feltárására, életviteli problémáira utaltak, 
továbbá tényleges lakhatási helyzet tisztázása, környezettanulmány kérése, szolgáltatások 
közvetítése miatt is sor került jelzések fogadására. Felnőttkorúak esetében gondnoksági ügyekben 
indított eljárások miatt érkeztek jelzések. A jelzések száma jelentősen, közel 40 %-al nőtt az előző 
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évhez képest, a jelzőrendszer azon tagjaitól érkezett több jelzés, akik az ellátottakkal a 
veszélyhelyzet idején szoros kapcsolatban maradtak. A lakosság részéről is felerősödött a jelzések 
száma, ebben nagy szerepe volt a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által 
működtetett telefonos segélyvonalnak, amely összekapcsolta a segítséget kérőket a megfelelő 
szakemberekkel. 
 
A kapcsolattartás a jelzőrendszer tagjaival a veszélyhelyzet idején nem volt megvalósítható; új 
kapcsolattartási formákat is be kellett vezetnie a szolgálatnak a kommunikáció megerősítésére. 
Kevesebb számban, és a személyes találkozást mellőzve került sor esetmegbeszélésekre, 
esetkonzultációkra és esetkonferenciákra is. 
 
A szolgálat illetékességi területén a védőnőkkel és a központ esetmenedzsereivel volt megfigyelhető 
a legszorosabb együttműködés. A közös családlátogatások, valamint a személyes- és telefonos 
konzultációk révén tudtak hatékony megoldást találni a családok esetében. A szolgálat pozitív 
tapasztalatokat szerzett a háziorvosok veszélyhelyzet idején tanúsított  Nagysándor-telepi 
jelzőrendszeri tevékenységét illetően, folyamatosan működő és naprakész információs rendszert 
építettek ki a betegekkel. Szükség esetén, amennyiben az egészségügyi ellátás során veszélyeztető 
tényezőt tapasztaltak, a segítségre szorulókat továbbirányították a szolgálathoz vagy jelzést küldtek 
a problémáról. 2020-ban a gyermekek számára biztosított általános egészségügyi szűrővizsgálati 
programban dolgozó iskolaorvostól is érkezett jelzés, mely az egészségügyi szolgáltatók részéről 
tapasztalt jelzőrendszeri tevékenység erősödését példázza. 
 
Az elmúlt évek tapasztalatai alátámasztják, hogy a szolgálat a területén működő több jelzőrendszeri 
tagot is sikeresen be tudott vonni a segítő folyamatba, nőtt az aktivitásuk a jelzések megtételében, 
valamint az egészségprevenció és a közösségi programok területén.  
 
Jövőbeli tervek, javaslatok 
A szolgálat a gyermekvédelem területén kiemelt célcsoportként kezeli a várandósokat, illetve a 
csecsemőkorú gyermeket nevelő családokat, ezért a továbbiakban is törekszik a védőnőkkel való 
szoros együttműködésre. Nagyban támogatja a szolgálat ezirányú prevenciós munkáját a Héra 
Egyesület (jelenleg online formában zajló) Baba-mama klubja, amely érdekes témákkal, felkészült 
szakemberekkel segíti a fiatalkorú anyák életvezetési készségeinek fejlesztését és 
gyermekgondozási ismereteinek bővítését. Ennek a szolgáltatásnak a szükségessége a korábbi 
években mutatkozott meg, így célszerű lenne, ha a pályázati program után is működő klub maradna. 
 
A szolgálat tapasztalata szerint a pandémiás helyzet a társas kapcsolatok beszűkülését is magával 
hozta. Azoknál a célcsoportoknál, akik a vírus megjelenése előtt is veszélyeztetettebbek voltak, ez 
a helyzet a lelki-mentális betegségek megjelenését is eredményezte. A veszélyhelyzet alatt a lelki-
mentális krízisek felerősödése is tapasztalható volt (például a munkahely elvesztése, a betegségtől 
való félelem, a bizonytalan helyzet, az emberi kapcsolatok beszűkülése). A korábbi években a segítő 
beszélgetésekre mindig nagy hangsúlyt fektetett a szolgálat, de a veszélyhelyzet alatt olyan 
ügyfeleket is segíteni kellett ilyen formában, akiknél korábban nem volt tapasztalható ilyen 
veszélyeztető tényező. Megoldást jelentett az is, ha a szolgálat az ügyfeleket tovább tudta irányítani 
más segítő szolgálatokhoz, de alkalmaztak mentálhigiénés tanácsadást a gondozottak esetében 
online vagy telefonos formában is. Erre a fajta segítő-tanácsadó szolgáltatásra a továbbiakban is 
szeretne hangsúlyt fektetni a szolgálat. 
 

Jelenleg a veszélyhelyzet miatt kevés személyes találkozási lehetőség van a gyermekekkel, a 
korlátozások feloldása után azonban mindenképpen több kisebb szabadidős gyermek- és/vagy 
családi program megszervezésére kerülhet sor a gondozott családok körében a korábbi évek 
gyakorlata szerint. 
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b) Forrás Lelki Segítők Egyesülete Mentálhigiénés Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
(a továbbiakban: Szolgálat) 

 

A Szolgálat a szolgáltatói nyilvántartásban érvényes bejegyzéssel rendelkezik, önálló szakmai, 
szervezeti egységként működik a Forrás Mentálhigiénés Központon belül.  
 

Az ellátottak köre, szociális jellemzői, ellátási szükségletei, demográfiai adatai: 
A Szolgálat ellátási területéhez a Tócóskert, Tócóvölgy, Postakert, Széchenyi-kert és Vargakert 
tartozik. Az ellátási területen 28 548 fő él, ebből 4 818 fő kiskorú. 
A Szolgálat 2020-ban végzett szakmai tevékenységének összesített száma: 11 469. 
 

Az együttműködési megállapodással rendelkező ügyfelekre vonatkozó főbb statisztikai adatok: a 
Szolgálat 2020-ban 101 családdal, 318 fővel kötött együttműködési megállapodást. Nem 
együttműködési megállapodás alapján 148 családdal és 153 fővel végeztek szociális segítő 
tevékenységet, amelyből egyszeri kliensként 115 fő, tanácsadottként (136 alkalommal) 38 fő vette 
igénybe a Szolgálat szolgáltatásait. Pszichológiai tanácsadáson 4 fő vett részt 31 alkalommal. 
 
Elsődleges probléma (a), illetve a problémák halmozott száma (b) szerinti megoszlás (együttműködési 
megállapodások esetében): 

A probléma típusa a b 
Életviteli 5 40 
Családi-kapcsolati konfliktus 9 46 
Családon belüli bántalmazás 11 17 
Elhanyagolás 

- Ebből oktatási, nevelési 
9 
7 

23 
17 

Gyermeknevelési 8 47 
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 11 29 
Magatartászavar, teljesítményzavar 9 35 
Fogyatékosság, retardáció 1 9 
Lelki-mentális, pszichiátriai betegség 3 35 
Szenvedélybetegség 1 10 
Egészségi probléma, egészségkárosodás következménye  16 
Foglalkoztatással kapcsolatos  16 
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő) 29 45 
Ügyintézéssel kapcsolatok  23 
Információkéréssel kapcsolatos  36 

A 2020-as év értékelése elképzelhetetlen a járványügyi helyzet hatásainak figyelembevétele nélkül. 
Magyarország Kormánya 2020. március 11-én az ország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett, 
a köznevelési és szakképzési intézmények esetében digitális munkarend került bevezetésre. A 2020. 
június 18-án megszüntetett veszélyhelyzet és egyidejűleg életbelépett járványügyi készültség 
időszakát követően 2020. november 11- én a koronavírus járvány második hulláma tette indokolttá 
az újabb veszélyhelyzet kihirdetését. A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók részére összeállított 
útmutatók, eljárásrendek értelmében a személyes találkozások számát korlátozni kellett, a 
rendszeres kapcsolattartás az online térben valósult meg. Természetesen krízishelyzetben és azon 
családok esetében, ahol a gyermekek veszélyeztetettsége szükségessé tette, továbbra is 
megvalósultak – a járványügyi higiénés előírások betartása mellett – családlátogatások, személyes 
találkozások.  
 
A táblázat adatait tanulmányozva – figyelembe véve a kialakult járványügyi helyzetet és a Forrás 
Mentálhigiénés Központ más ellátásai, különösképpen a pszichiátriai betegek számára nyújtott 
szolgáltatások tapasztalatait – kitűnik, hogy az elsődleges problémaként manifesztálódó 
rendszerszintű jelzések mögött, az esetek nagy részében, egyéb problémák is fellelhetők a 
családoknál. Más megközelítésből nézve, a diszfunkcionálisan működő családi rendszerek gyakran 
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több problémával küzdenek, így a segítésük is rendszerszintű team munkát kíván meg a 
szakemberek részéről. A 2020-ban tapasztalt járványügyi helyzet ezeket az összefüggéseket talán 
még hangsúlyosabban megmutatta. Nagy számban fordultak elő a családoknál anyagi jellegű 
problémák (74), lelki-mentális érintettség (35), magatartászavar, teljesítményzavar (44), 
gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség (40), gyermeknevelési problémák (55), családi - 
kapcsolati konfliktus (55), elhanyagolás (35), családon belüli bántalmazás (28). 
 
A legmagasabb számban előforduló halmozott problémák esetében a 2019. évi adatokhoz 
viszonyítva elmondható, hogy arányaiban a leginkább szembetűnő másodlagos, halmozódást 
mutatók között kell megemlíteni a családi- kapcsolati konfliktust, a gyermekek esetében előforduló 
magatartászavar, teljesítményzavar problémakörét, a járványhelyzet következtében más 
ellátásainknál is tapasztalt lelki-mentális problémák növekedését, az anyagi jellegű problémákat és 
az egyszeri megkeresések alkalmával is jelentősen megnövekedett ügyintézéssel, 
információkéréssel kapcsolatos megkereséseket. 
 
Alapellátásban, saját ügykörben végzett tevékenység keretében részesülők száma 2020-ban 206 fő, 
egyéni gondozási- nevelési terv megvalósításába a család- és gyermekjóléti központ által bevonva 
112 fővel végzett a szolgálat szociális segítő tevékenységet. A 2019. évi adatokhoz viszonyítva nőtt 
az egyéni gondozási-nevelési terv alapján gondozott családok aránya. Szociális válsághelyzetben 
levő kiskorú várandós anya gondozására 2020-ban nem került sor. Átmeneti gondozásban részesülő 
gyermekek családjával végzett gondozási tevékenységben érintett gyermekek száma 2020-ban 65 
fő, ebből védelembe vett gyermekek száma 23 fő. Érintett családok száma 29. A 2019. évi adatokhoz 
viszonyítva elmondható, hogy csökkent az átmeneti gondozásban élő családok száma az ellátásban, 
ami főként a járványügyi intézkedések átmeneti otthonokat érintő beköltözési korlátozásokra és a 
bizonytalan anyagi, foglalkoztatási és lakhatási helyzetre vezethető vissza.  
 
2020-ban a Szolgálatnál veszélyeztetettként nyilvántartott kiskorúak száma: 74 fő, ebből hatósági 
intézkedéssel érintett kiskorúak száma: 38. Érintett családok száma 69. 
 
Az érintett gyermekeknek a veszélyeztetettség fő oka (illetve halmozott száma) szerinti megoszlása: 

Környezeti főcsoport szerinti okok: 
• Nevelési probléma      4 fő   (54 fő) 
• Szülők, család életvitele (pl. szenvedélybetegség) 18 fő   (28 fő) 
• Családi konfliktus     14 fő   (62 fő) 
• Szülő(k) betegsége     1 fő   (5 fő) 
• Gyermekek családon belüli bántalmazása   10 fő   (20 fő) 
• Gyermek elhanyagolása     11 fő   (57 fő) 
• Elégtelen lakáskörülmények     22 fő   (39 fő) 
• Kilakoltatás veszélye        (2 fő) 
• Munkanélküliség        (11 fő) 

Magatartási főcsoport szerinti okok: 
• Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség  6 fő   (15 fő) 
• Drogfogyasztás        (6 fő) 
• Csavargás                                 1 fő   (13 fő) 
• Tankötelezettség elmulasztása      3 fő   (7 fő) 
• egyéb        1 fő 

Egészség főcsoport szerint 
• Tartós betegség                  (12 fő) 
• Fogyatékosság        2 fő   (8 fő) 
• Magatartás- vagy tanulási zavar                (21 fő) 

Anyagi főcsoport összesen               32 fő   (35 fő) 
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Prevenciós, közösségfejlesztő csoportfoglalkozások, rendezvények 
A Szolgálat hagyományos közösségfejlesztő rendezvényei a gyülekezési korlátozásokat is magukba 
foglaló rendelkezések miatt elmaradtak, megelőző, prevenciós tevékenységeik az online közösségi 
térbe kerültek, illetve egyszemélyes/kislétszámú online találkozások formájában valósultak meg. A 
2020. évi szakmai tevékenység hangsúlya a krízismegelőzésre, a családokkal való szoros, főként 
telefonos és online kapcsolattartásra és a jelzőrendszerrel történő, lehetőséghez mérten szoros 
együttműködésre és kölcsönös információcserére helyeződött. 
 
A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai 
A jelzőrendszer tagjaival való együttműködésre jelentős hatása volt a koronavírus járvány 
következményeinek elhárítását célzó intézkedések keretében kialakított eljárásrendeknek, melyek a 
jelzőrendszerrel való kapcsolattartást is befolyásolták. A jelzőrendszeri tagok által megküldött 
jelzések tekintetében elmondható, hogy a Szolgálat tapasztalatai egybecsengenek az országos 
felmérés által feltártakkal, vagyis hogy a problémák típusa megváltozott, illetve a jelzők tekintetében 
megváltoztak az arányok. Különösen a köznevelési intézmények bezárásával magyarázható a 
változás, illetve, hogy a védőnői szolgálat családlátogatást csak krízishelyzetben végzett.  
 
A Szolgálatnál leginkább a következő területeken volt érzékelhető jelentős változás: 

- Az iskolák részéről a digitális oktatásban való részvételhez szükséges eszközök hiányáról 
és annak pótlásáról, illetve a követelményeket nem teljesítő tanulókkal kapcsolatban 
érkeztek jelzések.  

- Számos jelzés érkezett különélő szülők közötti konfliktusról, a kapcsolattartás 
biztosításának mikéntjéről (a rendelkezések értelmezése, speciális esetek, pl. külföldön 
dolgozó szülő). 

- A lakossági bejelentések, megkeresések száma jelentős emelkedést mutatott. 
- A munkahelyet elvesztettek, ügyintézésben segítséget kérők, támogatások igénylése 

kapcsán érkezett jelzések száma emelkedett. 
- Az észlelő és jelzőrendszer tagjainak távmunkavégzése és a korlátozások miatt a 

szakmaközi tanácskozások, konferenciák, képzések, egyéb szakmai rendezvények 
elmaradtak. Esetkonferencia, esetmegbeszélés csak korlátozott számban, főként online 
formában került megtartásra. 
 

A meglévő szolgáltatások tekintetében a megnövekedett igénybevétel, illetve a veszélyhelyzettel 
összefüggő új szükségletek és az ellátásokhoz való hozzájutás tekintetében jelentkeztek a család- és 
gyermekjóléti szolgálatnál pluszfeladatok. A Forrás Mentálhigiénés Központ ellátásain belül 
megvalósult a munkakörök közötti olyan átcsoportosítás, ami lehetővé tette a többletfeladatok 
ellátását a veszélyhelyzet ideje alatt, például a veszélyeztetett célcsoport felkeresésében, 
tájékoztatásában, vagy igényfelmérésben való közreműködés során. 
 
A jelzőrendszeri tagokkal való kapcsolattartás és a szolgálat ellátotti körére jellemző nehézségek 
mellett további kihívást jelentettek a feladatellátásban részvevőket érintő körülmények: 

- Szokatlan, gyakran azonnali, újszerű választ igénylő helyzetek. 
- Több segítő szolgáltatás időleges szünetelése okán, kompetenciahatáron kívül eső 

feladatok ellátása. 
- Az online működés korlátai, mind a kliensekkel végzett segítő munka, mind a 

társszervezetekkel való együttműködés tekintetében. 
- A járványügyi megfontolások miatt osztott munkarendbe kényszerült dolgozók 

erőforrásainak megoszlása, a team munka nehezítettsége, a telephelyen feladatot ellátó 
dolgozók terhelésének fokozódása. 
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- A jelzőrendszer elérése a korlátozó intézkedések miatt nehézkesebb volt, a veszélyeztető 
körülmények értékelésére kevesebb lehetőség nyílt, illetve a kliensekkel végzett segítő 
tevékenység során tapasztaltak többoldalú értékelésére nem, vagy korlátozottan nyílt 
lehetőség. 

- Rendkívüli fizikai és pszichés terhelés, ami egyaránt érintette a klienseket és a 
feladatellátásban részvevő szakembereket. 

- A hagyományos multidiszciplináris teamben végzett munka megerősítő hatását nélkülöző 
dolgozók pszichés terhelését a szupervíziós, esetmegbeszélő alkalmak részleges, illetve 
teljes hiánya fokozta. 
 

Jövőre vonatkozó célok, javaslatok 
2021-ben, ahogyan azt a járványügyi intézkedések lehetővé teszik, a Szolgálat elsődleges célja a 
jelzőrendszer tagjaival való együttműködés felülvizsgálata, a tapasztalatok megbeszélése és az 
ezekre alapuló kapcsolat újradefiniálása, valamint a 2020-ban megkezdett törekvések folytatásaként 
specifikusabb együttműködési megállapodások kidolgozása, közösen a szakmaterületek 
képviselőivel. Emellett továbbra is cél, hogy szorosabb együttműködés alakuljon ki a jelzőrendszer 
kevésbé aktív tagjaival. Fontos célkitűzés a közösségfejlesztő tevékenységek újraindítása, az 
együttműködő intézményekkel - oktatási-nevelési, idősgondozási, egészségügyi, közösségi, 
egyházi, civil - való kapcsolat ápolása, fenntartása, a jó partneri együttműködés fejlesztése. 
Prevenciós- és közösségfejlesztő tevékenység végzése a Forrás Mentálhigiénés Központ 
részlegeivel szoros együttműködésben, az éves közösségfejlesztési ütemtervnek megfelelően. A 
szociális segítő munka kiegészítéseként – a módszertani ajánlásokkal összhangban – csoportos 
beszélgetések, készségfejlesztések, közösségfejlesztő tevékenység folytatása. Integrált intézmény 
ellátásaként 2021-ben is tevékenyen részt vesz a Forrás Lelki Segítők Egyesülete pályázati 
programjai megvalósításában, innovatív kezdeményezéseinek megvalósításában. 

c) Gyermekek átmeneti gondozása a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. által működtetett 
Családok Átmeneti Otthonaiban 

 „Fecske” Családok Átmeneti Otthona  
 

Az intézmény 2002. január 01. óta nyújt ellátást az otthontalanná vált, hátrányos helyzetű gyermekes 
családok számára. Önkéntesen igénybe vehető szolgáltatásuk a Debrecen város közigazgatási 
területén élő szülők kérelmére történik. A családok átmeneti otthona a Debrecen, Derék u. 22. szám 
alatti társasház 8. emeletén 10 összkomfortos garzonlakásban 40 fő részére biztosít elhelyezést. 

2020-ban 15 család, 61 fő (25 felnőtt és 36 gyerek) ellátását biztosította az átmeneti otthon, amely 
egész évben telt házzal működött, a napi átlag elhelyezettek száma meghaladta a 40 főt. Évek óta 
megfigyelhető, hogy az elhelyezett családok jelentős része korábban már részesült átmeneti 
gondozásban, ami azt jelzi, hogy többségük már hosszabb ideje nem tudja megteremteni az önálló 
élet feltételeit. Problémáik elmélyültek, összetettek, sokszor nem megfelelő a kezelésre, megoldásra 
alkalmazott mintájuk.  2020-ban 33 család kérelmezte felvételét.  

Az átmeneti otthon a járványhelyzet idején telefonon, illetve online fogadta a jelentkezéseket és csak 
indokolt esetben alkalmazta a személyes találkozás lehetőségét a kérelmezőkkel. Az átmenti otthon 
28 új családot regisztrált és 5, már korábban kérelmező család is újra megjelent. A jelentkezők közül 
5 család (21 fő) elhelyezésére került sor, közülük 8 fő felnőtt és 13 fő gyermek.  Az újonnan 
bekerülők közül 3 család átmeneti otthonban élt az elhelyezést megelőzően. Az alacsony fluktuáció 
oka a járványhelyzet volt. 

A veszélyhelyzet kihirdetését követően az átmeneti otthonban a Nemzeti Népegészségügyi Központ 
2020. március 8-án kelt határozata alapján látogatási- és kijárási tilalom lépett érvénybe. Az átmeneti 
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otthont elhagyni kizárólag csak indokolt esetben (munkavégzés céljából, szükséges egészségügyi 
vizsgálatok elvégzése érdekében) és különösen méltányolható helyzetben (közeli hozzátartozó 
halála esetén) az intézményvezető külön engedélyével volt megengedett. Az ellátottak a tavaszi 
időszakban a hozzátartozóikkal kizárólag telefonon, vagy online tarthatták a kapcsolatot. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának Útmutatói alapján számtalan, a pandémia megelőzését szolgáló 
intézkedés bevezetésére került sor (pl.: legalább 1,5 méteres védőtávolság betartása, beléptetési 
protokoll alkalmazása), amely az otthon dolgozóira nézve is kötelező volt. Naponta 2 alkalommal 
vizsgálták az ellátottak lázát és légúti tüneteit az Országos Tisztifőorvos határozatának megfelelően. 
A csoportos foglalkozások szüneteltetésére került sor, hangsúlyosabbak lettek az egyéni 
konzultációk. Az átmenti otthon Izolációs tervet készített Covid-19 fertőzés esetére, a dolgozók 
pedig infekciókontroll képzésben részesültek, amelynek során a vírusfertőzés megelőzésével és 
kezelésével kapcsolatos átfogó ismereteket szereztek. A megelőzést szolgáló kézhigiéné 
megvalósítását a folyosóra felszerelt fertőtlenítőszer-adagolók is segítették. A közös használatú 
tereket, eszközöket napi 2 alkalommal fertőtlenítő takarítással kezelték. A Magyar Honvédség 
Vegyvédelmi Zászlóalja az átmeneti otthon teljes területét fertőtlenítette. 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ május 13-ai határozatával lehetővé tette az intézmény 
elhagyását az átmeneti otthon által szervezett napi szabadidős tevékenység céljából, majd a 
járványhelyzet adatainak ismeretében május 18-án feloldotta a családok átmeneti otthonára 
vonatkozó kijárási – és látogatási tilalmat. Továbbá az átmeneti otthon egy olyan látogatási rendet 
dolgozott ki, amelyek korlátozták az egyidőben fogadható vendégek számát, valamint higiénés 
szabályokat is tartalmaztak a lakókra és vendégeikre vonatkozóan. A kijárási tilalom, a 
bizonytalanság, a tartalékok hiánya felerősítette a családok mindennapi életében a nehézségeket, 
fokozott nyomás nehezedett rájuk. A munkahely, az alkalmi munka elvesztésének fenyegető réme 
egy eladósodott család esetében alapjaiban rengetheti meg a kapcsolatot, a reménytelenség könnyen 
motiválatlanná teheti őket. A szociális szakembereknek egy ilyen helyzetben különösen nagy kihívás 
a napi élet nyugalmának biztosítása.  

Az ellátottak továbblépési lehetőségeit leszűkítette, hogy sok esetben nem tudtak takarékoskodni, 
valamint nem tudták rendezni a korábban felhalmozott tartozásaikat. A gyerekek bezárva egy bérház 
garzonlakásába, távol az iskolától, egy teljesen új napi rutin kialakításával szembesültek a tavaszi 
időszakban. Nehezen viselték az új helyzetet, a szakembereknek olyan programokat kellett kitalálni 
számukra, melyek megfeleltek a járványügyi előírásoknak is. A digitális oktatás bevezetése az 
átmeneti otthon számára új kihívásokat hozott, a közösségi helyiségben számítógéppel, 
interneteléréssel és egy pályázaton nyert led televízóval teremtettek tantermi hangulatot az 
otthonban lakó iskolásoknak. A házi feladatok visszaküldése, az iskolai rendszerbe való feltöltése és 
a határidők nyomon követése jórészt az átmeneti otthon dolgozóira hárult, a szülők nehezen vették 
ezt az akadályt. Az online tanulás végére felértékelődött az oktatási, nevelési intézmények léte a 
családok körében.  

2020-ban 5 család kigondozására került sor, közülük 3 család a városban működő másik családok 
átmeneti otthonába nyert felvételt. Akkori élethelyzetükben nem álltak még készen arra, hogy 
lakhatásukat önállóan megoldják. 2 család pedig családi összefogással tudta megoldani helyzetét, 
szülőkhöz, rokonokhoz költöztek. A kiköltöző családokra jellemző, hogy kitöltik a jogszabály által 
biztosított 18 hónap, illetve ezt követően a tanév végéig történő hosszabbítás időtartamát. Míg a 
korábbi években jellemzően 2 család költözhetett az átmeneti otthonból a bérlakás pályázaton nyert 
és általa felújított bérleménybe, addig 2020-ban a továbblépési lehetőségeik korlátozottak voltak, a 
pályáztatás is szünetelt a járvány miatt, az albérleti árak pedig az egekbe szöktek.   

Az elhelyezettek családi állapota változatos képet mutat, hasonlóan az előző évekhez. Az ellátott 15 
család 33 %-a (5 család) egyszülős család, ahol az anya egyedül neveli 2- 3 vagy 4 gyermekét. A 
családok 67 % - a (10 család) kétszülős, közülük azonban csak 1 családban élnek a gyermeküket 
nevelő szülők házasságban. Az ellátott családok 47 %-a (7 család) 3 vagy 4 gyermeket nevel. 2 
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családban 1 gyermeket nevel a szülőpár, 6 család pedig 2 gyermekes, azonban jellemző rájuk, hogy 
már felnőtt gyermekeik is vannak, akik már nem élnek a családjukkal. Az ellátott családoknál a 
szülők iskolázottsága alacsony, jellemzően 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeznek. A 
munkavégzéshez szükséges készségeik hiánya sokszor megnehezíti, hogy tartósan helytálljanak egy 
munkahelyen. A megfelelő minta híján a kitartásuk is alacsony szintű, a kudarcot nehezebben 
viselik, ez sok esetben hosszabb időre is eltántorítja őket a további álláskereséstől. Az átmeneti 
otthon pszichológusa és a családgondozók az egyéni foglalkozások és beszélgetések során 
fokozottan szem előtt tartották, hogy a járványhelyzet okozta bezártság, bizonytalanság növelte a 
kliensek szorongását. Az átmeneti otthon szakemberei a stáb-megbeszélések során áttekintették az 
elmúlt időszak eseményeit, meghatározták a további feladatokat, valamint értékelték a vállalásokat. 
Annak érdekében, hogy az információ minden érintetthez eljusson, havonta esetmegbeszélőt, illetve 
szükség esetén esetkonferenciát tartottak a jelzőrendszer tagjainak a részvételével. Lakógyűlés 
megtartására március 17. - május 18. közötti időszakban nem került sor, a problémák egyeztetése 
személyes beszélgetés során történt, ügyelve az előírt távolság betartására. A járványhelyzet ismételt 
fokozódása miatt szeptembertől a kiscsoportban történő megbeszélések váltották fel a panasz 
kezelésének ezen fórumát. 

A pszichológiai tanácsadások tapasztalatai alapján a járványhelyzet okozta szorongás mellett, a 
nevelési problémából fakadó feszültség kezelése nehezebb, ezért ezeken az üléseken a megoldás 
lehetséges irányainak áttekintése, a következetes nevelési attitűd kialakítása volt a jellemző.  

A jogi tanácsadás iránt folyamatos az igény a lakók részéről, családjogi, ingatlanszerzéssel és 
adósságkezeléssel kapcsolatos ügyek a leginkább érintettek.  

Az átmeneti otthon szociálpedagógusai és szakgondozói az iskoláskorú gyermekek és az óvodások 
részére hetente tartottak foglalkozásokat a megelőzés, a felzárkóztatás és a megfelelő minták 
bemutatása jegyében.   

A minden évben megrendezésre kerülő farsangi mulatság hagyományos módon történő megtartása 
után az anyák napjáról, a mikulásról és a karácsonyról sajátos módon emlékeztek meg az ellátottak. 
A Vojtina Bábszínház jóvoltából több alkalommal is hétvégi bábelőadáson voltak a gyermekek és 
szüleik.  A Főnix Rotaract Klub tagjai által létrehozott Láthatatlan Iskola projekt keretében 11 fő 
gyermek korrepetálását valósították meg egyetemista önkéntesek. Nyáron pedig egy hétig 11 fő 
gyermeket táboroztattak Debrecenben, egy szabadidőparkban változatos programok biztosítása 
mellett. A Debreceni Karitatív Testületnek köszönhetően a Magyar Nemzetközi Utazó Nagycirkusz 
előadásán is részt vehettek a családok, valamint az ellátottak a Testület szervezésében önkéntesekkel 
együtt kifestették az átmeneti otthon lépcsőházát.  

Az Élelmiszerbank heti rendszerességgel kenyérrel, péksüteménnyel, zöldség és gyümölcs 
adománnyal segíti az ellátottak élelmezését. A  Debreceni Karitatív Testület több alkalommal 
élelmiszercsomaggal, illetve tanszercsomaggal támogatta a családokat. 4 gyermek kapott tabletet, 
laptopot és számítógépet különböző szervezetektől annak érdekében, hogy megkönnyítsék a 
digitális oktatásban való részvételüket. 

  „Fészek” Családok Átmeneti Otthona  
 
A ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. „Fészek” Családok Átmeneti Otthona a Debrecen, Derék u. 
22. sz. alatti társasház 10. emeletén található. Gyermekjóléti alapellátás keretében működő 
bentlakásos intézményként biztosítja napi 24 órás munkarend szerint az otthontalanná vált szülő 
kérelmére a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig vagy – ha 
köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel, szolgáltatóval tanulói, hallgatói vagy 
felnőttképzési jogviszonyban áll – legfeljebb 24. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú 
testvére együttes lakhatását, és a szükség szerinti további ellátást. Az átmeneti otthon segítséget 
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nyújt a szülőnek gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, neveléséhez, és közreműködik a 
család otthontalanságának megszüntetésében, helyzetének megoldásában. Az intézmény önálló 
garzonlakásokban biztosítja 40 fő részére szülő és gyermeke együttes lakhatását. A szülők így 
nagyfokú önállósággal élhetik és szervezhetik mindennapjaikat, az intézményben dolgozó 
szakemberekkel hatékonyan együttműködve minden segítséget megkaphatnak problémáik 
rendezése érdekében. 

A Fészek Családok Átmeneti Otthonában 2020-ban az intézményi férőhely kihasználtság 100 %-os 
volt. A szolgáltatást az év során összesen 18 család, 72 fővel vette igénybe. Felvételre 2020-ban 7 
család került és 7 család kiköltözésére került sor. 

Elhelyezési kérelmet 29 család (114 fő) nyújtott be, a kérelmezők mintegy fele egyszülős család. A 
kérelmező családok száma a 2019. évhez képest nőtt. 

Mint az elmúlt évek során is, az intézménybe való bekerülés okai a családok többségénél összetettek. 
Mindegyik felvételt nyert család esetében fennállt a megoldatlan lakhatási probléma, ezen belül az 
elégtelen lakhatási körülmények. Nagyon jellemző problémaforrás még a hiányos önerő, hátrányos 
jövedelmi viszonyok miatt a család létfenntartásának veszélye. 

2020-ban 7 család kiköltözésére került sor. Az átmeneti otthon nagy sikerként könyvelte el, hogy 
egy háromgyermekes család házat vásárolt a vidéki CSOK felhasználásával, így saját tulajdonú 
otthonukba költözhettek az intézményből. 2 család albérletbe költözött a lakhatás tartós 
fenntartásának reményében, ehhez az átmeneti gondozás alatt takarékoskodtak, önerőt gyűjtöttek. 
Egy család szerződésének megszüntetésére került sor az átmeneti otthon Házirendjének sorozatos 
megszegése miatt. 3 család egy másik családok átmeneti otthonába költözött. Általánosságban 
elmondható, hogy a nagyobb változások eléréséhez kevés a törvény által meghatározott ellátási idő, 
ezért a cél sok esetben az, hogy a tartós megoldás felé vezető lépéseket tudjanak tenni a családok az 
intézményben.  

Az intézmény szakmai munkáját 2020-ban 1 fő intézményvezetővel, 2 fő családgondozóval, 4 fő 
szakgondozóval, 1 fő pszichológussal, 1 fő jogásszal végezte. Szükség esetén, de legalább kéthetente 
tartottak esetmegbeszélést, esetenként pszichológus bevonásával, ahol közösen megbeszélték a 
szakmai kérdéseket, feladatokat, a családgondozás során felmerülő dilemmákat.  Havonta tartottak 
stábülést, melyen minden dolgozó részt vett, az aktuális szakmai feladatok és problémák 
megvitatására került sor.  

A területileg illetékes Forrás Mentálhigiénés Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal és a 
Család- és Gyermekjóléti Központtal szoros az együttműködés. A családsegítőkkel folyamatos a 
kapcsolat, rendszeresek voltak az esetmegbeszélések, 2 alkalommal esetkonferencia megtartására 
került sor, melyekre a Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere is meghívást kapott. 

Egy fő családgondozó és 4 fő szakgondozó kolléga vett részt szakmai továbbképzésen. A tanfolyam 
címe „A családokkal végzett szociális munka rendszerszemléletű megközelítése”, mely egy EFOP 
pályázat keretén belül a Discimus Szakgimnáziumban került megrendezésre. 

Az új koronavírus okozta pandémiás helyzet az intézmény életére is jelentős hatással volt. Nagy 
kihívást jelentett az általános- és középiskolákban bevezetett digitális oktatás. Az átmeneti 
otthonban lakó iskolás gyermekeknek az otthon dolgozói segítettek az online tanulásban, a házi 
feladatok Kréta rendszerből való letöltésében, azok visszaküldésében, igény esetén korrepetálták a 
gyermekeket, valamint szükség esetén konzultáltak az oktatási intézmények pedagógusaival. 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ határozata alapján 2020. március 17-től kijárási és látogatási 
tilalom lépett életbe a családok átmeneti otthonában. A dolgozók biztosították a határozat betartását, 
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naponta több alkalommal végigjárták az ellátottakat, segítséget nyújtottak nekik hivatalos ügyeik 
intézésében, bevásárlásban, türelemre és megértésre intették őket. Ez a tilalom egészen május 18-ig 
állt fenn, ami lelkileg is nagy terhet jelentett mind a gyerekeknek, mind a felnőtt ellátottaknak. 

2020. március 22-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma útmutatót adott ki a koronavírus 
terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére, többek között a gyermekek átmeneti 
gondozását nyújtó intézmények részére, melyben megfogalmazásra kerültek az alapvető higiéniai 
követelmények betartására vonatkozó szabályok, az izolációs terv kidolgozására vonatkozó javaslat, 
az ellátottak testhőmérsékletének folyamatos monitorozására vonatkozó követelmény, illetve a 
folyamatos takarítás és felületfertőtlenítés iránti igény. 

Az átmeneti otthon dolgozói fokozottan ellenőrizték az ellátottak egészségi állapotát. A lakók 
testhőmérsékletének monitorozására naponta két alkalommal került sor infra lázmérő segítségével. 
Az intézményben naponta több alkalommal felületfertőtlenítés és takarítás történt.  A dolgozók 
maszk használatával, másfél méteres távolság betartásával kommunikáltak az ügyfelekkel. A 
munkarend átszervezése is megvalósult, a fertőzések megelőzésének céljából egyszerre csak egy 
dolgozó tartózkodott az irodában. Elkészült az intézmény izolációs terve, amely egy esetleges 
Covid-19 fertőzés esetén az intézmény dolgozóinak teendőit, illetve a beteg elkülönítésének, illetve 
a járványügyi rendelkezések betartásának és a jelzés módjának szabályait tartalmazta. 

2020. áprilisában infekciókontroll oktatásban részesült minden dolgozó, a felkért egészségügyi 
szakember ismereteket adott át a Covid-19 megelőzéséhez szükséges higiéniai szabályokról, azok 
betartásáról, többek között a helyes kézmosásról és fertőtlenítésről, valamint a védőeszközök helyes 
használatáról. Ugyanabban a hónapban az intézmény ózongenerátoros fertőtlenítése is megvalósult. 
A Magyar Honvédség 2020 májusában járványügyi védekezés céljából klór tartalmú 
fertőtlenítőszerrel általános fertőtlenítést végzett az átmeneti otthon minden lakásában, az irodában 
és a játszószobában. 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2020. május 13-án kiadott határozata engedélyezte az 
ellátottak intézményt történő elhagyását, az intézmény által szervezett napi szabadidős tevékenység 
céljából. A családok átmeneti otthona dolgozói az otthonban lakó gyermekeknek a járványügyi 
rendelkezések és a fokozott higiénés szabályainak betartásával, rendszeresen szerveztek kis 
csoportos szabadtéri foglalkozásokat, melyeken a másfél méteres távolság betartásával a parkban 
szaladgálhattak, futballozhattak, tollaslabdázhattak a gyerekek. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. július 7-ei útmutatója alapján a koronavírus 
terjedésének megelőzését szolgáló Látogatási Rend került kidolgozásra, mely 2 főben limitálta az 
engedélyezett látogatók számát családonként egy időben, előírta a járványügyi szabályok betartását, 
a helyes kézfertőtlenítést, a maszkviselést, és a látogatók testhőmérsékletének mérését. 2020. 
októberben online Munka-és tűzvédelmi oktatásban részesült az intézmény minden dolgozója, 
fokozott tekintettel a Covid-19 kapcsán fennálló helyzetre. 

2020 szeptemberében az intézményben is felütötte a fejét a koronavírus. Egy édesanya alhasi 
műtétre készült és a kórházi ellátását megelőzően tünetmentes volt ugyan, de a Covid-19 vírustesztje 
pozitív lett. A Nemzeti Népegészségügyi Központ a lakást érintően hatósági házi karantént rendelt 
el. Az édesanya enyhe tünetekkel vészelte át a fertőzést, 3 kiskorú gyermeke 22 napig volt 
karanténban, az édesanya tünetmentességét követően még 10 napig kellett otthonukban tartózkodni. 
Az átmeneti otthon végig segítette a családot, mosásban, bevásárlásban, élelmiszerrel való 
ellátásban, illetve az intézményben még fokozottabb fertőtlenítést végeztek naponta többször. A 
családokat anyagilag is érzékenyen érintette a pandémiás helyzet, többen elveszítették munkájukat 
részben vagy teljesen. Számukra az otthon nagy mennyiségű tartós élelmiszert vásárolt és több 
alkalommal osztottak nekik csomagokat. 
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Képességfejlesztés, közösségi programok 
A közösségi programokat is befolyásolta a koronavírus járvány. Év elején még a szokásos módon 
zajlottak a foglalkozások, megemlékezések. Farsangi ünnepséget tartottak és az intézményben élő 
gyermekek heti rendszerességgel vehettek részt készség - és képesség fejlesztő foglalkozásokon a 
közösségi helyiségben. A gyermekeket segítő korrepetálások a Láthatatlan Iskola Mentorprogram 
keretében továbbfolytatódtak. A segítségre szoruló gyerekek heti rendszerességgel találkoztak az 
őket támogató mentorokkal. A mentorok a Jövő-menő programsorozat keretében az intézmény falain 
kívül is szerveztek programokat. Júliusban öt napos nyári táborozáson vehettek részt a gyerekek a 
debreceni Szeged Utcai Szabadidő Parkban. APRIZMA program keretében drogprevenciós 
tanácsadásban részesülhettek az arra igényt tartó ellátottak. Az adott időszak aktuális ünnepeit - 
Anyák napja, Gyermeknap, Mikulás, Karácsony - a járványügyi szabályok betartásával ünnepelték 
az ellátottak. A Mikulás csomagokat a Rotaract Debrecen Főnix Egyesület hozta a gyerekeknek, a 
karácsonyi ajándékokat pedig idén is a SZÖSZ Egyesület gyűjtötte össze. Karácsonykor az átmeneti 
otthon vacsorát rendelt a lakóknak, melyet minden család a saját lakásában fogyasztott el.  
 
Szolgáltatásfejlesztés 
2020-ban az intézmény a hatékonyabb szolgáltatásnyújtás érdekében új beszerzéseket, felújításokat 
valósított meg. Az év során minden lakásban folyamatos volt a vizesblokk javítása, új csaptelepek 
felszerelése, asztalos munkálatok kivitelezése, a lakások tisztasági falfestése, egy lakás teljeskörűen 
megújult. A lakók részt vettek a Debreceni Karitatív Testület felújítási akciójában, melynek keretén 
belül a társasház lépcsőházának kifestése valósult meg. Az átmeneti otthon fenntartója, a Refomix 
Nonprofit Közhasznú Kft; pedig a földszinti, illetve a 8., 9., és 10. emelet liftajtóinak festésével 
járult hozzá a megmozduláshoz külső szakember bevonásával.  
2020-ban a járvány ellenére az adományozási kedv nem hagyott alább, az év folyamán több 
szervezettől érkeztek adományok, ami nagyban segítette a szolgáltatás színvonalának biztosítását és 
a családok támogatását. A támogatók voltak: Magyar Élelmiszerbank Egyesület, SZÖSZ 
Mindenkiért Egyesület, Debreceni Karitatív Testület, FoodNotBombs, NI Hungary Kft; Vojtina 
Bábszínház és a Rotaract Debrecen Főnix Egyesület. A digitális oktatáshoz szükséges eszközöket 
(tablet, laptop) két középiskolás gyermek kapott, valamint a Láthatatlan Iskola egy laptopot 
bocsátott rendelkezésre a gyermekek számára közös használati céllal. A tavalyi évben több 
magánszemély kereste meg az intézményt adományozási szándékával, bútorokat, ruhákat, konyhai 
eszközöket ajánlottak fel a lakók számára.  
 
6. A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó  intézmények 
 
A Gyvt. 17. §-a rendelkezik arról, hogy a törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez 
kapcsolódó feladatot látnak el – a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében – a törvényben meghatározott 
alaptevékenység keretében az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői 
szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, a 
köznevelési intézmények, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a pártfogó felügyelői szolgálat, az 
áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, a menekülteket befogadó állomás, a 
menekültek átmeneti szállása, az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek, a 
munkaügyi hatóság, a javítóintézet, a gyermekjogi képviselő, a gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, az állam fenntartói feladatainak ellátására 
a Kormány rendeletében kijelölt szerv.  
 
Ezen intézmények és személyek kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a 
gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál, hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek 
bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, 
továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. Ilyen jelzéssel 
és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet 
is élhet. A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltató és a gyámhatóság a gyermek bántalmazása, 
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elhanyagolása miatt jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény, személy adatait erre irányuló 
külön kérelem hiányában is zártan kezeli. A jelzőrendszer tagjai a gyermek családban történő 
nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek 
egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni. Ha valaki a jelzési vagy 
együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a gyámhatóság - jelzésre vagy hivatalból - 
értesíti a fegyelmi jogkör gyakorlóját és javaslatot tesz az érintett személlyel szembeni fegyelmi 
felelősségre vonás megindítására. A gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén a 
gyámhatóság büntetőeljárást kezdeményez.  
 
A gyermekek veszélyeztetettségének időben történő felismerése az észlelő- és jelzőrendszer 
munkájának összehangolásával, a folyamatos kapcsolattartással válik lehetővé.  2020-ban a  család- 
és gyermekjóléti központ, valamint a család- és gyermekjóléti szolgálatok a szakmai kompetencia 
határok tiszteletben tartásával együttműködtek azokkal az intézményekkel, amelyek szerepet 
töltenek be a gyermek helyzetének pozitív irányú változásában. Fogadták a gyermek 
veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzéseket, és a probléma feltárását követően annak jellegéhez, a 
veszélyeztetettség mértékéhez, a család szükségleteihez igazították a segítő folyamatot.  
Működésükről, tevékenységük céljáról és tartalmáról, elérhetőségükről, szolgáltatásaik 
igénybevételének módjáról tájékoztatták a településrészek lakóit, valamint az észlelő- és 
jelzőrendszerhez tartozó személyeket és intézményeket.  
 
A jelzőrendszer tagjai eredményes gyermekvédelmi tevékenységet végeznek, melyek közül az 
önkormányzat  által fenntartott óvodák, a Debreceni Tankerületi Központ által fenntartott iskolák, a 
Debreceni Szakképzési Centrum, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Debreceni Alapellátási és 
Egészségfejlesztési Intézet Védőnői Szolgálata, valamint a Debreceni Rendőrkapitányság 
tevékenységét mutatjuk be. A család- és gyermekjóléti központ, valamint a család- és gyermekjóléti 
szolgálatok tevékenységéről szóló pontokban a jelzőrendszer tagjaival való kapcsolattartást és 
annak tapasztalatait már ismertettük. 

a) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. 
pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladat az óvodai ellátás. 
 
2020-ban Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában 33 óvoda 47 feladatellátási 
helyen működött. Az egyes intézmények alapító okirat szerinti férőhelyszáma a 2019/2020. nevelési 
évben összesen 7013 fő volt. A felvehető maximális gyermeklétszámot 2020. szeptember elsejétől 
6995 főre csökkentette a fenntartó, melynek oka a Mesekert Óvoda Dombostanyai telephelyének 
megszüntetése volt. A dombostanyai gyermekeket a Karácsony György Utcai Óvoda fogadja a 
2020/2021. nevelési évtől. Az egyes intézményekben található csoportszobák alapterülete alapján 
számított felvehető gyermeklétszám összesen 6843 fő, mely hosszú távon elegendő valamennyi, 
debreceni lakóhellyel rendelkező kisgyermek óvodai nevelésének ellátására. Az alapító okiratokban 
rögzített felvehető maximális gyermeklétszám és a csoportszobák alapterülete alapján számított adat 
közötti eltérés azzal magyarázható, hogy a fenntartó egyes óvodai intézményeiben a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 25. § (7) bekezdésében 
meghatározott maximális létszámot átlépő, 30 fős gyermekcsoportokat engedélyezett, hogy minden, 
az adott körzetben élő gyermek felvétele biztosított legyen. Egy óvodai körzethez egy 
önkormányzati fenntartású feladatellátási hely tartozik. 
 
Óvodaköteles korú gyermekek várható létszáma születési adatok alapján (forrás: KSH) 

Nevelési év 2020/2021. 2021/2022. 2022/2023. 2023/2024. 
Óvodaköteles 
korúak várható 
létszáma 

5721 5601 5520 5402 
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Az elmúlt évek születési adatait vizsgálva megfigyelhető, hogy a kisgyermekek létszáma évek óta 
stagnál (évente 1800-1900 gyermek születik), viszont az óvodaköteles korúak létszámához 
viszonyítva magasabb az óvodai ellátást igénybe vevő gyermekek száma a városban. Ennek az az 
oka, hogy több gyermek 2,5 éves korában már megkezdi az óvodai nevelést, illetve a Debrecenben 
dolgozó, vidéki szülők gyermekei is igénybe veszik a debreceni intézményrendszert. Emellett a 
különböző városrészeken jelentős eltérés mutatkozik az óvodába jelentkező gyermekek létszámát 
illetően, hiszen az óvodák nemcsak a körzetükben élő óvodaköteles korú gyermekeket kötelesek 
felvenni, hanem azokat is, akiknek szülei az óvoda körzetében dolgoznak. 
 
Az önkormányzati óvodák férőhelyeinek kihasználtsága városunkban az elmúlt években 
egyenletesnek mondható, mely városi szinten meghaladta a 83-86%-ot, a 2019/2020. nevelési év 
végi adatok szerint pedig már több mint 90%-os kihasználtságot mutattak az intézmények. A 
2019/2020. nevelési év végére 262 gyermekcsoportban több mint 6300 gyermek nevelését 
biztosították az önkormányzat által fenntartott óvodák. Jelenleg szintén 262 óvodai csoportban 
folyik a gyermekek ellátása, a csoportok átlaglétszáma 2020. október 1-jén 22 fő volt.  
 
Az óvodák engedélyezett álláshelyeinek száma 2020. január 1-jén összesen 1118,75 volt, melyből 
az óvodapedagógusok létszáma 575 fő, a nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazottak létszáma 
381,25 fő, míg az egyéb technikai feladatokat ellátó alkalmazottak száma 162,5 fő volt. Az 
óvodákban 2016. szeptember 1-jétől pedagógiai asszisztens álláshelyek létesültek, melynek 
eredményeként a pedagógiai munka hatékonyabbá válhatott. A gyermekek gondozása, nevelése 
terén az óvodapedagógusok munkáját segítő szakemberek jelenléte napjainkra elengedhetetlenné 
vált. 
Összességében az alkalmazotti létszám az óvodai neveléshez szükséges létszámnak megfelelő. 
 
Debrecen közigazgatási területén a 2019/2020. nevelési évben az önkormányzat által fenntartott 
intézményeken kívül 1004 férőhelyen 10 nem önkormányzati fenntartású intézmény 39 csoportjával 
fogadta a gyermekeket. Ezen intézmények nem rendelkeznek beóvodázási körzettel, a város egész 
területéről, illetve egyéb településről is várják a gyermekeket. 2019. október elsején összesen 946 
gyermek járt ezekbe az óvodákba. 2020-ban ezeknek a nem önkormányzati intézményeknek a 
kapacitásbővülése volt megfigyelhető. A 2020. október 1-jei statisztikai adatok alapján az új 
tanévben már 11 óvoda működik az önkormányzati óvodákon kívül, illetve a Debreceni Nemzetközi 
Iskola is fogad óvodás korú gyermekeket. Ezek az intézmények már összesen 43 gyermekcsoportban 
látnak el több mint 900 óvodást.  

 
A Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező gyermekek 
vonatkozásában elmondható, hogy 2016. októberétől 2019. októberéig majdnem kétszeresére nőtt a 
halmozottan hátrányos helyzetű óvodás korú gyermekek száma, ugyanakkor 2020-ban már 
csökkenő tendencia figyelhető meg.  
 

Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzati fenntartású óvodáiban nyilvántartott hátrányos 
helyzetű gyermekek száma és aránya az utóbbi öt évben 

(Forrás: Oktatási Hivatal, KIR rendszer) 
Nevelési év Hátrányos helyzetű gyermekek 

száma (fő) 
Halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek száma (fő) 
2016. október 74 56 
2017. január 101 72 
2017. október 84 99 
2018. január 99 129 
2018. október 142 138 
2019. január 152 109 
2019. október 113 126 
2020. január 107 77 
2020. október 96 48 
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Mivel a hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása az esetek többségében 
hivatalosan jegyzői határozottal nem történik meg, ki lehet jelenteni, hogy a ténylegesen kimutatható 
hátrányos helyzetűek számánál jóval több a rászoruló családok száma, melyet jól szemléltetnek az 
óvodai gyermekétkeztetésre vonatkozó adatok is (2.2. pont). 
 
Az önkormányzati óvodák a kötelező feladatellátás keretében gondoskodnak a beilleszkedési, 
tanulási és magatartási problémákkal küzdő, továbbá az integráltan nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekekről. Az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyerekek nevelése valamennyi önkormányzati fenntartású 
óvoda alapító okiratában megtalálható, ezen túlmenően 5 óvoda - szakértői bizottság kijelölése 
alapján - speciális feladatot is ellát, melynek eredményeként önkormányzati fenntartású 
intézményben lehetséges a Down-szindrómás, autizmus spektrum zavarral küzdő, értelmi (enyhe- 
és középsúlyos) fogyatékos, mozgásszervi-, érzékszervi (gyengénlátó, hallássérült) fogyatékos, 
beszédfogyatékos, valamint több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos gyermekek ellátása is. 2019-ben az önkormányzati fenntartású óvodákban összesen 118 
sajátos nevelési igényű gyermeket neveltek az óvodapedagógusok együttműködve a Hajdú-Bihar 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat utazó gyógypedagógusaival és fejlesztő pedagógusaival. 
Létszámuk a 2019/2020. nevelési évben több mint 150 főre emelkedett. A 2020. október 1-jei 
statisztika szerint az intézményrendszerben a létszámuk 139 fő. Mellettük a pedagógusoknak a 119 
fő beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek fejlesztése is feladatuk. Fenti 
adatokból megállapítható, hogy az önkormányzati óvodák mindegyikére átlagosan 8 kiemelt 
figyelmet igénylő gyermek fejlesztése hárul, mely magas szintű pedagógiai hozzáadott értéket 
igényel.  
 
Az óvodák gyermekvédelemmel összefüggő feladatait elsősorban az intézmények pedagógiai 
programja tartalmazza, melynek kötelező tartalmi elemei közé tartoznak az alábbiak a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 6. illetve 11. §-ai szerint: 

• a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység, 
• a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység,  
• az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek, programok és tevékenységek, 
• a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések, 
• a sajátos nevelési igényből eredő hátrányok csökkentését szolgáló speciális fejlesztő 

tevékenység. 
 
Az óvodák gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatait meghatározó másik alapdokumentum a 
Szervezeti és Működési Szabályzat, melyben a fenti EMMI rendelet 4. §-a alapján a nevelési-
oktatási intézményeknek rendelkezniük kell a külső kapcsolatok rendszeréről is, beleértve a  család- 
és gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi 
szolgáltatóval való kapcsolattartást. Az önkormányzat által fenntartott óvodák ezen 
alapdokumentumok figyelembevételével gyermekvédelmi feladataikat tervezetten, az adott nevelési 
évre szóló munkaterv alapján végzik. 
 
Az óvodákban elsődleges cél a prevenció, vagyis a veszélyeztetettség megelőzése, illetve a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése, a családi környezetből fakadó kedvezőtlen, fejlődést gátló 
tényezők ellensúlyozása.  Az óvodákon belül az óvodapedagógusok és a gyermekvédelmi felelősök 
együttműködése szoros, a jelzőrendszer jól működik. A család- és gyermekjóléti szolgálatok 
munkatársaival folyamatos a konzultáció, konkrét esetekben a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzése érdekében esetmegbeszélést is tartanak. A beiratkozó gyermekek szüleit a nevelési év 
elején, az első szülői értekezleten tájékoztatják a kedvezményes étkezésre való jogosultságról, 
valamint az igénybevétel lehetőségéről. Az óvodapedagógusok saját csoportjukban feltérképezik a 
hátrányos helyzetű gyermekeket, és a szülőket tájékoztatják azokról a támogatási lehetőségekről, 
amelyeket igénybe vehetnek. A szülőkkel az óvoda folyamatosan tartja a kapcsolatot. 
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Az óvodákban kijelölt gyermekvédelmi felelős feladata a segítségnyújtás, koordinálás mellett az 
intézmény képviselete a gyermekvédelmet érintő fórumokon, részvétel védelembe vétellel 
kapcsolatos tárgyalásokon, a szakemberekkel való kapcsolattartás, a nevelőtestület rendszeres 
tájékoztatása és a problémajelzés, jelzőrendszeri esetmegbeszélés.  
 
2018. szeptember 1-jétől valamennyi nevelési-oktatási intézményben jelen van a szociális segítő. 
Az óvodai szociális segítő olyan szakember, aki elsődlegesen a gyermekek veszélyeztetettségének 
megelőzésével, szociális és kommunikációs készségei fejlesztésében, egészségfejlesztésben való 
közreműködéssel, prevencióval foglalkozik. Aktív résztvevője a gyermekvédelmi jelzőrendszer 
működtetésének, illetve a felmerülő életvezetési, szociális problémák megoldásához nyújt segítséget 
az óvoda gyermekeinek, igény szerint pedagógusoknak, a nevelő-oktató munkát segítő 
szakembereknek, valamint szülőknek egyaránt.  Az óvodai szociális segítő az intézményben dolgozó 
szakemberekkel, valamint a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer tagjaival együttműködve 
végzi feladatát.  A pandémia idején jelenlétük sajnos nem volt olyan rendszeres az óvodai 
intézményrendszerben mint az előző évben, a szakmai együttműködés telefonos kapcsolattartáson 
keresztül volt megoldható. 
 
Az óvodapedagógusok folyamatosan figyelemmel kísérik a hátrányos helyzetű gyermekek sorsát, a 
változásról jelzéssel élnek a gyermekvédelmi felelős felé. Az intézmények igyekeznek ellensúlyozni 
a családi környezetből eredő kedvezőtlen, fejlődést gátló tényezőket, és nevelő munkájukkal segítik 
a gyermeki önállóság, kezdeményezőkészség, aktivitás kibontakoztatását. Tudatosan alkalmazzák a 
felnőttek modellszerepének érvényesítését, nemcsak a gyermekek, hanem a szülők esetében is. 
 
Az óvodák az alábbiakban látják a hátrányos helyzet okait: 

• nehéz anyagi háttér 
• lakhatási problémák (pl. albérlet) 
• életmódbeli problémák 
• munkanélküliség 
• egyszülős család 
• szülők pszichés problémái 
• szülők túlhajszoltsága, amely mögött a munkahelyük féltése áll 
• érzelmi biztonság hiánya (instabil párkapcsolatok, gyermekelhelyezési viták) 
• emberi kapcsolatok, viselkedési normák lazulása, udvariassági szokások hiányosságai 
• gyermekekre fordított kevés idő. 

 
Az óvodák lehetőségeikhez mérten saját intézményükön belül is igyekeznek segíteni az óvodába 
járó rászoruló gyermekeknek és szüleiknek. Az önkormányzati intézményekben dolgozó 
gyógypedagógusok és más szakemberek nemcsak a gyermekek fejlesztésében vesznek részt, hanem 
a szülőket is ellátják nevelési, életvezetési tanácsokkal. A rendszeres óvodába járást a hiányzások 
naprakész vezetésével a pedagógusok figyelemmel kísérik. Ennek eredményeképpen elenyésző az 
igazolatlan hiányzások száma. 
A védőnőkkel a kapcsolattartás rendszeres, havonta tisztasági ellenőrzést végeznek az óvodákban. 
Az elhanyagolt gyermekek esetében lépéseket tesznek, illetve jelzik az óvoda felé azokat a családi 
problémákat, amelyben a gyermek érintett. 
 
Az intézmények kiemelt figyelmet szentelnek a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek 
integrációjára, valamint a tehetséges gyermekek fejlesztésére is. 
 
A különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel (tehetséges gyermekek, sajátos nevelési igényű 
gyermekek) történő foglalkozások az óvodákban mikrocsoportos vagy egyéni foglalkozás keretében 
valósulnak meg. A gyermekek differenciált képességfejlesztésére egyéni fejlesztési tervet 
dolgoznak ki az óvodapedagógusok, a fejlődésüket nyomon követik és a szülőket folyamatosan 
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tájékoztatják. Minden óvodában zajlik tehetségfejlesztés, több tehetségterületre kiterjedően, 
többnyire tehetségműhelyekben. Több intézmény rendelkezik Regisztrált Tehetségpont, illetve 
Akkreditált Kiváló Tehetségpont címmel, közülük több Európai Tehetségpont címmel is 
büszkélkedhet. A sajátos nevelési igényű gyermekeket is nevelő óvodák tapasztalata az, hogy 
általában az együttműködés a családokkal tartalmas, és a gyermek fejlesztése érdekében a szülők 
tanácsot kérnek a pedagógusoktól és a gyermekkel foglalkozó gyógypedagógustól. Az 
esélyegyenlőség és az óvoda szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférés minden gyermek számára 
biztosított. Különösen fontos a sajátos nevelési igényű gyermekek szülei számára az, hogy az 
intézményben megfelelő információkhoz jusson gyermeke fejlesztése érdekében. Néhány szülő 
azonban nehezen győzhető meg a gyermek fejlesztésének szükségességéről, a szakember 
bevonásáról, ezért is fontos ez a fajta segítő és felvilágosító tevékenysége az intézményeknek. 
 
Férőhelybővítést eredményez majd a Tócóskert-Tócóvölgy városrészben igen nagy kihasználtsággal 
működő óvodák tehermentesítését is szolgáló „Új óvoda építése a Tócóvölgyben” c. projekt is. Az 
új tagintézmény várhatóan 2022 őszétől fogadja a körzetben élő óvodáskorú gyermekeket összesen 
100 férőhellyel.  
 
Veszélyhelyzet az óvodákban 
Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel veszélyhelyzet kihirdetéséről 
döntött. A rendelet 2020. március 11-én 15 órakor lépett hatályba.  Az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek 
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. § -a 
szerint a bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az óvoda elhelyezkedése szerinti települési 
önkormányzat polgármestere - a fővárosban a fővárosi kerületi polgármester - (a továbbiakban 
együtt: polgármester) a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli 
szünetet rendelhetett el. 
 
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere a 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-a alapján,  
90083-4/2020. iktatószámú határozatával 2020. március 16. napjától visszavonásig terjedő 
időtartamra elrendelte Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén, fenntartóra tekintet 
nélkül valamennyi bölcsődei és óvodai ellátást végző intézmény esetében a rendkívüli szünetet 
azzal, hogy indokolt esetben szükségessé váló ügyeleti ellátás és az étkeztetés megszervezéséről a 
fenntartók saját hatáskörben kötelesek gondoskodni. 2020. március 16-tól március 20-ig valamennyi 
önkormányzati fenntartású óvoda biztosította az ügyeleti ellátást az azt igénylő gyermekek számára, 
majd a fenntartó döntése értelmében 2020. március 23-tól az óvodák zárva tartottak, 5 ügyeletet 
ellátó intézmény Görgey Utcai Óvoda, Sinay Miklós Utcai Óvoda, Ifjúság Utcai Óvoda Hétszínvirág 
Tagintézménye, Sípos Utcai Óvoda, Levendula Óvoda) működött 2020. május 4-ig. 
Az ügyeletes óvodákban a gyermekcsoportokat úgy szervezték meg, hogy egy csoportban maximum 
5 gyermeket láttak el, összevonás nem volt engedélyezett. A szükséges személyzet mindenütt 
rendelkezésre állt. Az önkormányzat által megrendelt fertőtlenítőszerekből elsősorban az ügyeletes 
bölcsődét és az óvodákat látták el. 
 
Óvodai ügyelet heti átlaglétszámai 2020. március 23-tól április 30-ig 
 

Ügyeletes Óvoda 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét 6. hét 

Görgey Utcai 
Óvoda 

9,4 11 12 13,25 16 18,25 

Sinay Miklós 
Utcai Óvoda 

7,8 10,4 11,5 11,75 13,6 13,5 

Hétszínvirág 
Tagintézmény 

1,8 3,8 3,75 7 11,4 11,25 
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Sípos Utcai 
Óvoda 

3 3,2 3,5 4,5 6,2 6,5 

Levendula Óvoda 6,6 9,4 13,25 14,25 20,6 20,25 

Összesen 28,6 37,8 44 50,75 67,8 69,75 

 
2020. március 18-án DMJV Polgármesteri Hivatala Intézményfelügyeleti Osztálya felmérte az 
ügyeleti ellátást igénylő gyermekek és az étkeztetést igénybe vevők létszámát az önkormányzat által 
fenntartott óvodákban. Az ügyeletet ellátó óvodákat, valamint a józsai településrészen a Gönczy Pál 
Utcai Óvodát, Dombostanyán pedig a Mesekert Óvoda telephelyét jelölte ki a fenntartó arra a 
feladatra, hogy a kiszállított ételt kiadják az azt igénylőknek. A Sinay Miklós Utcai Óvoda 
munkatársai 2020. március 31-től a Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4027 
Debrecen, Sinay Miklós u. 6.) főzőkonyhájáról osztották az ételt. Az ételek kiosztásában az 
ügyeletes óvodák dolgozói felelősségteljes munkát végeztek.  
 
A veszélyhelyzet időszaka alatt az óvodapedagógusok a szülők számára online formában, közösségi 
oldalon, a gyermekek személyiségét, érdeklődését és egyéni képességeit ismerve olyan játékos 
tevékenységformákat, élményszerzési lehetőségeket ajánlottak, amelyeket a szülők gyermekükkel 
együtt otthonaikban is megvalósíthattak. A szülőkkel folyamatos volt a kapcsolattartás. Az óvodai 
dolgozók végezték az intézmények fertőtlenítését, valamint festési, karbantartási munkálatok 
zajlottak, továbbá közreműködtek a város lakosai számára kiosztott textil szájmaszkok készítésében 
is. 
 
A fenti adatok és az óvodák jelzései alátámasztották a gyermeklétszám várható emelkedését, ezért 
célszerű volt több óvoda kijelölése az ügyeleti feladatok ellátására.  
2020. május 4-től 8 intézmény (Áchim András Utcai Óvoda, Gönczy Pál Utcai Óvoda, Ifjúság Utcai 
Óvoda, Ispotály Utcai Óvoda, Kuruc Utcai Óvoda, Lehel Utcai Óvoda, Margit Téri Óvoda, 
Szabadságtelepi Óvoda) váltotta fel az addig ügyeletes óvodákat figyelembe véve azt, hogy 
lehetőség szerint minden városrészről megközelíthető legyen egy-egy intézmény.  
Óvodai ügyelet heti átlaglétszámai 2020. május 4-től május 15-ig 
 
Ügyeletes Óvoda 7. hét 

május 4– 8. 
8. hét 

május 11- 15. 
Áchim András Utcai Óvoda  6,2 12 
Gönczy Pál Utcai Óvoda 9,6 18,4 
Ifjúság Utcai Óvoda 19,4 24 
Ispotály Utcai Óvoda 15 29 
Kuruc Utcai Óvoda 15,2 23 
Lehel Utcai Óvoda 33 36,8 
Margit Téri Óvoda 20,8 24,8 
Szabadságtelepi Óvoda 11,2 16,8 
Összesen: 130,4 184,8 

 
A Mesekert Óvoda Dombostanyai telephelye továbbra is közreműködött az ételosztásban, ügyelet 
biztosítása nélkül.  
A Mosolykert Óvoda munkatársai 2020. május 4-től a Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola épületében gondoskodtak az ételadagok kiosztásáról. 
 
2020. május 18. hétfőtől már valamennyi önkormányzati fenntartású óvoda és bölcsőde ügyeletet 
biztosított azon gyermekek részére, akiknek az előzetes igényfelmérés alapján szülei ezt kérték és 
az indokoltság fennállt. Az óvodai és bölcsődei csoportok maximális létszáma 5 fő volt továbbra is.  
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Az ügyeleti ellátást azoknak a gyermeknek biztosították az intézmények, akinek szülője 
munkavégzés, vagy más ok miatt ezt igényelte. Az ügyeletet kérő gyermekek számára az étkezés a 
saját intézményükben, illetve átirányítás esetén a fogadó intézményben történt.   
Továbbra is biztosított volt a bölcsődés, óvodás és iskolás korú gyermekek és tanulók számára - 
ügyeleti ellátáson kívül is – a gyermekétkeztetés, melyet szintén a saját intézményén keresztül 
kérhetett a szülő.  
A megrendelt ételek átvétele 2020. május 25. napjáig a Debreceni Intézményműködtető Központ 
beosztása szerinti óvodákban történt. Az óvodák napi szinten több mint 500 ételadag kiosztásáról 
gondoskodtak a veszélyhelyzet idején.  
Ezen felül további átvételi pontok voltak:  
- Mesekert Óvoda Dombostanyai telephelye, valamint  
- Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főzőkonyhája.  
 
A 2020/2021. nevelési évre, az önkormányzat fenntartásában működő óvodai intézményekbe történő 
jelentkezés a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kulturális és Oktatási 
Bizottságának 6/2020. (I. 22.) KOB. határozata alapján meghatározott eljárásrend szerint lezajlott 
és valamennyi érintett szülő kézhez kapta az óvodavezető döntését tartalmazó határozatot. Az 
eljárásrend szerint az óvodai beiratkozás időpontja 2020. április 22-23. napja volt.  
Az emberi erőforrások minisztere által kiadott 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat végrehajtására 
figyelemmel a veszélyhelyzetben az óvodai beiratkozáson a szülőknek nem kellett személyesen 
megjelenniük. Az óvoda, ahová a gyermek felvételt nyert, a jelentkezési lapon feltüntetett adatok 
segítségével berögzítette az Oktatási Hivatal által vezetett Köznevelés Információs Rendszerébe a 
beiratkozás tényét, melynek eredményeképpen a gyermek jogviszonya létrejött. A szülőknek a 
gyermek óvodai nevelésének első napján kellett bemutatni a beiratkozáshoz egyébként szükséges 
iratokat. 
 
2020. május 20-án megjelent az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok 
megszervezéséről szóló 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet, melynek 1. § (1) bekezdése szerint 2020. 
május 25-étől az óvodák a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működtek.  
 
A Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere által 90083-4/2020. iktatószámú határozattal 
elrendelt rendkívüli szünet 2020. május 25. napjától visszavonásra került. Ennek alapján a 
Debrecenben működő valamennyi óvoda és bölcsőde – fenntartóra tekintet nélkül – ellátta a 
jogszabályban meghatározott feladatát, és létszámkorlátozás nélkül fogadta a gyermekeket. Az 
ételosztásban részt vevő óvodák 2020. május 25. napját követően már nem működtek közre ebben 
a feladatban. 
 
Óvodák heti átlaglétszámai 2020. május 18-tól június 19-ig 
 

 9. hét 
május 18 – 22. 

10. hét 
május 25 - 29. 

11. hét 
június 2-5. 

12. hét 
június 8-12. 

13. hét 
június 15-19. 

Óvodák heti 
átlaglétszáma 

összesen: 

 
489,4 

 
2689 

 
3018,8 

 
3912 

 
3538,8 

 
A megnövekedett igények miatt indokolttá vált az óvodák éves nyitva tartásáról szóló 11/2020. (III. 
10.) KOB határozat módosítása is. Az eredetileg hat hetes nyári zárás helyett a 982/2020. (V. 28.) 
PM határozat alapján az óvodák a 2020/2021. tanévre meghatározott téli szünet kezdő napjáig nyitva 
tartottak. 
 
2020. május 25. napját követően a csoportokat érintő évzáró ünnepségek, búcsúztatók, ballagások 
megtarthatóak voltak a veszélyhelyzet fennállása alatti aktuális korlátozásokkal. Több 
intézményben szűk körben, elsősorban a szabadban tartották meg ezeket az eseményeket.  
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A Magyar Országgyűlés döntése értelmében 2020. június 18-tól véget ért a koronavírus-járvány 
miatt bevezetett veszélyhelyzet, azonban a járványügyi készültség miatt az óvodákban továbbra is 
messzemenően betartották a higiéniai és magatartási szabályokat. Az intézményekben rendelkezésre 
álltak kézfertőtlenítő és tisztítószerek, valamint a dolgozók által készített szájmaszkok. A szülők 
együttműködőek voltak a szabályok betartásában.  
 
A 2020/2021. nevelési év indításakor Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 
valamennyi óvodában megtörtént a fertőtlenítő nagytakarítás. A nyár folyamán a gyermekek kisebb 
létszáma mellett az óvodai helyiségek festését is sok helyen elvégezték az óvodák dolgozói. Minden 
intézményben rendelkezésre álltak a szükséges fertőtlenítőszerek és védőfelszerelések. Az óvodák 
– hasonlóan más önkormányzati intézményekhez – ebben az évben több ízben kaptak kéz- és 
felületfertőtlenítő szereket a fenntartótól. A nyár folyamán üzembe helyezték az intézményekben 
azokat a szenzoros kézfertőtlenítő készülékeket is, amelyeket saját forrásból szerzett be az 
önkormányzat.  
 
A járványügyi kérdések egységes értelmezése céljából a 2020. szeptember 23-án intézményvezetői 
értekezleteten elhangzottak figyelembevételével készült el a „Védőintézkedések a Covid-19 járvány 
időszakára DMJV Önkormányzata által fenntartott köznevelési és gyermekjóléti intézmények 
számára” c. dokumentum. A dokumentumot valamennyi köznevelési és gyermekjóléti intézmény 
megkapta, az abban foglaltakat a mai napig végrehajtja. Az önkormányzathoz érkezett felajánlásból 
az óvodák részére szeptemberben 23.100 db orr-száj maszkot biztosított a fenntartó, valamint az 
állam által biztosított 147 db digitális testhőmérséklet mérő készüléket és az önkormányzat által 
megrendelt 165 db testhőmérséklet mérő eszközt a hozzá tartozó elemekkel együtt szintén 
megkapták az intézményvezetők. Az eszközök segítségével 2020. október 1-jétől a kötelező 
testhőmérséklet mérést az óvodák a gyerekek esetében a csoportszoba bejáratánál végzik. 2020. 
december hónapban újabb 23 000 orr-száj maszk kiosztására is sor került az óvodák dolgozói 
számára. 
 
Az óvodák az alábbi intézményekkel és személyekkel tartottak 2020-ban is a járványügyi szabályok 
betartása mellett rendszeres kapcsolatot: 

• Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézménye (logopédiai 
ellátás, gyógypedagógiai tanácsadás, utazó gyógypedagógus biztosítása, szakértői bizottsági 
tevékenység, nevelési tanácsadás, óvodapszichológiai ellátás), 

• DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja, 
• Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Gyámügyi Osztály, 
• Debreceni Egyetem Klinikai Központ Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet 

Védőnői Szolgálata, 
• Házi gyermekorvosok. 

A kapcsolattartás a szülőkkel és a fenti szervezetekkel a veszélyhelyzet ideje alatt elsősorban 
telefonon, e-mailben, illetve egyéb internetes elérhetőségeken keresztül (online konferencia) 
valósult meg ebben az évben.  
A járványhelyzetben az intézményeket érintő megbetegedés esetén (gyermek és dolgozó) az 
óvodavezetők a kiadott utasításoknak megfelelően léptek kapcsolatba az Oktatási Hivatallal, 
valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központtal. Felelősségteljes döntést igényelt a hatóságokkal, 
valamint a szülőkkel történő együttműködés a járvány megfékezése érdekében.  

 b) Debreceni Tankerületi Központ  
 

A Debreceni Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerületi Központ) jelenleg 41 intézmény 
tekintetében lát el fenntartói feladatokat. A fenntartásában lévő intézmények közül 34 található 
Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén, 7 pedig a Nyíradonyi Járásban. A Hajdú-
Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdú-Bihar megye egész területén lát el feladatot. 
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A tanulói létszám a 2020. október 1-jei statisztika alapján a következőképpen alakul: 
 

Köznevelési intézmény típusa Létszám (fő) 
óvoda       28 
általános iskola 11 856 
gimnázium   4 230 
szakgimnázium      634 
kollégium   1 496 
alapfokú művészetoktatás   2 593 
készségfejlesztő iskola        68 
fejlesztő nevelés-oktatás       75 
utazó gyógypedagógusi hálózat      358 
Összesen 21 338 

Az Nkt. a köznevelési rendszer kiemelt céljaként határozza meg a nevelés-oktatás eszközeivel a 
társadalmi leszakadás megakadályozását és a tehetséggondozást. Az Nkt. szerint kiemelt figyelmet 
igénylő gyermek, tanuló: a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló (sajátos nevelési igényű 
gyermek, tanuló, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 
kiemelten tehetséges gyermek, tanuló) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. A Tankerületi 
Központ kiemelt területnek tartja a gyermekek mentális és kognitív fejlődését, a köznevelési 
intézmények pedagógiai és infrastrukturális megújulását, feladatait ennek megfelelően látja el. A 
Tankerületi Központ valamennyi fenntartott intézményben biztosítja a 100 %-os szakos 
ellátottságot. A szakos ellátottság elsődlegesen közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott 
pedagógusokkal, továbbá nyugdíjas pedagógusok továbbfoglalkoztatásával, megbízási szerződés 
keretében óraadói megbízásokkal, valamint túlmunkával biztosított. A szakos ellátottság biztosítása 
érdekében szoros együttműködés alakult ki a Tankerületi Központ és az egyházi fenntartók között; 
a Nyíradonyi járás intézményei és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye által fenntartott 
intézmények pedagógusai segítik egymást a feladatellátásban földrajzi közelségük okán is.  
 
A Tankerületi Központ 15 olyan hallgató számára biztosított álláshelyet, akik a Klebelsberg Képzési 
Ösztöndíj Programban vettek részt. A hallgatók közül 2 fő kémia szakos, 2 fő történelem szakos, 3 
fő matematika szakos, 1 fő biológia szakos, 1 fő magyar nyelv és irodalom szakos, 1 fő angol szakos, 
1 fő rajz- és vizuális kultúra szakos és 4 fő gyógypedagógus kezdett tanítani 2020. szeptemberben a 
Tankerületi Központ intézményeiben. 
 
2018 szeptemberétől kezdődően a Tankerületi Központ a fenntartásában lévő köznevelési intézmény 
valamennyi tanulója, továbbá más fenntartású intézmények tanulói számára is biztosítja a 
művészetoktatás lehetőségét a szakmai alapdokumentumok szerint. Az érintett települések: 
Debrecen, Álmosd, Bagamér, Létavértes, Nyíradony, Nyírábrány, Nyírbéltek, Nyírmártonfalva, 
Újléta, Vámospércs.  
 
A 2021. évi átszervezési koncepció tartalmazza a Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 
profilbővítését, alapfokú művészetoktatás bevezetésének szándékát táncművészeti ágban és képző- 
és iparművészeti ágban. A fejlesztéssel a körzetbe tartozó általános iskolás tanulók számára lehetővé 
válna, hogy lakóhelyükhöz közel részesüljenek alapfokú művészetoktatásban. 
 
A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat alapján 
a Lázár Ervin Program keretében szociális helyzettől és lakhelytől függetlenül minden, 1-8. 
évfolyamon tanuló általános iskolás részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja 
a színházi, tánc-, és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek látogatásának élményét. A 
régióban a programok koordinálásáért a Tankerületi Központ a felelős. A program fenntartótól 
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függetlenül, minden köznevelési intézményre kiterjed. A Lázár Ervin Program a Tankerületi 
Központ vonatkozásában 2020-ban összesen 58 köznevelési intézményt érintett, melyből 37 
intézmény a Tankerületi Központ fenntartásában működik és 21 köznevelési intézmény a 
Tankerületi Központ illetékességi területén található, nem állami fenntartású köznevelési intézmény.   
 

A Lázár Ervin Program megvalósulása 

 
állami fenntartású 

intézmények 
nem állami fenntartású 

intézmények 
évfolyam részt vett tanulók száma (fő) 

1. 1292 190 
2. 0 0 
3. 1244 103 
4. 1277 761 
5. 1308 702 
6. 1404 575 
7. 906 115 
8. 80 156 

ÖSSZESEN 7511 2602 
10113 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Köznevelésért Felelős Államtitkársága, a Klebelsberg 
Központ és a Magyar Rektori Konferencia által indított program az „Irány az Egyetem 2020”. Emelt 
szintű érettségire felkészítő tanfolyamok megszervezésére kerül sor a Tankerületi Központ 
fenntartásába tartozó Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban 5 pedagógus 
közreműködésével: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és angol nyelv 
tantárgyakból.  
  
A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint valamennyi köznevelési 
intézményben biztosított az iskolapszichológusi ellátás.  
 
A köznevelési intézmények a felhasznált órakeretükön belül megszervezik a tanulóknak a tehetség 
kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási 
nehézséggel, magatartási rendellenességgel diagnosztizált tanulók számára, továbbá az első -
negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítésére szolgáló, differenciált fejlesztést 
biztosító egy-három fős foglalkozásokat.  
 
A tehetséggondozás területén az alábbiak valósultak meg: 

− minden tanévben sor kerül a 4. évfolyamos tanulók tehetségdiagnosztikai mérésére; 
a rendkívüli járványügyi helyzetre tekintettel a mérések 2020/2021. tanévben 
zajlottak le az 5. évfolyamos tanulók körében: tantárgyi és pszichológiai mérésből áll 
(21 állami fenntartású általános iskola, 48 osztályának, 1245 tanulójából, összesen 
1199 tanuló esetében történt meg a magyar és a matematika tantárgyi feladatsor 
felvétele. A pszichológiai mérésen 1208 fő vett részt, az értékelés alapján 137 fő 
került be a Városi Tehetséggondozó Programba). 
 

A Tankerületi Központ intézményeinek pedagógiai programjai tartalmazzák a jogszabály által 
kötelezően előírt tartalmi elemeket, így a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló 
intézkedéseket is. 
Az intézményekben betartják az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
2003. évi CXXV. törvényt.  A tanulók fejlesztése egyéni fejlesztési tervek alapján, a szakértői 
véleményekben meghatározottak szerint történik. Az iskolai programok, foglalkozások valamennyi 
tanuló számára elérhetőek. Hátrányos megkülönböztetés a diákokat semmilyen téren nem érheti. 
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Beszámoló a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról 
A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet előírja, 
hogy a nevelési-oktatási intézmény a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszámát összesítve, 
valamint az alkalmazott intézkedéseket feladatellátási helyenként összesített formában, 
évfolyamonkénti és tantárgyankénti bontásban, az adott tanév első félévére vonatkozóan február 10-
éig és az adott tanév második félévére vonatkozóan június 30-áig továbbítja a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatást végző Hivatal számára. Ezt követően a Hivatal tájékoztatást nyújt a Tankerületi 
Központ részére a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányáról, a szükséges intézkedésekről. 
A köznevelési intézmények a lemorzsolódás csökkentése érdekében szaktanácsadói támogatást 
kapnak az Oktatási Hivataltól, a pedagógusok rendszeresen részt vesznek a Pedagógiai Oktatási 
Központok által szervezett szakmai műhelyfoglalkozásokon, pedagógus-továbbképzéseken, 
pedagógiai napok rendezvényein. Ennek folyamatos nyomon követése és a szükség szerinti 
beavatkozás is a fontos, kiemelt feladata a Tankerületi Központnak. 
Kimutatás a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző-és 
pedagógiai támogató rendszer adattartalma alapján: 
 
Általános iskolai feladatellátás esetén a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma/aránya: 
2018/2019. tanév II. félév 
Debreceni Járás 5424 tanulóból 448 fő (8,26%) 
 
2019/2020. tanév II. félév 
Debreceni Járás 5324 tanulóból 395 fő (7,42%) 
 
Gimnáziumi feladatellátás esetén a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma/aránya: 
2018/2019. tanév II. félév 
Debreceni Járás 4220 tanulóból 16 fő (0,38%) 
 
2019/2020. tanév II. félév 
Debreceni Járás 4225 tanulóból 11 fő (0,26%) 
 
Szakgimnáziumi feladatellátás esetén a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma/aránya: 
2018/2019. tanév II. félév 
Debreceni Járás 467 tanulóból 3 fő (0,64%) 
 
2019/2020. tanév II. félév 
Debreceni Járás 457 tanulóból 4 fő (0,88%) 
 
A lemorzsolódás csökkentése érdekében vesz részt a Tankerületi Központ az Oktatási Hivatal általi, 
EFOP 3.1.5-16-0001 azonosítószámú „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények 
támogatása” című kiemelt projektben 3 köznevelési intézmény  4 feladatellátási helye 
vonatkozásában (Debreceni Benedek Elek Általános Iskola, Debreceni Dózsa György Általános 
Iskola, Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola, Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola 
Monostorpályi Úti Tagintézménye). A projekthez kapcsolódóan 2019-ben fenntartói műhely és 
pedagógus műhely került megszervezésre, valamint Fenntartói Hálózati Műhelymunkára is sor 
került egy alkalommal. 2019-ben elkészült a Debreceni Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi 
Helyzetelemzése, mely a Tankerületi Központ esélyegyenlőségi intézkedési tervének alapjául 
szolgáló dokumentum.  
 
2020-ban elkészült a Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve. Az Intézkedési Terv 
a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 21. § által előírt, Tankerületi Központ által összeállított 
stratégiai dokumentum. Elkészítésének célja az iskolai lemorzsolódás megelőzését, csökkentését 
célzó – lehetőség szerint konkrét és megvalósítható – intézkedések tervezése, ezzel hozzájárulva a 
tanulók iskolai karrierjének sikerességéhez.  
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A Tankerületi Központ tagja a Megyei Felzárkózási Fórumnak, melyet a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat hozott létre. A fórum rendezőelve, hogy a megye hátrányos helyzetű célcsoportjait 
érintő esélyegyenlőségi problémák megoldására csak többszereplős együttműködéssel lehet 
megfelelő választ találni és csak közös erőfeszítéssel lehet olyan programokat, cselekvési terveket 
kidolgozni és megvalósítani, mely a felzárkózásukat szolgálja.  
 
Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 
Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 2/C. § (4) bekezdés 
rendelkezéseinek megfelelően 2018. október 25-én megalakult a Tankerületi Központ Debreceni 
Tankerületi Tanácsának Antiszegregációs Munkacsoportja.  

− Felel az egyenlő bánásmód érvényesüléséért, és a méltányos oktatás 
feltételrendszerét megalapozó szakmai döntéshozatal szempontjainak 
érvényesítéséért. 

− Előkészíti a Tankerületi Központ köznevelési esélyegyenlőségi tervét. 
− Kiemelt figyelemmel kíséri a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyerekeket, illetve a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókat oktató intézmények 
szakmai munkáját, eredményességi mutatóit, szükségleteit.  

− Kapcsolatot tart a Tankerületi Központ szakmai partnereivel a hátrányos helyzetű, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek iskolai sikerességének elősegítésére.  
 

A 2020-ban tartott munkacsoporti ülések: 
- 2020. június 29.  

 
Napirendi pontok: 

1. A 2019/2020. tanév értékelése, tapasztalatok a digitális munkarenddel kapcsolatosan 
2. A 2020/2021. tanév előkészítése 
3. Egyebek 

 
- 2020. december 18. (online módon megtartott ülés) 

 
Napirendi pontok: 

1. A Debreceni Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 
2. A 2020/2021. tanév statisztikai adatainak áttekintése 
3. Egyebek 

 
A Debreceni Tankerületi Központ minden tanév végén kiértékeli, és összehasonlító kiértékelést 
végez a fenntartásába tartozó köznevelési intézmények kompetenciamérési eredményei alapján. A 
2016/2017. tanévben a kompetenciamérés eredményeinek javítása érdekében kritériumorientált 
diagnosztikus mérés-értékelési rendszer bevezetésére és intézményközi mérés-értékelés 
munkaközösség szervezésére került sor, mely 8 intézmény pedagógusainak bevonásával zajlik 
jelenleg is. 
 
A Debreceni József Attila Általános Iskola esetében intézmény-átalakítás (beolvadás) történt, az 
intézmény a Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola tagintézményeként működik tovább a 
2020/2021. tanévtől. Az átszervezés oka, hogy az iskola tanulói létszáma folyamatosan csökkent, 
eredményei (továbbtanulási, hiányzási, kompetenciamérési eredmények) alapján indokolttá vált a 
beavatkozás. A beolvadáson túl az intézmény ellátott feladatai is bővítésre kerültek: 2020 
szeptemberétől elláthatja az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók gyógypedagógiai nevelését-
oktatását, és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető autizmus spektrum zavarral küzdő 
tanulók általános iskolai nevelését-oktatását is.  
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Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása a köznevelési intézményekben: 
Az intézményvezető felel a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a 
gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatok 
koordinálásáért. Felelősei jellemzően az intézményvezetők, az intézményvezető- helyettesek, 
osztályfőnökök, szociálpedagógus, iskolapszichológus, kollégiumi nevelőtanárok, a 
szakszolgálatokkal és szülői munkaközösséggel együttműködve.  
2019. szeptemberétől a köznevelési intézmények munkáját a gyermekjóléti központoknál iskolai 
szociális segítő munkakörben foglalkoztatott munkatárs segíti. A köznevelési intézmények 
pozitívan fogadták az iskolai szociális segítő jelenlétét az intézményekben, segíti a kapcsolattartást 
a gyermekjóléti szolgálatokkal, könnyíti a jelzőrendszer működtetését. 
 
Veszélyeztetettség tényezői a szakmai ajánlások szerint 

• Anyagi tényezők: gyermek nem megfelelő táplálása, nem megfelelő ruházkodás, 
nem biztosított a gyermek oktatásának támogatása 

• Erkölcsi tényezők: szexuális vagy lelki bántalmazás, erkölcsileg rossz példamutatás 
• Egészségügyi tényezők: gyermek fizikai bántalmazása, beteg gyermek nem 

megfelelő életmódja, kezelés elmulasztása 
• Nevelési, illetve nevelődési tényezők: szülői elhanyagolás, gyermekkel szembeni 

követelések hiánya 
• A gyermek önmagát veszélyeztető magatartása: szökés, csellengés, tankötelezettség 

elmulasztása, bűncselekmény elkövetése, alkohol - és drogfogyasztás. 
 
Az intézmények által megítélt leggyakoribb veszélyeztető tényezők a következők: 

• a családokban tapasztalt nagyarányú munkanélküliség, s ennek következtében kialakult 
szociális körülmények és anyagi megélhetési problémák 

• kábítószer-fogyasztás, alkohol, dohányzás 
• szülő-gyerek közötti generációs szakadék, szocializációs értékkülönbség 
• válás, haláleset feldolgozása 
• beilleszkedési nehézségek, tanulási motiváció csökkenése, iskolakerülés 
• internet és mobiltelefon túlzott használata, 
• a tanulók igazolatlan mulasztásai miatti hiányzás, valamint ebből fakadóan a tantervi 

követelmények teljesítésének hiánya. 
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (4) bekezdés szerint, ha a tanuló igazolatlan mulasztása 
egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az iskola igazgatója – a 
gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal 
összhangban – értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a 
gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, 
tanköteles tanuló esetén – gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével – a 
gyermekjóléti szolgálatot. 
 
Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az iskola és – szükség esetén – a kollégium 
bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására 
figyelemmel meghatározza a gyermeket, a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó 
helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a tanuló 
érdekeit szolgáló feladatokat. 
 
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc tanítási órát és egyéb 
foglalkozást, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot – a 
gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével –, valamint ismételten tájékoztatja a 
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gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében, továbbá 
gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot.  
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges 
mulasztás mértéke az adott nevelési évben, tanítási évben összesen tanköteles tanuló esetén harminc 
tanítási óra és egyéb foglalkozás. 
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven tanítási órát és egyéb 
foglalkozást, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint 
illetékes gyámhatóságot. 
 
A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
iskolai ellátása 
Az intézmények dokumentumaiban (pedagógiai program, helyi tanterv, tanmenetek, óravázlatok) 
megfogalmazásra kerülnek a sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó kitételek. Az SNI-s 
tanulók jogainak érvényesítése érdekében csak olyan nevelési- oktatási intézményben folytathatják 
tanulmányaikat, amelynek szakmai alapdokumentumában alapfeladatként szerepel az adott SNI 
típus ellátása és az országos/megyei szakértői bizottság kijelölte azt számára.  
 
A Tankerületi Központ kiemelt feladatai közé tartozik az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók 
nevelésének-oktatásának biztosítása a köznevelési intézményekben. Az ezzel kapcsolatos 
feladatokra a tankerületi központ igazgatója munkacsoportot hozott létre. A munkacsoport feladata 
a közoktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek megteremtése a többi tanulóval együtt 
nevelhető, valamint a gyógypedagógiai nevelésben részesülő autizmus spektrum zavarral küzdő 
tanulók számára is. Az SNI-s diákok fejlesztését az utazó gyógypedagógusi hálózat szakemberei, 
valamint az intézményben dolgozó gyógypedagógusok látják el, a szakértői véleményben 
meghatározottak szerint. Általánosságban elmondható, hogy magas a beilleszkedési-tanulási-
magatartási nehézségekkel küzdő tanulók száma, a számukra előírt fejlesztést egyéni fejlesztési terv 
alapján az intézmény fejlesztőpedagógusa végzi. Az októberi statisztika alapján a 41 köznevelési 
intézményben 1346 tanuló rendelkezik BTMN-t megállapító szakértői véleménnyel. A Debreceni 
Tankerületi Központ a jogszabályi előírásoknak megfelelően utazó gyógypedagógusi hálózatot 
működtet az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények közreműködésével. Az utazó 
gyógypedagógusi hálózat ellátja a Debreceni és a Nyíradonyi járás köznevelési intézményeiben 
integráltan oktatott SNI-s tanulókat.   
 
A jogszabályban meghatározott pedagógiai szakszolgálati feladatokat a Debreceni Tankerületi 
Központ fenntartásában működő pedagógiai szakszolgálati intézmény, a Hajdú-Bihar Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban: Szakszolgálat) látja el. A Szakszolgálati feladatellátás 
kötelező és biztosított a Hajdú-Bihar megyében lakó gyermekek és családjaik, valamint fenntartótól 
függetlenül valamennyi köznevelési intézmény számára. 
 
A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 
lehetővé tette, hogy a tagintézmények több telephelyen is működhetnek, öt járási tagintézménynek 
több telephelye is van. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 2017 óta Hajdú-Bihar megye 
területén már 17 feladatellátási hely szolgálja a szakszolgálati feladatellátást. A 2021. évi 
átszervezési koncepció javaslatot tartalmaz két további telephely kialakítására (Biharkeresztes és 
Nyíradony településeken). A Tankerületi Központ által fenntartott intézményekben a különböző 
származás, szociális háttér, vallás, anyanyelv miatt nem kerül sor a diákok elkülönített oktatására, 
integrált oktatás keretein belül kerül megszervezésre az oktatás. 
 
A 2021/2022. tanévre vonatkozóan intézményátszervezési javaslatként szerepel ép értelmű, 
látássérült tanulók számára érettségire épülő szakképzés (vállalkozási ügyviteli ügyintéző és 
közművelődési munkatárs) beindítása a Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégiumban, ezzel is lehetőséget biztosítva számukra a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre. A 
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2020. évi átszervezés során a Tankerületi Központ kezdeményezte 4 intézmény esetében az inkluzív 
nevelési-oktatási forma bevezetését (Debreceni Hatvani István Általános Iskola, Debreceni Dózsa 
György Általános Iskola, Ibolya Utcai Általános Iskola, Ábrányi Emil Általános Iskola).  
 
Az inkluzív nevelés-oktatást bevezető intézmények esetében 1 osztályban felmenő rendszerben 
került bevezetésre ez az oktatásszervezési forma. A pedagógusok 30 órás, akkreditált 
továbbképzésen vettek részt, melyet a Gyermekek Háza Alapítvány tartott, „Hatékony iskolát 
mindenkinek” címmel. A továbbképzésen interaktív formában nyílt lehetőség arra, hogy 
megismerjék és elsajátítsák a módszereket. Az inkluzív nevelés-oktatást megvalósító osztályok 
jellegzetessége, hogy maximum 3 fő sajátos nevelési igényű tanuló kerül felvételre az osztályba, 
melynek maximális létszáma 23 fő. Az osztályban az autizmus spektrum zavarral küzdő, a 
hallásfogyatékos, a beszédfogyatékos, az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók 
együttnevelése valósul meg. 
 
Megtörtént a szakmai alapdokumentumok felülvizsgálata, ennek eredményeként több általános 
iskola és középiskola esetében alapfeladat bővítésre került sor a többi gyermekkel, tanulóval együtt 
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanuló nevelése-oktatása alapfeladattal különböző SNI 
típusokra.  
 
A Debreceni Tankerületi Központ és a város intézményfenntartói, civil szervezetei, kulturális 
intézményei, felsőoktatási intézményei, gyermekjóléti intézmények és különböző hatóságok között 
kialakított kapcsolat előremutató, minden esetben biztosított az együttműködés, rendszeresen 
vesznek részt egymás rendezvényein.  
 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a szünidei gyermekfelügyelet, továbbá a hátrányos 
helyzetű tanulók számára ösztöndíj lehetőségek biztosításával, a családsegítő- és gyermekjóléti 
központ működtetésével is nagymértékben hozzájárul a hátrányos helyzetű tanulók megsegítéséhez, 
támogatásához. A DMJV Önkormányzata által szervezett nyári napközbeni gyermekfelügyelet 
helyszíne 2020-ban a Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola volt 
2020. július 1. – 2020. augusztus 19. napja között.  
 
Szoros volt az együttműködés a veszélyhelyzet kihirdetését követően is: a Tankerületi Központ 
intézményeiben folyamatosan biztosított volt a gyermekfelügyelet a járványügyi szabályok betartása 
mellett. Az étkeztetés, mint önkormányzati feladat is zavartalanul megvalósult. A digitális 
munkarend ideje alatt valamennyi tanuló számára biztosított volt az oktatáshoz való jog; azon 
tanulók esetében, akik nem tudtak digitális úton bekapcsolódni, postai úton, illetve személyesen 
juttatták el és kérték számon a tananyagot.  
 
2020 szeptemberétől az online oktatást segíti elő a KRÉTA Digitális Kollaborációs Tér, ami egy 
olyan komplex modul, amely segíti a tanárok és a diákok digitális online együttműködését, 
kommunikációját és a feladatok kiosztását. Kiemelt funkciója a tanórai feladatok, a házi feladatok 
komplex, logikailag egységes rendszerben történő megjelenítése, emellett alkalmas csoportos 
feladatok kiadására is.  
 
Hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók ellátása, hátránykompenzáló 
szolgáltatások 
A köznevelés rendszere számos kedvezményt biztosít a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók részére: térítésmentes művészetoktatás, továbbá az Arany János Tehetséggondozó 
Programba való bekerülés, előnyben részesítést az iskolai felvétel/átvétel során. A Tankerületi 
Központ intézményeiben érvényesítik ezeket a jogszabályok által biztosított kedvezményeket, 
lehetőségeket. Az októberi statisztikai adatok alapján hátrányos helyzetű tanuló 653 fő, halmozottan 
hátrányos helyzetű tanuló 1068 fő.  
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A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10/B. § alapján az iskolai erőszak megszüntetése, 
megelőzése és kezelése, valamint az intézmények fenntartása érdekében 2020. szeptember 1-től a 
Debreceni Tankerületi Központ fenntartása alá tartozó két köznevelési intézmény között 
együttműködési megállapodás jött létre a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitánysággal. 
Debrecenben a Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Monostorpályi Úti Tagintézményében 2 fő 
kezdte meg iskolaőri hálózatban működő tevékenységét. 
 
Ahhoz, hogy minél gyorsabban tudjon reagálni az iskolaőr egy kialakult helyzetre, szükséges, hogy 
minél hamarabb értesüljön a felmerült problémáról. Ennek támogatása érdekében készült el a 
KRÉTA mobil applikációk sorában egy új applikáció, a KRÉTA Iskolaőröknek alkalmazás. Október 
hónapban – az alkalmazás széleskörű bevezetését megelőzően – a Debreceni Kinizsi Pál Általános 
Iskola Monostorpályi Úti Tagintézménye részt vett a pilot programban és a tesztelésben. Ezt 
követően 2020. december első hetében vált teljesen elérhetővé minden iskolaőr számára az 
applikáció. A pedagógusok számára egy új funkció került kialakításra, amely segítségével a 
pedagógus azonnal értesítheti az iskolaőrt arról, hogy beavatkozására van szükség, és a segítségét, 
intézkedését kéri. A segítségkérés egy azonnali telefonhívást, vagy SMS, e-mail küldését, illetve a 
KRÉTA rendszeren belül történő üzenetküldést jelenthet. 
 
A Kollégium Plusz modellprogram, mint egyedi pályázati konstrukció 2020-ban is tovább 
folytatódott a Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban. A projekt 
célcsoportja a kollégiumban elhelyezett 20 általános iskolás tanuló, akik mindannyian látássérült 
tanulók, közülük 12 hátrányos helyzetű, ebből 7 halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. A projekt 
keretében a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű látássérült kollégista tanulók megsegítése 
történt: eszközbeszerzés (notebook, számológép), foglalkozások megszervezése (nordic walking, 
pszichológusi megsegítés, rendszeres családsegítő munka, mentálhigiénés feladatok megvalósítása, 
„Plusz Pont” jutalmazó és értékelő rendszer kialakítása, érzékenyítő foglalkozások, Kneipp-ösvény, 
illatoskert kialakítása). 
 

Az EFOP-4.1.2-17-2017-00052 azonosítószámú „A Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 
infrastrukturális fejlesztése az „Iskola 2020” felhívás keretében című pályázat: a projekt célja a 
Tankerületi Központ fenntartásában működő Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola bővítése, 
felújítása. Az 1,018 milliárd forint európai uniós támogatás segítségével a köznevelési stratégiában 
és intézmény pedagógiai programjában is megfogalmazott korszerű nevelési-oktatási épületegyüttes 
kialakítására kerül sor, amely biztosítja minden gyermek optimális fejlődését, a sikeres felnőtté válás 
feltételeit, ugyanakkor fenntartható és hatékony működést biztosít. A célzott infrastrukturális 
fejlesztés elősegíti az egyenlő bánásmód érvényesülését. 
 

Mindezek alapján megállapítható, hogy a Tankerületi Központ és az általa fenntartott intézmények 
mindent megtesznek annak érdekében, hogy valamennyi tanuló számára biztosított legyen a 
közneveléshez való egyenlő hozzáférés lehetősége. 

c) Debreceni Szakképzési Centrum 
A Debreceni Szakképzési Centrum (a továbbiakban: Debreceni SZC) igazgatása alá tizenegy 
tagintézmény tartozik, melyek szakgimnáziumi, szakközépiskolai, szakképző iskolai (speciális 
szakiskola) és gimnáziumi képzéseket biztosítanak. 
A Debreceni SZC minden intézményében létezik több foglalkozás, módszer, amelyek a gyermekek 
személyiségének kibontakoztatását, valamint szellemi és fizikai tehetségének fejlesztését segítik. 
Ezek tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon valósulnak meg.  
Tanórán kívüli foglalkozások: tehetségfejlesztő szakkörök, szakkörök, felkészítő foglalkozások, 
korrepetálások, emelt szintű érettségi felkészítők, tehetséggondozó foglalkozások, 
kompetenciafejlesztésre irányuló foglalkozások, képességfejlesztő órák, célirányos 
versenyfelkészítés, drámaszakkör, divatszakkör, szabadidős program, tanulmányi versenyek, 
szaktanári egyéni fejlesztések, tanulási nehézséget megelőző foglalkozások, iskolai vetélkedők, 
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tehetségpályázatokon való részvétel, sport-foglalkozások. A Debreceni SZC 5 iskolája vesz részt a 
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet prevenciós programjában. 
Egyéb foglalkozások: iskolapszichológus és iskolai szociális segítő által vezetett foglalkozások, 
tanulás-módszertan tréning, szereplés városi-iskolai kulturális rendezvényeken, intézményi 
hagyományápolással kapcsolatos foglalkozások, prevenciós, egészségmegőrző és mentálhigiénés 
foglalkozások, Diákönkormányzati-rendezvények, iskolai vetélkedők, érzelmi intelligencia, 
kommunikációs és problémamegoldó, képességfejlesztő, önismereti, közösségépítő és 
tanulástechnika fejlesztő csoportfoglalkozások, bűnmegelőzési és érzékenyítő előadások, 
pályázatokon nyert kirándulások. A Debreceni SZC 2020-ban szervezett véradást, iskolaorvosi és 
fogorvosi szűrővizsgálatokat. 
Tanórákon sok pedagógus alkalmazza a differenciált oktatási módszert, ami a tanuló egyéni 
igényeihez jobban igazodik, mellyel segíti a diák személyiségének széleskörű kibontakoztatását. 
2020. év nagy részében a foglalkozások többsége online keretek között folyt, azonban még így is 
maradtak el egészségnapok és egészségvédelemmel kapcsolatos rendezvények. 
A koronavírussal és a járványterjedés megelőzésével kapcsolatos információkat az iskolák 
továbbították a tanulók számára. Az aktuális protokollok szóban vagy online csatornán keresztül 
mindenki számára megismerhetővé váltak, valamint az írott dokumentumok rendszeres frissítésére 
is sor került. Az intézkedések betartásának ellenőrzése a pedagógusok és az iskolaőrök segítségével 
folyamatosan történt. 
 
Képesség-kibontakoztatás  

A Debreceni SZC minden intézményében folyik képesség-kibontakoztató foglalkozás és 
tevékenység.  A legmagasabb arány a Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikumban, 
legkevesebb a Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikumban figyelhető meg. 
 
Képesség-kibontakoztatásban részesülők száma és a létszámhoz viszonyított százaléka 

intézmény  

képesség 
kibontakoztató 

foglalkozáson részt 
vevők száma/fő 

tanulói 
létszámhoz 
viszonyított 

arány 

Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző 
Iskola és Kollégium 223 32,75% 

Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum 40 5,86% 
Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági 
Technikum 223 36,68% 

Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum 15 2,15% 
Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki 
Szakképző Iskola 88 27,24% 

Debreceni SZC Irinyi János Technikum 55 6,83% 
Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Technikum és Szakképző Iskola 48 7,32% 

Debreceni SZC Kreatív Technikum 87 18,09% 
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és 
Informatikai Technikum 301 32,09% 

Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikum 202 35,25% 
Debreceni SZC Vegyipari Technikum 47 6,38% 
Összesen 1329 18,50% 
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Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása  

A Debreceni SZC minden intézményében biztosított a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása, 2020-
ban összesen 243 fő SNI-s tanuló habilitációs és rehabilitációs óráinak ellátása valósult meg.  
 

SNI-s tanulók száma és létszámhoz viszonyított százaléka 

intézmény  SNI-s tanulók 
száma (fő) 

tanulói 
létszámhoz 
viszonyított 

aránya 
Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző 
Iskola és Kollégium 25 3,67% 

Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum 24 3,51% 
Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági 
Technikum 8 1,32% 

Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum 17 2,44% 
Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki 
Szakképző Iskola 93 28,79% 

Debreceni SZC Irinyi János Technikum 12 1,49% 
Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Technikum és Szakképző Iskola 23 3,51% 

Debreceni SZC Kreatív Technikum 22 4,57% 
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és 
Informatikai Technikum 8 0,85% 

Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikum 7 1,22% 
Debreceni SZC Vegyipari Technikum 4 0,54% 
Összesen 243 3,38% 

 

SNI gyermekek jogainak érvényesülése  

A Debreceni SZC intézményeiben biztosított az integrált oktatás. Az Nkt. 6. melléklete szerint az 
iskolák meghatározzák az SNI tanulók részére a habilitációs órakeretet, melyet a 20/2012.  (VIII. 
31.) EMMI rendelet 138. §-a alapján megosztanak a gyógypedagógus és az intézmény között. Az 
intézményvezető kérelem alapján határozatot hoz a szakértői véleményben szereplő pedagógiai 
kedvezmények biztosítására. Szükség esetén mentesíti a tanulót adott tantárgy vagy tantárgyrész 
értékelése és minősítése alól. Az SNI tanulókat oktató-nevelő szaktanárok az egyéni bánásmód elve 
szerint a tanulási nehézségeket figyelembe veszik, és szükség szerint differenciáltan oktatnak, 
értékelnek, speciális taneszközöket használnak, segédeszköz alkalmazását engedélyezik (laptop, 
számológép). 
 
Az SNI tanulókkal a Debreceni SZC gyógypedagógusai foglalkoznak habilitációs és fejlesztő 
foglalkozásokon a szakvéleményben leírtaknak megfelelően, valamint az iskolapszichológusok és 
fejlesztőpedagógusok is segítik őket. Folyamatosak az esetmegbeszélések a pedagógusok és a 
gyógypedagógusok között, szükség esetén pszichológus bevonásával. A Debreceni SZC az 
oktatáshoz szükséges egyéni fejlesztési tervet és taneszközöket biztosítja. A járványhelyzet ideje 
alatt online keretek között zajlott a fejlesztés. 
A tanulók jogainak ismertetése osztályfőnöki órák keretében, a szülői értekezleteken, illetve a 
Képzési Tanácsok ülésén történik. A tanulókat és szüleiket elsősorban az osztályfőnökök 
tájékoztatják, emellett az iskolavezetők is készséggel állnak rendelkezésre a felmerülő kérdések 
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esetén. Az ifjúságvédelmi feladatokkal foglalkozó igazgatóhelyettes és az iskolapszichológus 
fogadóórán is elérhető a szülők és a tanulók számára. A vonatkozó jogszabályokat az iskolai 
dokumentumok tartalmazzák, melyek az iskolák honlapján és könyvtáraiban is megtalálhatók. 
 
Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség érvényesülése az intézményekben 
 
Az egyenlő bánásmód követelményét biztosítják minden tanuló számára az alábbiak szerint: 

- az intézményi Pedagógiai Program, SZMSZ és a Házirend külön kitér az esélyegyenlőség 
érvényesülésre, a szükséges részletekbe menő szabályozás szintjén. 

- ezek a dokumentumok nyilvánosak és hozzáférhetők az iskola honlapján, illetve az iskola 
könyvtárában. 

- az iskolák igyekeznek maximálisan eleget tenni az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvénynek. 

- osztályfőnöki órán és szülői értekezleten is kitérnek erre a témára.  
Az esélyegyenlőség érvényesülése pl.: 

- a középfokú felvételi eljárásban,  
- a teljesítmények értékelésében, 
- az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosításában és igénybevételében, 
- a kollégiumi elhelyezésben és ellátásban, 
- a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférésben. 

 
A Debreceni SZC az esélyegyenlőség jegyében fejlesztésben, felzárkóztatásban való részvétellel, 
szakkörökkel, tapasztalat-, élményszerzésen alapuló tanulással, differenciáló módszerek 
alkalmazásával, hatékony, új tanulási módszerek elsajátíttatásával és alkalmazásával, a tanulási 
attitűd pozitív átformálásával, pályaválasztás segítésével, személyiségfejlesztéssel és 
közösségépítés elősegítésével, a szabadidő hasznos eltöltésének támogatásával, partnerközpontú 
neveléssel segíti tanulóit. A tanulókat nem sorolják jogellenesen elkülönített osztályokba vagy 
csoportokba, sem kulturális vagy vallási hovatartozás alapján. A Debreceni SZC intézményeiben 
tanuló diák jogsérelme miatt 2020-ban nem indult vizsgálat a fenntartó, ombudsman, vagy egyéb 
hatóság részéről. 
 
Iskolai hiányzásokkal kapcsolatos megállapítások  

A huzamos igazolatlan mulasztások valódi oka leggyakrabban a szülői kontroll hiánya, a családon 
belüli eredménytelen kommunikáció. Ezekben a családokban az iskoláztatási támogatás megvonása 
és más büntetésforma sem jelent visszatartó erőt.  
Előfordul, hogy nincs pénz a bejárás finanszírozására sem. A korábban magasszámban 
megfigyelhető igazolatlan mulasztások csökkenésében a tanulmányi ösztöndíj bevezetése 
eredményezett javulást. Az online időszakban több tanulónak okozott problémát az online 
felületeken zajló munkához való csatlakozás. Az iskolai szociális segítő és a gyermekvédelmi 
szakemberek segítségével juthatott el a feladat a tanulóhoz, így valamennyivel csökkenthető volt a 
lemorzsolódás veszélye esetükben, de sajnos voltak, akik nem kívántak részt venni az oktatásban. A 
sorozatos mulasztások hátterében leggyakrabban gyermeknevelési probléma áll, ugyanakkor családi 
kudarcok, külső a devianciák szerepe is érzékelhető. Időnként beilleszkedési nehézség, 
teljesítménykényszer miatti pszichoszomatikus tünetekkel fordulnak orvoshoz a tanulók. A 
gyermekorvos gyakran partner a különösebb indok nélküli mulasztások leigazolásában. A digitális 
oktatás bevezetésével speciális lett a mulasztások kezelése, mivel hivatalosan hiányzást nem 
könyvelünk, ugyanakkor az osztályfőnökök a szaktanárok segítségével figyelemmel kísérték a 
tanulók (különösen kiskorú, tanköteles) hiányzásait. A Debreceni SZC a problémás eseteket jelezte 
az illetékes család- és gyermekjóléti intézmények felé. Az intézményekben az igazolt és igazolatlan 
mulasztások 1 főre eső értéke az online oktatás miatt alacsony, ugyanakkor az igazolatlan 
mulasztások aránya és mértéke is kezelhető nagyságú. A tanulók növekvő része (van olyan iskola, 
ahol 10%) dolgozik is iskolaidőben. 
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A digitális oktatás során, a családi okok többször merülnek fel hiányzás okaként. A családok 
nehezebben tudják megoldani a fiatalabb korú gyermekek felügyeletét, olykor ez a feladat az 
idősebb testvérre hárul. A megfelelő internetkapcsolat és technikai feltételek hiánya is okozza a 
tanulók órai hiányzását. 
 
A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása 
Az érvényben levő gyermekvédelmi protokoll ismertetése az oktatói testületi értekezleteken történik 
minden tanév elején, illetve szükség esetén. Az oktatók az osztályfőnöki órákon ismertetik a 
tanulókkal az aktuális jogszabályi előírásokat, illetve tájékoztatják őket a változásokról. A 
Házirendben minden tanév elején frissítésre kerülnek a közérdekű információk, amelyről a tanulók 
és szüleik tájékoztatást kapnak. A Házirendek az iskolák honlapjain is elérhetőek.  
A tanévben problémát okozott, hogy a szakképzési törvény és a köznevelési törvény előírásai a 
jelzőrendszeri tevékenységgel kapcsolatban eltérő iránymutatást adnak, és azt a változást a hatósági 
szinten történő eljárásokra vonatkozó előírások még nem követik. 
Az osztályfőnök gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint az ehhez kapcsolódó adminisztratív 
feladatainak ellátását az ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott oktatók és/vagy az 
igazgatóhelyettesek segítik. Az ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott oktatók rendszeresen 
konzultálnak egymással, az iskolapszichológussal, a probléma függvényében veszik fel a 
kapcsolatot a szülőkkel vagy a hatóságokkal, a bűnmegelőzési tanácsadóval vagy a 
drogambulanciával. A Debreceni SZC folyamatosan nyomon követi az illetékes szakszolgálatok 
iránymutatásait. Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában a szociális segítő is részt 
vesz. Az ifjúságvédelmi felelősök és a szociális segítők online és telefonon is elérhetőek, az oktatók 
és a diákok közvetlenül fordulhatnak hozzájuk. 
A gyermekvédelmi és a szociális feladatokat ellátókkal történő együttműködés kimagasló a 
Debreceni SZC intézményeiben, felismerik és segítik a problémás esetekkel kapcsolatos közös 
munkát. Az iskola jelzéseire a gyermekjóléti szolgálatok és a gyámhivatal munkatársai írásban és 
esetenként telefonon is reagálnak, az iskolai védőnővel szoros kapcsolat alakult ki az évek során. 
Főállású iskolapszichológus dolgozik valamennyi iskolában, a tanulók, oktatók egyéni konzultációja 
mellett ők is bekapcsolódnak az osztályfőnökök munkájába - felmérések, foglalkozások 
szervezésével. A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését utazó gyógypedagógus végzi, akivel 
szintén jó az együttműködés. A Debreceni SZC az EFOP-3.2.9-16 pályázat keretén belül 
együttműködik DMJV Család- és Gyermekjóléti Központtal, melynek keretén belül sor került 
szakmai konzultációkra, illetve 4 alkalommal vettek részt érzékenyítő és prevenciós órákon. Szintén 
a pályázat keretén belül heti 1 alkalommal iskolai szociális segítő segíti az intézmények munkáit.  
Az iskolák eltérőek a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok tekintetében. Van olyan iskola, ahol 
szakmai prevenciós munkacsoport is működik, melynek tagjai az iskolapszichológus, a védőnő, 
iskolai szociális segítő. Más iskolákban a létszámhoz képest elenyésző azon tanulók létszáma, akik 
különös gondoskodást igényelnek, így ott több időt tudnak rájuk fordítani.  
Az a tapasztalat, hogy egyes esetekben a szülők együttműködése még korrekcióra szorul. Egyre több 
veszélyeztető tényezőt tapasztalhatunk: az anyagilag hátrányos helyzet, elszegényedés, a gyermekét 
egyedül nevelő szülők nehézségei, a nevelési elhanyagolás, a családi konfliktusok, életviteli és lelki-
mentális problémák, a kulturálisan hátrányos helyzet, a szülők pedagógiai kultúrájának alacsony 
színvonala, pedagógiai, nevelési eszköztelensége. Ilyen a megváltozott társadalmi értékrend, a 
média hatása, a képernyőfüggőség, a kiskorú tanuló korai önállósodása, saját akaratuk érvényesítése, 
a tanulók motiválatlansága, az oktatási-nevelési intézménybe való beilleszkedési nehézség és az 
igazolatlan hiányzás. Egyre gyakoribb a falcolás vagy egyéb önveszélyeztető magatartás pl. 
öngyilkosságra való hajlam, az alkohol- és drogproblémák, a tanulókat otthon érő zaklatás, testi 
sértés, tanulók egymásra irányuló zaklatása, a deviáns kortárskapcsolatok. A digitális oktatás alatt 
több szociális kapcsolatokkal összefüggő problémát jeleztek a tanulók az iskolapszichológus felé. 
A Debreceni SZC intézményeibe járó tanulókkal kapcsolatban az igazolatlan mulasztás 
problémájának kezelése meghatározó. Az eljárások megindítása és lefolytatása során mind a diákok, 
mind a szülők részéről csak részben tapasztalható együttműködő magatartás, több esetben erősen 
ellenséges közegben kell az oktatóknak ellátni e tevékenységüket. Fegyelmi eljárások esetén az 
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ifjúságvédelmi tevékenységet ellátó oktató aktív részvétele és mediáló szerepe mellett kell az eljárást 
lefolytatni, követve a vonatkozó szabályozást. 
A gyermekjóléti szolgálatokkal kialakított kapcsolatot az iskolák többsége kiválónak értékeli. 
 
Gyermekjóléti ellátással kapcsolatos észrevételek, fejlesztési lehetőségek 
Az iskolapszichológusok visszajelzése alapján egyre több azon tanulók száma, akik mentális 
problémákkal küzdenek (depresszió, szorongás vagy szociális, beilleszkedési problémák).  
Az iskoláztatási támogatás megvonása a tapasztalatok szerint olykor hatásos lehet, de drasztikus 
javulást nem eredményez. A hátrányos pszichoszociális miliő, a munkanélküliség, 
életmódproblémák arra késztetik a diákokat, hogy munkát vállaljanak, ettől azonban fáradtak, 
időhiánnyal küzdenek. Ezeknek a problémáknak az enyhítésére tett intézkedések talán hozhatnak 
némi javulást. Igényként merült fel a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához 
kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetésének és a kapott adatok 
értelmezésének segítése. Továbbá célszerű lenne az iskolákat látogató iskolai szociális segítő 
magasabb óraszámban történő biztosítása. 

d) Debreceni Egyetem Klinikai Központ Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet  
(a továbbiakban: DEKK Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet) 

 
A DEKK Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet a védőnői és iskola-egészségügyi 
alapellátás során gyermekvédelmi feladatokat is ellát. Az idevonatkozó jogszabályokon túl 
munkájukat az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által kiadott „Szakmai, gyakorlati iránymutatás a 
területi védőnő gyermekvédelmi feladatainak ellátásához, különös tekintettel a korai észlelésre, 
jelzésre és az együttműködésre” című dokumentum segíti. A védőnők ifjúság-egészségügyi munkát 
látnak el a nevelési-oktatási intézményekben, így napi kapcsolatot tartanak fenn az óvónőkkel, 
pedagógusokkal. Az iskolaorvos, iskolavédőnő amennyiben problémát észlel, jelzéssel él az 
intézmény igazgatója felé. 
 
A területi védőnő alapfeladata a gyermekek − újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig −, 
várandós anyák, és családjuk egészségének megőrzése, figyelemmel kísérése. A feladatellátás során 
a családok számára magas színvonalon, az esélyegyenlőség elveinek betartásával biztosítják a 
területi védőnői ellátást, különös tekintettel a gyermekvédelmi tevékenységre, a gyermekjóléti 
szolgáltatókkal való együttműködésre. A területi védőnői munka két fő színtéren történik: egyrészt 
a családok otthonában, ahol a látogatások alkalmával személyre szabott tanácsokkal látják el a 
gondozott családokat; a találkozások másik színtere a védőnői tanácsadó, ahol a különböző 
életkorhoz kötött státuszvizsgálatok, illetve a várandósok szűrővizsgálatai történnek. Mindkét 
szintéren kiemelt figyelmet kap az egészségnevelés, egészségfejlesztés. 
 
Az iskolavédőnők feladata a gyermekek, tanulók egészségállapotának vizsgálata, követése; a 
kötelező védőoltások megszervezése, előkészítése; a gyermek, tanulók személyi higiénéjének 
ellenőrzése; elsősegélynyújtás; a krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének 
segítése; részvétel az egészségtan oktatásban. Feladatellátásuk során napi kapcsolatot tartanak fenn 
az óvónőkkel, pedagógusokkal. Az iskolaorvos, iskolavédőnő, amennyiben problémát észlel, 
szóban/írásban jelzéssel él az intézmény igazgatója felé.  
 
A védőnő köteles veszélyeztetettség észlelése esetén jelzéssel élni a család- és gyermekjóléti 
szolgálatnál és hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos 
elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által 
előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. 
 
A területi védőnő alapfeladatai a gyermekvédelemben: 
− Nyilvántartásba (gondozásba) vétel: a körzetében bejelentett lakcímmel 

rendelkező/életvitelszerűen élő várandós anyákat, a gyermekeket az újszülött kortól a tanulói 
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jogviszony megkezdéséig és az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú 
gyermekeket. 

− Tájékoztatás a védőnői ellátással kapcsolatban: a szülőt/törvényes képviselőt a gyermek 
jogairól, az egészségügyi ellátáshoz, a védőnői ellátáshoz való jogairól és a törvényes képviselő 
ez irányú feladatairól, együttműködési kötelezettségéről, az igénybevétel elutasításának 
következményeiről. 

− Egészségügyi és szociális anamnézis megismerése, felvétele (egészségügyi dokumentáció, 
helyzetértékelés, rizikó kérdőív). 

− Gondozási terv készítése, szükség esetén módosítása – látogatási, tanácsadási gyakoriság 
rögzítése. 

− Célzott és szükséglet (anamnézis) szerinti védőnői gondozás a gyermek megfelelő fejlődése 
érdekében az aktuális gondozási terv alapján. Gondozási terv aktualizálása, jelzőrendszeri 
feladatok.  
 A veszélyeztető tényezők/problémák, veszélyeztetettség felismerése: 

A védőnő a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagja, feladata a veszélyeztető tényezők időben 
való felismerése. 

 Fokozott védőnői támogatás biztosítása saját kompetenciakörben: 
Ha saját kompetenciakörébe tartozik a probléma megoldása, akkor a helyzettől függően - a 
lehető legrövidebb időn belül - a szükségletnek megfelelően fokozott gondozás (edukáció, 
családlátogatás, tanácsadáson való megjelenés) keretében, saját eszköztárának 
felhasználásával (ismeret, képesség, készség), megkezdi a probléma kezelését.  

 A veszélyeztető tényezők, veszélyeztetettség jelzése: 
Értesíti a gyermekjóléti szolgáltatót/gyámhatóságot és a házi gyermekorvost/háziorvost az 
alábbi esetekben:  

- a körzetében észleli várandós anya szociális válsághelyzetét, 
- a szülő/törvényes képviselő megtagadja a területi védőnői ellátás (családlátogatás, 

védőnői tanácsadás, szűrővizsgálat) igénybe vételét - a jogokról és kötelezettségről szóló 
tájékoztatás, a szükségletnek megfelelő egyeztetett gondozási és családlátogatási terv 
megajánlása ellenére, 

- a gyermek veszélyeztetettségének észlelése esetén.  
 Visszajelzés fogadása a család- és gyermekjóléti szolgálattól és figyelemmel kíséri az abban 

foglalt szükséges teendők megvalósulását. 
Cél az együttműködési keretek, ellátási garanciák megteremtése.  

 Fokozott gondozás, amíg a veszélyeztetettség fennáll. 
Ennek során együttműködés a gyermeket ellátó háziorvossal, család- és gyermekjóléti 
szolgálattal. Megszünteti a fokozott gondozottként való nyilvántartást, ha a jelzést – 
veszélyeztetettséget − indokoló tényező megszűnik. 

 Részvétel a család- és gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélésein. 
A jelzőrendszerben működő személyekkel és intézményekkel való együttműködés, 
tevékenységük összehangolása érdekében.  

 Részvétel a család- és gyermekjóléti szolgálat éves tanácskozásán. Felkérésre szóban is 
tájékoztatást ad a körzetében végzett, illetve folyó gyermekvédelmi tevékenységéről. 

 Felkérésre védőnői környezettanulmány (helyzetértékelés) készítése (pl. a település jegyzője, 
a gyermekjóléti szolgálat, a kórházi védőnő kérésére) a család szociális körülményéről a 
veszélyeztetettség háttértényezőinek feltárása érdekében. 

 Eseti gondnokság ellátása illetékességi területen kívül. 
Gyámhatóság jelölheti ki. A feladatokat az elrendelő hatóság iránymutatásának megfelelően 
kell végezni. 

 Írásban éves tájékoztató készítése a gyermekvédelemmel kapcsolatos területi védőnői 
munkáról, javaslat a gyermekvédelmi munka eredményességének javítására. 

− A védőnői tevékenység dokumentálása, az egészségügyi dokumentáció vezetése, megőrzése: A 
gondozottnak nyújtott ellátás, a gondozásba, a megtett intézkedésekbe bevont szakemberekkel, 
szervezetekkel az együttműködés dokumentálása. 
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− Védőnői nyilvántartás megszüntetése (a gondozás befejezése) - a tanulói jogviszony 
megkezdésével; elköltözés esetén; külföldön élés esetén; elhalálozás esetén. 

 

Éves gyermekvédelmi jelentés a 2020. évről 
 

Várandós anyák  (dec. 31-én) száma      923 
Szociálisan fokozott gondozást igénylő várandós anya       21 

Kiskorú várandós anyák        4 
Kiskorú várandós anyák közül a 14 év alattiak         0 
0-6 évesek (dec. 31-én) 11 360 
Szociálisan fokozott gondozást igénylő 0-6 évesek                                        315 
Otthon gondozott 7-16 évesek (dec. 31-én)                                                    58 
Szociálisan fokozott gondozást igénylő 7-16 évesek                                              2 
Összes jelzés 2020-ban (db)    81 
Passzív gondozásban lévő 5 

 
Passzív gondozásban lévők, akik igazolás nélkül külföldre távoztak vagy legalább 3 hónapja 
„eltűntek”, a védőnő nem tud róluk, más védőnő sem kérte a dokumentációjukat, ezért nem vehetők 
ki a gondozásból. Ilyen esetben azonnali jelzéssel kell élni a család- és gyermekjóléti szolgálat, 
valamint a gyámhatóság felé. 
 
Az elmúlt évben a város területén a védőnők 9 477 családot gondoztak.  
 A 2020. év népmozgalmi adataira jellemző, hogy az előző év születésszámához viszonyítva, 
emelkedést mutat: 1866 volt a védőnők által ellátott területen az élve születések száma (2010-ben 
1760; 2011-ben 1789; 2012-ben 1783; 2013-ban 1754; 2014-ben 1840; 2015-ben 1922; 2016-ban 
1862; 2017-ben 1954; 2018-ban 1830, 2019-ben 1789 volt). 
A gondozottak érdekében 50 védőnői jellemzés-helyzetértékelés készült a gyámhatóság, bölcsőde, 
család- és gyermekjóléti szolgálatok, stb. felé, 13 esetben pedig egyéb írásos tájékoztató készült a 
gondozottakkal kapcsolatban a gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság kérésére. A védőnők 32 
esetben tapasztaltak gyermekelhanyagolást, 1 esetben gyermekbántalmazást.  
A védőnői ellátás és a gyermekjóléti szolgálat egymással összhangban, megfelelően együttműködik. 
A védőnők és a családgondozók személyesen konzultálnak egymással, ha indokolt, közösen 
végeznek családlátogatást. Esetmegbeszélésen, gyámhatósági tárgyalásokon, szakmaközi 
megbeszélésen, bírósági, rendőrségi tárgyalásokon vesznek részt - 2020-ban 52 esetben történt 
ilyen. A városban működő család- és gyermekjóléti szolgálatokkal a kapcsolatuk jó. A védőnők 
karitatív tevékenységet is folytatnak. Általában ez irányú tevékenységük során a családok által 
felajánlott ruhákat, gyerekbútort (kiságy), babakocsit, játékokat juttatnak el az arra rászorultaknak.  
Különböző felajánlásokból időnként bébiételeket, tartós élelmiszereket juttatnak el nehéz anyagi 
körülmények között élő családokhoz.  
 
A védőnők gyermekvédelmi tevékenysége a járványügyi helyzetben: 
Az elmúlt évben a Covid - 19 járványügyi intézkedések kapcsán, a védőnői ellátás rendje - a 
járványügyi helyzetnek megfelelően - többször változott. A gondozottakkal való kapcsolattartás egy 
új formája lépett be: digitális eszközök segítségével, távkonzultációs formában történtek zömében 
az ellátások. A védőnők által ismert vagy vélt, fokozott gondozást igénylő egészségügyi, szociális, 
vagy mindkét okból veszélyeztetett várandós anyák, csecsemők és gyermekek, családok esetében 
továbbra is a személyes kapcsolattartást preferálták az előírt gondozási terv vagy irányelv szerint 
(előre egyeztetett időpontban tanácsadóban vagy a család otthonában).  
 
A védőnői munka során tapasztalt – család- és gyermekjóléti szolgálat felé jelzést nem igénylő - 
problémák összefoglalása 
• Megélhetési gondok, alacsony iskolázottság, rossz szociális és higiénés körülmények. 
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• A járványügyi helyzettel kapcsolatos akut problémák pl.: munkahely elvesztése, felerősödő 
pszichés problémák. 

• Párkapcsolati gondok, mozaik családok, ebből adódó konfliktus helyzetek gyakorisága. 
• Nem megfelelő nevelési, életmódbeli különbségek. 
 
Védőnői javaslatok, kezdeményezések a gyermekek helyzetének javítására 
 Személyes konzultáció, a szolgálattal való közös családlátogatások. 
 A szülők munkába állásának segítése, munkához való hozzáállásának javítása. 
 A támogatásra szoruló családokat segíteni kell, hogy a lehetőségeket megismerjék és igénybe 

tudják venni. 
 Családon belüli kapcsolatok erősítése. 
 Bölcsődei és óvodai férőhelyek bővítése (munkahelyi bölcsődék forszírozása). 
 Az alapellátásban részt vevő szakemberek nyitottsága egymás észrevételeire, jelzéseire. 
 
A védőnők, mint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó egészségügyi 
szakemberek, a gyermek családban történő nevelésének elősegítését, a veszélyeztetettségének 
megelőzését és megszüntetését munkájuk során mindenkor igyekeznek szem előtt tartani. 
 
 
7. Felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 
ellenőrzések, valamint az intézmények működését engedélyező hatóság ellenőrzésének 
megállapításai 
 
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdés pontja 
alapján a működést engedélyező hatóság évente szakmai ellenőrzést végez a szociális és 
gyermekjóléti intézmények tekintetében, azonban az ellenőrzésre a koronavírus járvány 
következtében 2020-ban nem kerülhetett sor. 
 
8. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján 

 
1. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az anyagi jellegű veszélyeztetettség 

megelőzését, megszüntetését, a gyermeknevelést segítő pénzbeli és természetbeni ellátásait 
a jövőben is kiemelt célként kívánja kezelni és az önként vállalt ellátásokat továbbra is 
fenntartja. 

 
2. Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények tárgyi és személyi feltételeinek 

biztosításához a következő években is gondoskodni szükséges a költségvetési fedezet 
tervezéséről.  

 
3. Az önkormányzat a sikeres pályázati projektek keretében kívánja a fenntartásában lévő 

intézmények működési feltételeit javítani. A benyújtott támogatási kérelmek alapján a 
projektek megvalósítása folyamatban van, az alábbi pályázatok nyújtanak lehetőséget a 
gyermekek ellátását biztosító intézmények felújítására, eszközbeszerzésekre és új 
intézmények létesítésére. 
 

A TOP-6.2.1-15. kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztése” pályázati konstrukció keretében az alábbi infrastrukturális fejlesztések vannak 
folyamatban: 
 

- TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00011. azonosító számú projekt esetében Debrecen Megyei 
Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai 
Tagintézményének felújítása valósul meg 
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A TOP-6.2.1-16. kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztése” pályázati konstrukció keretében az alábbi infrastrukturális fejlesztések vannak 
folyamatban: 
 

- TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00002. azonosító számú projekt esetében a Károlyi Mihály 
utcai bölcsődei tagintézmény infrastrukturális fejlesztése valósul meg 

- TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00003. azonosító számú projekt esetében új óvoda építése 
valósul meg a Tócóvölgyben 

- TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00004. azonosító számú projekt esetében eszközök beszerzése 
valósul meg Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye több 
tagintézménye számára 

- TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00005. azonosító számú projekt esetében új bölcsőde létesítése 
valósul meg a Postakert városrészen 

 
A TOP-6.2.1-19. kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése” pályázati konstrukció 
keretében az alábbi infrastrukturális fejlesztések vannak folyamatban: 
 

- TOP-6.2.1-19-DE1-2019-00001. azonosító számú projekt esetében új bölcsőde építése 
valósul meg a Józsa városrészen 

- TOP-6.2.1-19-DE1-2019-00002. azonosító számú projekt esetében új bölcsőde építése 
valósul meg a Tócóvölgyben 

- TOP-6.2.1-19-DE1-2019-00003. azonosító számú projekt esetében új bölcsőde építése 
valósul meg Debrecen - Déli városrészen 

- TOP-6.2.1-19-DE1-2020-00004. azonosító számú projekt esetében új bölcsőde építése 
valósul meg a Felsőjózsa városrészen 

 
A TOP-6.5.1-15. és TOP-6.5.1-16. kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
című pályázatok keretében több önkormányzati intézmény (bölcsődék, óvodák) energetikai 
korszerűsítésére kerül sor.  
 
9. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása 
 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 76/2006. (IV. 27.) Ö.h.-val fogadta 
el Debrecen Megyei Jogú Város Társadalmi Bűnmegelőzési Stratégiáját. Debrecen Megyei Jogú 
Város Társadalmi Bűnmegelőzési Stratégiájának I. fejezete egy általános bűnözési és közbiztonsági 
helyzetképet mutat be, valamint számba veszi a helyi bűnmegelőzési feladatok meghatározó 
szempontjait és a helyi bűnmegelőzési program megvalósulásának feltételeit. 
A II. fejezet a bűnmegelőzés jogszabályi alapjait és helyi strukturális eszközeit tartalmazza, 
részletezve a különböző szervek, szervezetek feladatait: 

1. A rendőrség közbiztonsági tevékenysége 
2. Az önkormányzat feladatai a helyi közbiztonság erősítésében 
3. A Rendőrkapitányság és az Önkormányzat kapcsolata a Rendőrségről szóló 1994. évi 

XXXIV. törvény alapján 
4. Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány 
5. Közbiztonsági Bizottság 
6. Debreceni polgárőr szervezetek 
7. Debreceni Közterület Felügyelet 
8. Debreceni Kábítószer Egyeztető Fórum 

A Bűnmegelőzési Stratégia III. fejezete a közbiztonsági tevékenység anyagi forrásainak 
biztosításával foglalkozik, míg a IV. fejezet az egyéb rendelkezéseket tartalmazza. 
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
17. pontja szerint a helyi önkormányzatok feladata a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 
közfeladatok körében - többek között - közreműködés a település közbiztonságának biztosításában.  
 
Ehhez kapcsolódva elsősorban a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény határozza meg  az 
ellátandó feladatokat. A törvény 8. § (4) bekezdése alapján a rendőrkapitány személyesen, vagy 
kijelölt helyettese útján évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő 
települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról.  
 
A Debreceni Rendőrkapitányság kiemelt figyelmet fordít a bűnmegelőzésre, a munkatársai által 
végzett prevenciós tevékenység összefoglalását az átfogó értékelés 10. pontja tartalmazza. 
 
A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (a továbbiakban: KEF) tevékenysége 
 
A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (a továbbiakban: KEF) 2002. óta működik Debrecen 
városában. Jelenleg 46 tagszervezete van. A Fórum szakmai munkájával és különböző programjaival 
a kialakult pandémiás – helyzet ellenére 2020-ban is értékes eredményeket ért el. 
 
A KEF Koordinációs munkacsoportja tartja a kapcsolatot az Önkormányzattal, illetve az illetékes 
osztályokkal. A KEF közgyűlésére szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal kerül sor. 
Közös cél, hogy biztonságos körülmények között szórakozzanak a fiatalok, ennek feltétele biztosítva 
legyen városunkban. Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti, hogy részt vegyen a kábítószer-
fogyasztás visszaszorításában együttműködve a Fórum tagszervezeteivel. 

 
A KEF éves nagyprogramjait az online térben rendezték meg. Ennek köszönhetően azonban több 
emberhez eljutottak a programok.  
 
A 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet értelmében az SZGYF Drogmegelőzési Programok 
Osztályának feladatai 2019. augusztus 1-től beolvadásos kiválással a Nemzeti Népegészségügyi 
Központba (a továbbiakban: NNK), került át. Tavaly nem került kiírásra 2020 KAB-KEF pályázat. 
Ezért a KEF 2020-ban a szakmai tevékenységének egy részét a Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által nyújtott támogatásból valósította meg.  
 
Tavaly is elkészült az aktuális 2020. évre vonatkozó Szakmai Információs Adattár, mely online 
formában elérhető a Debreceni KEF felületein. A járványügyi-helyzetből fakadóan készültek olyan 
online-anyagok, melyek folyamatosan elérhető tartalommá váltak, így az elértek számának aránya 
szintén folyamatosan bővül. 
 
10. A gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetett 
bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása – a Debreceni 
Rendőrkapitányság gyermekvédelmi tevékenysége 
 
2020-ban a Debreceni Rendőrkapitányság (a továbbiakban: Kapitányság) gyermekvédelemmel 
kapcsolatos tevékenysége az alábbiak szerint alakult. A beszámoló a Belügyminisztérium 
Koordinációs és Statisztikai Osztály adatainak felhasználásával készült. 
 
Rendőri eljárásban regisztrált bűnelkövetők számának alakulása eljáró szerv (Debreceni 
Rendőrkapitányság) szerint 2019-2020-ban: 
 

Debrecen város regisztrált elkövetők száma (fő) 

2019. év 2347 

2020. év 2043 
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Jellemző bűnelkövetések és azok gyakorisága a gyermekkorúak körében: 

Debrecen város regisztrált gyermekkorú elkövetők száma 
(fő) 

2019. év 15 

2020. év 27 

 

Jellemző a bűnelkövetések és azok gyakorisága a fiatalkorúak körében: 

Debrecen város regisztrált fiatalkorú elkövetők száma (fő) 

2019. év 217 

2020. év 167 

 

A bűnelkövetők korcsoport szerinti megoszlása tekintetében elmondható, hogy a gyermekkorú 
elkövetők száma az ismertté vált elkövetők vonatkozásában igen csekély, annak 1,3 %-át teszi ki 
viszont az előző évhez viszonyítva számuk 12 fővel emelkedett. A fiatalkorú elkövetők száma az 
ismertté vált elkövetők 8,2 %-át teszi ki. Az adatok szerint a korosztályból kikerült elkövető 
számának alakulása 23 %-os csökkenés mutat a 2019. évhez viszonyítva. A tapasztalatok alapján a 
fiatalkorúak legtöbb esetben lopás, garázdaság és testi sértés bűncselekményeket követtek el.  
 
A gyermek- és fiatalkorú bűnözővé válás okai elsősorban a rossz családi és anyagi körülmények, a 
kortárscsoport negatív befolyásoló hatása. A felszínen látszólag rendezett a család, azonban a felszín 
alatt a szülők, a gyermekek túlterheltek, a családok eltérő értékrendeket közvetítenek, túlkövetelnek, 
vagy túl engedékenyek. A bűnözővé váláshoz tartozik az anyagi haszonszerzés, a médiától a 
gyermek felé sugárzott agresszióból fakadó mintakövetés, valamint az alacsony iskolázottság és az 
iskolakerülés.  A bűnözővé válás okaként említhetjük a helytelen nevelési módszereket, befolyásoló 
tényező lehet, ha a család csonka, vagy nincs család, hiszen a gyermek számára fontos a pozitív 
szülői minta, mely ezen esetekben gyakran hiányzik. 18 év alatti korosztály leggyakrabban vagyon- 
és személy elleni bűncselekményeket követ el, jellemző az elkövetőkre, hogy nincsenek tisztába az 
elkövetett cselekmények súlyával, valamint gyakori a csoportos elkövetési módszer.  
 
A családon belüli erőszak, bántalmazások előfordulása Debrecen járása vonatkozásában 
A hozzátartozók közötti erőszak tekintetében releváns bűnügyi helyzet vonatkozásában 
megállapítható, hogy a 2020. év - a COVID-19 világjárvány okozta változások miatt - sok család 
életébe hozott létbizonytalanságot, bezártságot, vagy akár munkanélküliséget és ezekhez a 
megváltozott körülményekhez mindenkinek alkalmazkodni kellett. Ezek az állapotok számos család 
életébe mentális feszültséget okoztak és szélsőséges esetben ez a feszültség közre játszhatott a 
családon belüli erőszak kialakulásában. A hozzátartozók közötti erőszak, a bántalmazások viszont 
kevésbé nyertek tanúbizonyságot, látenciában-, magánügyként még inkább a zárt ajtók mögött 
maradt.  
  
A családon belüli erőszak kezelésére és visszaszorítására a 2020-ban is kiemelt figyelmet fordított 
a Kapitányság. Büntetőeljárás megindítása esetén helyszíni szemlét végeztek, majd tájékoztatási és 
adatközlési kötelezettségeiket teljesítették.  
 
2020-ban 683 alkalommal tettek bejelentést a Tevékenység-Irányítási Központba hozzátartozók 
közötti erőszak miatt, melyből 666 esetben a helyszínen intézkedő rendőrök kizárták a távoltartás 
lehetőségét. 2020-ban összesen 17 esetben került sor távoltartási határozat meghozatalára. (2019-
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ben 564 alkalommal tettek bejelentést melyből 534 esetben a helyszínen intézkedő rendőrök kizárták 
a távoltartás lehetőségét és 30 esetben távoltartási kellett foganatosítani.)  
  
A családon belüli erőszak témakörében sajnálatos tény, hogy kiskorú személyek is szerepelnek 
sértettként az ügyekben, a bántalmazások során a testi sértés bűncselekménye jelent meg 
leggyakrabban. Az esetek nagy többségében elmondható, hogy amennyiben kiskorúak érintettek 
ezen ügyekben, a családok már a család- és gyermekjóléti szolgálatok látókörében vannak. 
 
A kábítószer terjesztésével, fogyasztásával kapcsolatos adatok, tapasztalatok 
Napjaink aktuális témája a drogfogyasztás, hiszen folyamatos a kábítószer-használat. A kedvezőtlen 
körülmények, a nem megfelelő szülő-gyermek kapcsolat és a családi összetartás hiánya, a családi 
diszharmónia könnyen deviáns viselkedést válthatnak ki a kamaszokban, ide soroljuk a 
kábítószerfogyasztást, az alkoholizmust és a bűnözést is. A megfigyelések szerint azokban a 
családokban, ahol a szülők, nagyszülők alkohol-, drog- vagy gyógyszerfüggőségben szenvednek, 
nagyobb az esélye, hogy a gyermekeik, unokáik is addiktív viselkedést mutatnak a későbbiekben, 
ez különösen igaz, ha több deviáns viselkedésforma van jelen a családban. A családban elfogadott 
viselkedésnek számít a drogfüggőség, hiszen a szülők által nyújtott viselkedési minták jelentősen 
befolyásolják a gyermek szocializációját. Továbbra is többségében a fiatal felnőttek, illetve 
fiatalkorúak közül kikerülő kábítószerfogyasztók eljárás alá vonására kerül sor, akik a büntetőeljárás 
alatt gyakran élnek az elterelés intézményével. Az eljárás során a Kapitányság igyekszik az eljárás 
alá vont személyektől a terjesztőkre vonatkozóan információt beszerezni és azt továbbítani a 
főkapitányság illetékes osztálya felé.    
  
Rendőri eljárásban regisztrált egyes bűncselekmények száma, az Egységes Nyomozóhatósági és 
Ügyészségi Bűnügyi Statisztika adatai alapján: új pszichoaktív anyaggal visszaélés 
bűncselekmények miatt 11 esetben folytattak eljárást (2019. évben: 26).  Kábítószerrel kapcsolatos 
bűncselekmények miatt 68 esemény regisztrálására került sor (2019. évben: 43). Az új pszichoaktív 
anyaggal visszaélés bűncselekmények vonatkozásában a nyomozási eredményesség 54,5 % - a 
felderítési eredményesség 50%; a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények esetén a nyomozási 
eredményesség 93,6 % - a felderítési eredményesség 86,7% volt az értékelt időszakban.  
  
Fentieket is szem előtt tartva a Kapitányság Bűnügyi Osztályának állománya a kábítószerrel 
kapcsolatos bűncselekmények megelőzése érdekében folyamatos, aktív közterületi jelenlétet, 
bűnügyi portyaszolgálatot szervez, illetve az érintett korosztály részére tartott bűnmegelőzési, 
prevenciós foglalkozásokon igyekeznek a fiatalokat a kábítószer káros hatásaival megismertetni. 
 
Bűnmegelőzésben szerzett tapasztalatok 
A Kapitányság nem rendelkezik külön olyan alegységgel, melynek fő feladata a bűnmegelőzés 
lenne, a bűnügyi szolgálati ág két szakvonalas nyomozója végzi saját munkaköre mellett a 
bűnmegelőzési és áldozatvédelemmel kapcsolatos tevékenységet és ellátja a kisebbségi összekötői 
feladatokat. Az áldozattá, illetve elkövetővé válás megelőzése érdekében számos lépést tettek a 
2020-ban is.  A COVID 19. világjárvány következtében bevezetett korlátozó intézkedések után 
március hónaptól a prevenciós jellegű előadás tartására nem volt lehetőség a gyermek-, és 
fiatalkorúak nevelésével foglalkozó intézményekben a veszélyhelyzet okán kihirdetett digitális 
oktatásra történő átállás miatt. A bűnmegelőzési előadók a 2020-ban 6 általános iskolában 10 
alkalommal 245 főnek (2019.: 18 általános iskolában 108 alkalommal 2650 főnek), 3 középfokú 
oktatási intézményben 8 alkalommal 209 főnek (2019.: 5 középfokú oktatási intézményben 5 
alkalommal 155 főnek) tartottak előadást.  A bűnmegelőzési előadók tovább folytatták a DADA 
programot. A Szent Efrém Görögkatolikus Általános Iskolában előadás tartására 2 alkalommal 
került sor, 40 fő részvételével. (2019.: 13 előadás volt.)   
  
 A Svetits Katolikus Általános Iskola diákjai részére szervezett nyári táborban, a Bolyai János 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában az Önkormányzat által biztosított nyári felügyelet 
során, a Hajdúsámsoni Család- és Gyermekjóléti Központ nyári táborában, Józsa településrészen 3 
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egyházi táborban (2 katolikus, 1 református) került sor a Kapitányság által szervezett programok 
megtatására. Az előző évek sikerei után idén is interaktív módon, a gyermekek nyári szabadidejének 
hasznos eltöltését, játékokkal és bemutatókkal színesítették. A fenti helyszíneken 7 alkalommal 395 
fő bevonásával zajlottak a programok.   
  
Az iskolai bűnmegelőzési tanácsadói tevékenységet 2020. augusztus 31– ig, 1 fő aktív hivatásos és 
3 fő szenior állományú kolléga végezte, majd 1 fő szenior kolléga átszerelt az iskolaőrséghez.  A 
tanácsadók szerződés alapján 10 intézményben 192 előadást tartottak, 4959 fő részére. További 
felkéréseknek is tettek eleget, amely során 6 szerződéssel nem rendelkező középfokú intézményben 
20 előadás 719 főnek, illetve 2 általános iskolában 7 előadás megtartására került sor 154 diák 
részére. Az előadások témáit az iskolában tanuló diákok érdeklődési köre, az iskola oktatási terve, 
illetve az aktuálisan jelentkező problémák szem előtt tartásával választották ki. Továbbra is 
megfigyelhető, hogy azokban az iskolákban, ahol bűnmegelőzési tanácsadó jelen volt, számottevően 
csökkentek a magatartásbeli problémák, a fegyelmi eljárások.  
  
2020. szeptember 1-jétől a Debreceni Rendőrkapitányság illetékességi területén 12 intézményben 
15 fő iskolaőr kezdte meg tevékenységét. (1 általános- és 11 középfokú intézményben.)   
  
Gyermek- és fiatalkorúak védelme érdekében a tanévkezdéshez-, a félévi bizonyítvány osztáshoz- a 
tanév végéhez- valamint az egyedül megyek haza-, egyedül közlekedek témákhoz kapcsolódóan, 
megelőzési ajánlásaik több portálon is eljutottak a nagy nyilvánossághoz. 
 
Balesetmegelőzés  
Az iskolai balesetmegelőzési tevékenységet is korlátozták a pandémia miatt bevezetett intézkedések.  
Az értékelt időszakban nyári táborokban elméleti és gyakorlati foglalkozások alkalmával fejlesztette  
a balesetmegelőzési előadó a 6-14 éves korosztály kerékpáros KRESZ ismeretét, valamint a 
RAILPOL akció keretében felvilágosító előadást tartott „A vasút veszélyes üzem” címmel. Az 
előadás során felhívta a hallgatóság figyelmét a vasúton történő áthaladás veszélyeire, az 
útátjárókban kihelyezett jelzőtáblákra, az ott működő biztosító berendezések jelzéseire, a közlekedés 
biztonsága elleni bűncselekmény fogalmára, jogkövetkezményeire. Az előadó 2020. őszén részt vett 
a „Közlekedik a Család” közlekedésbiztonsági rendezvény sorozat megyei és országos döntőjének 
lebonyolításában. 
 
A Kapitányság, mint a jelzőrendszer tagja 
A Gyvt. rendelkezései szerint meghatározott intézmények és személyek – köztük a rendőrség – 
kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a jelzőrendszer tagjai felé. 
Amennyiben egy ügyben felmerül, hogy a kiskorú veszélyeztetettsége fennáll a Kapitányság 
jelzéssel él az illetékes szervek felé azért, hogy a szükséges intézkedéseiket foganatosítani tudják.   
  
A Kapitányság a jelzőrendszer tagjaival való munkakapcsolatát jónak értékeli, a felmerülő 
problémák hatékony megoldása érdekében telefonon és online történő kapcsolattartás jellemző a 
jelzőrendszer tagjai között. Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központjával 
folyamatos a kapcsolattartás, a Kapitányság részt vett az évértékelő értekezleteken, szükség esetén 
telefonon történő konzultáció is történt a felmerülő problémák hatékony megoldása érdekében.  
 
2020-ban bűnmegelőzési célzattal az intézménnyel közösen együttműködve 3 alkalommal nyílt 
lehetőség konzultáció megtartására az intézmény Thomas Mann utcai székhelyén. A családon belüli 
gyermekbántalmazás témakörében 1 esetben került sor szakmaközi megbeszélés megtartására, 
melyen szakvonalas nyomozók vettek részt. A tanácskozást követően további feladatok kitűzésére 
került sor, azonban ezek végrehajtását a járvány okozta korlátozások megakadályozták.  
  
A Rendőrkapitányság nyilvántartása szerint 2020-ban összesen 233 esetben küldött jelzést az 
illetékes család-és gyermekjóléti szolgálatok részére.  
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Javaslatok 
A gyermek- és fiatalkorúak bűnelkövetővé és áldozattá válásának megelőzésében jelentős szerepe 
van a családnak, a gyermek- és ifjúságvédelemnek, az oktató és nevelő intézményeknek, a civil 
szervezeteknek, az egyházaknak, a helyi koordináció megteremtésében az önkormányzatoknak és a 
rendőrségnek egyaránt. A jelzőrendszeri tagokkal folyamatos kapcsolattartás mellett törekedni kell 
arra, hogy a meglévő együttműködések által kínált lehetőségeket az állampolgárok minél szélesebb 
körben megismerhessék. A közös, folyamatos munkakapcsolat a bűnmegelőzés tekintetében igen 
fontos tényező. Egymás munkáját segítve a megelőzést célzó kiadványok széleskörű terjesztésével 
hatékonyabban lehetne fellépni a bűnmegelőzés érdekében. Ezen túlmenően a szülőknek, az 
iskoláknak, gyermekvédelmi intézményeknek is felelősségteljes szerepük van abban, hogy 
gyermekeink szabadidejüket hasznos dolgokkal tölthessék el. 
 
11. Az Önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 
 
Tehetséggondozás 
2020-ban a járványügyi helyzetre és az azzal járó gazdasági következményekre való tekintettel egyik 
rendszeres, városi ösztöndíj pályázatot sem tudta meghirdetni az Önkormányzat, egyedül egy 
egyszeri „Zenei Ösztöndíj Fiataloknak” című pályázatot írt ki a város támogatásával a Debrecen 
Kultúrájáért Alapítvány. Ennek keretében egyszeri 100.000 Ft-ot kaptak a nyertes pályázók. 
Összesen 15 pályázat érkezett, ebből 6 pályázó (40%) részesült támogatásban.  

 
Támogatások, együttműködések 
Minden évben, a költségvetési rendelet elfogadását követően, pályázati felhívást tesz közzé az 
Önkormányzat, elsősorban civil szervezetek részére. 2020-ban a veszélyhelyzetre tekintettel a 
pályázati felhívás felfüggesztésre került. 
 
Az Önkormányzat közművelődési megállapodás keretében közösségi színteret működtet olyan 
városrészeken is, ahol jelenleg nem működik közművelődési intézmény (Műhelytelep, Zsibogó, 
Nagysándortelep, Tócóvölgy, Tócóskert, Epreskert). 2020-ban az Önkormányzat 17 civil szervezet 
bevonásával valósította meg - közművelődési megállapodás keretében - a művelődő közösségek 
számára helyszín biztosítását; a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését; az egész életre 
kiterjedő tanulás feltételeinek; a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek; 
az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek; a tehetséggondozás és- fejlesztés 
feltételeinek biztosítását. Mivel a pandémiás helyzet a feladatellátók munkáját nagymértékben 
érintette, a közművelődési szolgáltatások ellátása szakaszosan valósult meg. 
 
A Debreceni Karitatív Testület tevékenysége 
 
Az Önkormányzat által létrehozott Debreceni Karitatív Testület (a továbbiakban: Testület) 2015. 
október 8. napjától működik. Célja a városi szintű karitatív munka operatív és koordináló 
tevékenységének ellátása az érintett civil szervezetek bevonásával annak érdekében, hogy hatékony 
humanitárius segélyezési tevékenységet fejtsen ki az egyént, illetve a családokat érintő krízishelyzet 
esetén, valamint hatékonyan tudjon segíteni a helyi lakosságot érintő minősített időszak, illetőleg 
katasztrófahelyzet esetén. Kiemelt feladata az alulról jövő kezdeményezések támogatása, továbbá 
felkérésre szakmai ajánlóként koordinálja és segíti elő a városban a karitatív tevékenységet végző 
szervezetek, intézmények részvételét. A Testület jelenleg 31 tagszervezetből áll.  
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Az alábbi programok, akciók, rendezvények valósultak meg 2020-ban: 
 
 Farsangi akciók 

A Testület csatlakozott DMJV Városi Szociális Szolgálat telephelyein megszervezett farsangi 
eseményekhez. A Testület képviselői DMJV Városi Szociális Szolgálat 7 telephelyére látogattak el, 
ahol közel 800 ellátottat sikerült megajándékozni édeségekkel és üdítővel. 
 
A Testület képviselői adományokat osztottak ki a debreceni óvodákban megszervezett farsangi 
ünnepségeken is. Összesen 10 óvodába - Mosolykert Óvoda Kismacsi telephelye, Szabadságtelepi 
Óvoda Halápi telephelye, Szabadságtelepi Óvoda, Sípos Utcai Óvoda, Szivárvány Óvoda, Sinay 
Miklós Utcai Óvoda Jerikó Utcai Tagintézménye, Áchim András Utcai Óvoda, Ifjúság Utcai Óvoda 
Hétszínvirág Tagintézménye, Thaly Kálmán Utcai Óvoda, Ispotály Utcai Óvoda- látogattak el a 
Testület képviselői, ahol közel 1.500 gyermeknek vittek ajándékokat.  
 
Továbbá részt vettek a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona, 
Általános Iskolája és Fejlesztő Nevelés- Oktatást Végző Iskolája által megrendezett farsangi 
ünnepségen, ahol a gyermekeknek (55 fő) édességgel és játékokkal kedveskedtek.  
A farsangi időszakban közel 2.500 személyt sikerült megajándékozni.  
 
 Édesség felajánlás 

A Best Shop üzletlánc 2020. július hónapban több, mint 1 tonna édességet ajánlott fel 4.000.000,-Ft 
értékben a Testületnek. A járványügyi előírások szigorú betartása mellett az édességfelajánlást a 
Testület önkéntesei személyesen adták át a családoknak, továbbá több intézménybe is vittek az 
édességből. A felajánlásból az alábbi intézmények részesültek: Debrecen Nagytemplomi 
Református Egyházközség Immánuel Otthona, a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház – Gyermek és 
Ifjúságpszichiátriai Osztálya, a Debreceni és Nyírségi Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ, 
valamint a Debreceni Szociális Szolgáltató Központ. A Testület összesen több mint 6.000 debreceni 
rászoruló gyermekhez juttatta el az édesség felajánlást. 
 
 A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség szervezőbizottsága 44 darab tartós élelmiszert 

tartalmazó kék vödröt adományozott a Testület részére 
 
Az adományokat 2020. január 21-én a Jégcsarnokban (4031 Debrecen, Derék u. 33.) adták át. A 
decemberi jegyértékesítések során minden eladott belépő árából 100,-Ft-ot ajánlottak fel, és az így 
összegyűlt összegből töltötték meg tartós élelmiszerekkel a vödröket. Az egyik hipermarket pedig 
10 darab korcsolyát adományozott a Testület részére, melyeket a Debreceni és Nyírségi 
Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ Békés utcai lakásotthonában lakó gyermekek kapták 
meg.  
A felajánlást a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 5 alkalmas belépővel egészítette 
ki, hogy az állami gondoskodásban élő gyerekek többször is eljuthassanak a Jégcsarnokba. 
 
 Jótékonysági focigála 

2020. január 19-én „Jótékonysági focigála” került megszervezésre a debreceni Hódos Imre 
Rendezvénycsarnokban. A hagyományteremtő céllal létrehozott esemény főmérkőzésén a Kowalsky 
meg a Vega zenekar és a DVSC öregfiúk csaptak össze, előttük pedig négy csapat mini focitornájára 
került sor. A teljes jegybevételből 600.000,-Ft gyűlt össze, melyet a Testület részére ajánlották fel a 
szervezők. A Baromfiudvar 2002 Kft. 500.000,- Ft értékű élelmiszert ajánlott fel a támogatandó 
gyerekek számára. A rendezvény teljes bevételét az est végén a Testület részére adták át. A Testület 
a belépőjegyekből befolyt teljes összeget a halápi tanyavilágban élő hátrányos helyzetű gyerekek 
megsegítésére fordította. A helyszínt és a műszaki közreműködőket a Debreceni Sportcentrum 
Közhasznú Nonprofit Kft. biztosította térítésmentesen. A Testület egyik pártoló tagszervezetével – 
a Halápon a Gyermekekért Közhasznú Egyesülettel – együttműködve folyamatosan támogatja a 
halápi tanyavilágban élő rászoruló családokat. 

2634



 
 Tanszergyűjtés és osztás 

A rászoruló családok terheinek mérséklése érdekében a Testület tagszervezeteinek önkénteseivel, a 
pártoló tagokkal, valamint a segítésben markánsan szerepet vállaló gazdasági társaságok 
közreműködésével tanszergyűjtést szervezett. 
A hátrányos helyzetű debreceni családok részére a felajánlásokat az önkéntesek 2020. augusztus 7. 
és augusztus 31-e közötti időszakban várták az Auchan (4031 Debrecen, Kishatár u. 7.), Malompark 
(4027 Debrecen, Füredi út 27.), valamint augusztus 14. és 21-e között a Fórum (4024 Debrecen, 
Csapó utca 30.) áruházban, illetve a bevásárlóközpontokban felállított gyűjtőpontokon. 
 
2020-ban a Testület által szervezett tanszergyűjtési akciójához csatlakozott a Tip-Top 92 Kft. is. A 
rászoruló családok nevében a szervezők szeretettel fogadtak füzeteket, ceruzákat, radírt, 
golyóstollat, vonalzót, szögmérőt, körzőt, iskolatáskát, tolltartót és egyéb más tanszereket, valamint 
tornafelszereléseket. 
 
2020-ban a támogatók jóvoltából, valamint az Önkormányzat közreműködésével a Testület 
800.000,-Ft értékben vásárolt tanszereket, amelynek köszönhetően több mint 400 iskolás korú, 
hátrányos helyzetű gyermek részesülhetett tanszeradományokban, melyek 5.000,-Ft értékűek 
voltak. A gyűjtési akció során 160 önkéntes segítő vett részt. Önkéntes munkát vállaltak a Testület 
által támogatott családok is. 
 
A gyűjtési akció során begyűjtött tanszercsomagokat a Testület önkéntesei juttatták el a gyermekek 
részére. Ezen felül a Testület tanszercsomagokat juttatott el a tanyavilágban élő hátrányos helyzetű 
gyerekek részére. Meglátogatta és tanszeradományokat osztott ki a Nyírségi Görögkatolikus 
Gyermekvédelmi Központ debreceni székhelyű lakásotthonaiban élő gyerekek részére, valamint a 
DMJV Gyermekvédelmi Intézménye által gondozott hátrányos helyzetű gyermekek részére. 
 
 Mikulás ajándékok átadása 

A Testület a Rada Árnyékolás Kft. jóvoltából ajándékcsomagokat - melyek Legót és édességet 
tartalmaztak -, valamint tartós élelmiszer csomagokat adott át 12 hátrányos helyzetű gyerek részére, 
összesen 140.000,-Ft értékben. 
 
 Tabletet kaptak a hátrányos helyzetű diákok Debrecenben 

A Delta Systems Kft. december 8-án 50 darab tabletet adományozott a debreceni Önkormányzatnak. 
Az eszközökkel a debreceni hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását segítették. A Testület által 
támogatott családok gyermekei kapták meg a felajánlást. 
 
Ellátási szerződések 
Az Önkormányzat a kötelező szociális és gyermekjóléti feladatait saját intézményein kívül ellátási 
szerződés útján látja el. Hat szervezettel jött létre ellátási szerződés: ReFoMix Nonprofit 
Közhasznú Kft., Héra Egyesület, Forrás Lelki Segítők Egyesülete, Debrecen-Nagytemplomi 
Református Egyházközség, Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület és a Civis Szociális Étkezési 
Központ. A szervezetek biztosítják mindazon ellátási formákat, melyek kiegészítik az 
önkormányzati feladatellátást. 2020-ban az önkormányzat 41 millió forint támogatást folyósított a 
ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft., a Héra Egyesület, a Forrás Lelki Segítők Egyesülete, 
valamint a Debrecen-Nagytemplomi Egyházközség részére. A Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért 
Egyesület és a Civis Szociális Étkezési Központ az ellátási szerződésben foglaltak szerint a 
működési kiadásait a központi költségvetésből finanszírozási szerződés alapján vissza nem 
térítendő támogatásból biztosítja. Az ellátási szerződéssel rendelkező szervezetek 2020. évi 
tevékenységéről szóló beszámolókat Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere a 266/2021. (III. 
16.) PM határozatával fogadta el.  
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Összefoglalás:  
Az átfogó értékelés készítésekor az volt a célunk, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 
saját intézményeinek, valamint az ellátási szerződések keretében biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások bemutatásával, a tapasztalatok, javaslatok megfogalmazásával elősegítsük a 
gyermekek érdekében végzett tevékenységek további fejlesztését. Önkormányzatunk 2020-ban is 
eleget tett a jogszabályokban meghatározott gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak. A pénzbeli 
és természetbeni támogatások nyújtásával, a gyermekjóléti alapellátás biztosításával, folyamatos 
fejlesztésével, valamint a civil és egyházi szervezetekkel, intézményekkel való együttműködés 
keretében végzett segítő munkájával jelentős szerepet vállal a gyermekvédelem területén. A 
gyermekvédelmi rendszerben dolgozók a gyermekek elsődleges érdekét figyelembe véve 
lelkiismeretes, szakszerű munkájukkal hozzájárulnak a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok 
minél eredményesebb ellátásához, mely a koronavírus világjárvány időszakában kiemelt 
jelentőségű, nélkülözhetetlen.  
 
 
Debrecen, 2021. május 26. 
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