DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
…./2020. (….) önkormányzati rendelete
Egyes önkormányzati rendeleteknek a szociális és gyermekjóléti feladat- és hatáskörök
gyakorlását érintő módosításáról
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
az 1. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 131. § (1) bekezdésében és a 151. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.
pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 21/A. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 2. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 29. § (1) bekezdésében és 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.
pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
104. § (1) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 3. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.
§ (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a.
pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1)
bekezdés a)-d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 4. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.
§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, valamint a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3)
bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében és 48. § (1) és
(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 58. § (2) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Egészségügyi és
Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. 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.) rendelet módosítása
1. §
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.) rendelet 4. § (6) bekezdésében, 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában és 5. § (8)
bekezdésében a „polgármester” szövegrész helyébe a „jegyző” szöveg lép.
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2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és
a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
2. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R1.) 11.
§ (7) bekezdésében a „polgármester” szövegrész helyébe a „jegyző” szöveg lép.
(2) A R1. 12. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalja és elfogadja a gyermekjóléti intézmények
éves beszámolóját, egyidejűleg ellenőrzi és értékeli a szakmai munka eredményességét és a szakmai
program végrehajtását.
(2) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság ellenőrzi a gyermekjóléti intézmények működésének
törvényességét.
(3) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság jóváhagyja a gyermekjóléti intézmények szakmai
programját, valamint az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló érdekképviseleti fórum
megalakításának és működésének szabályait.”
3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
3. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért – az Szt. 115/A. § (1) bekezdésében
meghatározott ellátások, valamint a rendelet 3. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja szerinti szociális
alapszolgáltatás kivételével – térítési díjat kell fizetni.”
(2) A R2. 10. § (6) bekezdésében és 11. § (2) bekezdésében a „polgármester” szövegrész helyébe a
„jegyző” szöveg lép.
(3) A R2. 12. § (1) – (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalja és elfogadja a szociális intézmények éves
beszámolóját, egyidejűleg ellenőrzi és értékeli a szakmai munka eredményességét és a szakmai
program végrehajtását.
(2) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság ellenőrzi a szociális intézmények működésének
törvényességét.
(3) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság jóváhagyja a szociális intézmények szakmai programját,
valamint tartós bentlakásos intézmény esetén az intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra
jogosultak érdekvédelmét szolgáló érdekképviseleti fórum megalakításának és működésének
szabályait.
(4) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elfogadja a bentlakásos intézmény vezetőjének a
férőhelyek kihasználtságáról szóló negyedéves tájékoztatását.”
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4. A települési támogatások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosítása
4. §
(1) A települési támogatások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R3.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. §
(1) A Közgyűlés a 3. § (2)-(4) bekezdés szerinti támogatásokkal kapcsolatos hatáskörét a 3. § (4)
bekezdés e) pontjában meghatározott támogatás kivételével a jegyzőre ruházza át.
(2) A Közgyűlés az Szt. 48. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörét a jegyzőre ruházza át.”
(2) A R3. 5. § (3) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 12. § (1)
bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 17. § (3) és (4) bekezdésében, 24. § (1) bekezdésében és 25.
§ (1) bekezdésében a „polgármester” szövegrész helyébe a „jegyző” szöveg lép.
(3) A R3. 23. § (1) bekezdésében a „Polgármester” szövegrész helyébe a „jegyző” szöveg lép.

5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal
címzetes főjegyző

Dr. Papp László
polgármester
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