DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
.../2017. (...) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről
és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) 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 94. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 58. § (2) bekezdés g) pontjában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1. §
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 5/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye útján napközbeni
gyermekfelügyeletet biztosít, melynek keretében segítséget nyújt a többes ikrek gondozásához,
neveléséhez a Gyvt. 44/C. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 51/P. §-ában foglaltak figyelembevételével.”
2. §
A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a családok átmeneti otthonában történő ellátást a Gyvt. 51. § (1) és (3)
bekezdése szerint DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Debrecen, Böszörményi út 68. szám
alatti és Debrecen, Mester u. 30. szám alatti önálló intézményi egységeiben biztosítja.”
3. §
A Rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az intézményvezető a kérelem elbírálásánál bölcsődei ellátás esetében a Gyvt. 42/A. §-a
és 43. § (3) bekezdése szerint, az alternatív napközbeni ellátás keretében biztosított nyári
gyermekfelügyelet esetében az indokoltságot vizsgálva, a kérelem mellékleteként becsatolt
munkáltatói igazolás, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, vagy a szülő
munkanélkülisége esetén az illetékes család- és gyermekjóléti szolgálat által kiadott támogató

nyilatkozat figyelembevételével jár el.”
4. §
A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság jóváhagyja a gyermekjóléti intézmények szakmai
programját és mellékleteit, valamint az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló
érdekképviseleti fórumok megalakításának és működésének szabályait.”
5. §
A Rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. §
Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal
jegyző

Dr. Papp László
polgármester

1. melléklet a .../2017. (…) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított gyermekjóléti
alapellátások intézményi térítési díjai
A./ Gyermekek napközbeni ellátása
A
1

B

Ellátási forma

C

Térítési díj a Gyvt. 147. § Térítési díj a Gyvt. 147. §
(1) bekezdése alapján
(4) bekezdése alapján

2 Bölcsődei gondozás

2.889 Ft/nap/fő

150 Ft/nap/fő*

590 Ft/óra/fő

525 Ft/óra/fő

5 - gyermekfelügyelet hosszított nyitva
tartás alatt

1.370 Ft/óra/fő

1.155 Ft/óra/fő

6 Napközbeni gyermekfelügyelet

1.310 Ft/óra/fő

0 Ft/óra/fő

3 Alapellátáson
szolgáltatások:

túl

biztosított

4 - időszakos gyermekfelügyelet

*Az intézmény nyitvatartási napjai számához igazodva, ellátási naponként.

B./ Gyermekek átmeneti gondozása
A
1

B

Ellátási forma

C

Térítési díj a Gyvt. 147. § Térítési díj a Gyvt. 147. §
(1) bekezdése alapján
(4) bekezdése alapján

2 Átmeneti
gondozás
átmeneti otthonában

gyermekek

8.439 Ft/nap/fő
253.157 Ft/hó/fő

650 Ft/nap/fő
19.500 Ft/hó/fő

3 Átmeneti
gondozás
átmeneti otthonában
Mester utca 30. )

családok
(Debrecen,

2.284 Ft/nap/fő
68.518 Ft/hó/fő

650 Ft/nap/fő
19.500 Ft/hó/fő

4 Átmeneti
gondozás
átmeneti otthonában
Böszörményi út 68.)

családok
(Debrecen,

3.887 Ft/nap/fő
116.610 Ft/hó/fő

650 Ft/nap/fő
19.500 Ft/hó/fő

