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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta Debrecen Város Napjának megállapításáról és a Debrecen
Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított címek, díjak, kitüntetések adományozásáról szóló 53/1997 (XII.20.)
Kr. számú rendeletét (a továbbiakban: Rendelet). A Rendelet célja a város érdekeinek előmozdításában,
fejlődésének elősegítésében kimagasló, példamutató tevékenységet kifejtő állampolgárok és közösségek
munkájának elismerése. A Közgyűlés a Rendeletben nevesített címeket és díjakat a helyi közügyek valamely
területén elért kimagasló teljesítmény, illetve valamely szakmai területen (irodalom-művészet,
természettudomány, építészet, nyomtatott vagy elektronikus sajtó, sport, közoktatás) huzamosabb időn át folytatott
kiemelkedő munka elismeréseként adományozza.
Debrecenben a szociális ellátás területén is kiterjedt intézményrendszer működik. Az önkormányzati
intézményekben magas színvonalú, kiemelkedő szakmai munka folyik. A gyermekvédelem, gyermekjólét,
családsegítés, idős- és fogyatékos személyek gondozása területeken az érintettek ellátása és gondozása kapcsán
végzett munka mind az alkalmazottak, mind a vezető beosztást betöltők részéről kimagasló szakmai hozzáértést és
elhivatottságot tükröz. Debrecen városában az egészségügyi ellátás területén szintén kiterjedt intézményrendszer
működik, valamint számos, intézményesített kereteken kívül működő szervezet lát el az egészségügyi ellátás és az
egészség megőrzése érdekében kifejtett magas színvonalú szakmai vagy közszolgálati tevékenységet.
Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 49/2012 (XII.15.) EMMI rendelet 2.
§ (8) bekezdése sorolja fel az emberi erőforrások minisztere által a szociális ágazatban adományozható díjakat,
köztük a Szociális Munkáért-díjat is, melynek részletszabályait az 1. melléklet V. fejezet 53. pontja tartalmazza.
Látható tehát, hogy országos viszonylatban is indokoltnak tartotta a jogalkotó, hogy a szociális ágazatban
dolgozók által végzett kiemelkedő, illetve tartósan magas színvonalú szakmai tevékenység elismerést nyerjen.
A fenti területeken lelkiismeretesen dolgozók és áldozatos munkát kifejtők elismeréseként adományozandó címet
javaslom „Debrecen Város Boncz László díja” elnevezéssel alapítani. Boncz László az 1500-as években élő
tehetős debreceni polgár volt, aki 1529-ben megalapította az úgynevezett belső ispotályt, melynek épülete a mai
Csapó utca és a Dósa nádor tér sarkán volt. Az ispotály a halálát követően, 1553-ban a városra szállt.
Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. május 26. napján megtartott ülésén, lakossági kezdeményezésre
a közterületek elnevezése tárgyú előterjesztés alapján döntött arról, hogy az Erzsébet és a Salétrom utcák között
húzódó, „L” alakú, a köztudatban névtelen utcaként ismert közterületet az Ispotály alapítójának tiszteletére Boncz
László utcaként nevezi el.
I.
A fenti ágazatokban dolgozók által végzett kiemelkedő, illetve tartósan magas színvonalú szakmai tevékenység
elismerése érdekében a Rendelet módosítását javaslom.
II.
A változások az alábbiak:
1.) A Rendeletnek a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított címeket, díjakat, kitüntetéseket
nevesítő 2. §-ának újraszabályozása „Debrecen Város Boncz László díja” elnevezésű díjra tekintettel (a
továbbiakban: díj).
2.) A Rendelet II. fejezetének kiegészítése egy 8/A. §-sal, mely tartalmazza a díj rendeltetésére, az abban
részesülő személyek körére, az adományozás formájára vonatkozó rendelkezéseket.
3.) A Rendelet 9. §-ában szövegcsere, újraszabályozás és kiegészítés is szükséges.
4.) A Rendelet 10. § (1) bekezdésének módosítása és (3) bekezdéssel történő kiegészítése szükséges, így a
korábbi (3)-(5) bekezdések változatlan tartalommal (4)-(6) bekezdésekként szerepelnek, melynek
következtében szükséges az adott szakasz újraszabályozása.
5.) A Rendelet 11. § (2) bekezdésének módosítása.
6.) A Rendelet 12. § (2)-(3) és (5) bekezdéseinek módosítása.
7.) A Rendelet 13. § (1) bekezdésének módosítása.
8.) A Rendelet kiegészítése a 10. melléklettel.

A Rendelet módosítására tekintettel a kitüntető díjjal járó pénzjutalom fedezetét Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának a 2016. évi költségvetésében biztosítani, valamint az ezt követő évekre vonatkozóan
előkészítésre kerülő költségvetés során betervezni szükséges.

III.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével
felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Közgyűlést
tájékoztatni kell.
A Jat. 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
A fenti vizsgálati szempontok alapján a Rendelet módosításának várható következményeiről – az előzetes
hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
1. A módosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A Rendelet módosításának társadalmi hatása a gyermekvédelem, gyermekjólét, családsegítés, idős- és fogyatékos
személyek gondozása, az egészségügyi ellátás és az egészségmegőrzés területeken, tágabban értelmezve a
szociális és egészségügyi ágazatban dolgozók esetében érhető tetten azáltal, hogy munkájuk társadalom általi
elismerése valósul meg.
A Rendelet módosításának gazdasági, költségvetési hatása a díj adományozásával együtt járó pénzjutalom
kifizetésében jelentkezik.
2. A Rendelet módosítása környezeti és egészségi következményekkel várhatóan nem jár.
3. A Rendelet módosításával a Polgármesteri Hivatal adminisztratív terhei nem nőnek.
4. A jogszabály módosítására okot ad, hogy a szociális és egészségügyi ágazatban dolgozók által végzett
kiemelkedő, illetve tartósan magas színvonalú szakmai tevékenység elismerésére társadalmi igény mutatkozik.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjék.
Debrecen, 2016. június 09.
Dr. Papp László
polgármester

