DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
.../2016. (...) 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) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. §
E rendelet hatálya kiterjed a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyekre."
2. §
A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. §
A rendeletben meghatározott gyermekjóléti alapellátások ellátási területe Debrecen Megyei Jogú
Város közigazgatási területe. A Gyvt. 40/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok
tekintetében az ellátási terület a debreceni járás területe."
3. §
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §
Az Önkormányzat a fenntartásában működő intézményekben a következő gyermekjóléti
alapellátásokat biztosítja:
1. gyermekjóléti szolgáltatás keretében
a) család- és gyermekjóléti központ,
b) család- és gyermekjóléti szolgálat,
2. gyermekek napközbeni ellátása keretében
a) bölcsőde,
b) alternatív napközbeni ellátás,
3. gyermekek átmeneti gondozása keretében
a) gyermekek átmeneti otthona,
b) családok átmeneti otthona.”

4. §
A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. §
(1) Az Önkormányzat gyermekjóléti szolgáltatást biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Család- és
Gyermekjóléti Központjában, család- és gyermekjóléti központot működtet a debreceni járás
területén, család- és gyermekjóléti szolgálatot működtet Debrecen meghatározott területein. Az
intézmény székhelyének és az ellátottak számára nyitva álló helyiségeinek felsorolását az 1.
melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a Héra Egyesülettel (székhely: 4031 Debrecen, Tegez utca 112.) és a Forrás
Lelki Segítők Egyesületével (székhely: 4028 Debrecen, Ember Pál utca 19.) kötött ellátási szerződés
alapján gyermekjóléti szolgáltatást biztosít család- és gyermekjóléti szolgálat működtetésével
Debrecen város meghatározott területein.
(3) A gyermekjóléti szolgáltatást biztosítók területi felosztás alapján látják el feladataikat.”
5. §
A Rendelet a következő 5/A. §-sal és az azt megelőző 5/A. alcímmel egészül ki:
„5/A. Alternatív napközbeni ellátás
5/A. §
(1) Az Önkormányzat DMJV Gyermekvédelmi Intézménye útján az alternatív napközbeni ellátás
keretében szabadidős programokat és prevenciós szolgáltatásokat nyújt. Biztosítja – erre vonatkozó
kérelem alapján – a debreceni lakóhellyel rendelkező általános iskolás gyermekek nyári
felügyeletét, foglalkoztatását és étkeztetését a Gyvt. 41. § (1) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével.
(2) A nyári gyermekfelügyelet időszakáról és helyszínéről az Egészségügyi és Szociális Bizottság
dönt.
(3) A nyári gyermekfelügyeletet igénybe vevő gyermekek étkeztetéséről a Debreceni
Intézményműködtető Központ gondoskodik és a térítési díjat az általános iskolákban alkalmazandó
étkeztetési intézményi térítési díj szerint állapítja meg az étkeztetésről és az igénybevételéért
fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 55/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet alapján.
(4) A nyári gyermekfelügyelettel egyidejűleg a szociális étkeztetés nem vehető igénybe.”
6. §
A Rendelet 9. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a bölcsődei alapellátáson túl nyújtott szolgáltatás az
intézményvezető hatáskörében, kérelem benyújtása és külön eljárás nélkül biztosítható.
(3) Az ellátás igénybevételéről, továbbá meghosszabbításáról az intézményvezető dönt, aki az
ellátás megkezdésekor megállapodást köt a kérelmezővel, kiskorú kérelmező esetén a törvényes

képviselőjével, valamint az átmeneti gondozás megkezdéséről értesíti az illetékes család- és
gyermekjóléti szolgálatot. Nem kell megállapodást kötni a gyermekjóléti szolgáltatás, valamint az
alternatív napközbeni ellátás esetén.
(4) Az intézményvezető a kérelem elbírálásánál bölcsődei ellátás esetében a Gyvt. 42/A. §-a,
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) 36. §-a 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.”
7. §
(1) A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 4. §-ban és az 5/A. §-ban szabályozott szolgáltatás esetében a Gyvt. 149. §-a szerint kell
eljárni."
(2) A Rendelet 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kérelmet az intézményvezetőnél kell benyújtani, aki azt írásos véleményével együtt azonnal
továbbítja az Egészségügyi és Szociális Bizottság felé, amely a kötelezett jövedelmi viszonyai
figyelembevételével határozattal dönt a személyi térítési díj mértékéről.”
8. §
A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az e rendelet által szabályozott hatósági eljárás keretében kizárt az újrafelvételi eljárás.”
9. §
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
10. §
Hatályát veszti a Rendelet 4/A. §-a.
11. §
Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.
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1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja
Székhelye: 4026 Debrecen, Mester utca 1.
Ellátottak számára nyitva álló helyiségek:
4225 Debrecen, Felsőjózsai utca 7.
4033 Debrecen, Süveg utca 3.
4032 Debrecen, Böszörményi út 68.
4029 Debrecen, Víztorony utca 13.
4002 Debrecen, Pacikert utca 1."

2. melléklet a .../2016. (...) 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

1

A

B

C

Ellátási forma

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

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

2.589 Ft/nap/fő

150 Ft/nap/fő*

523 Ft/óra/fő

525 Ft/óra/fő

1.157 Ft/óra/fő

1.155Ft/óra/fő

398 Ft/óra/fő

400 Ft/óra/fő

2 bölcsődei gondozás
3 Alapellátáson túl biztosított szolgáltatások:
4 - időszakos gyermekfelügyelet
5 - gyermekfelügyelet hosszított nyitva tartás
alatt

6 - játszócsoport

*Az intézmény nyitvatartási napjai számához igazodva, ellátási naponként.

B./ Gyermekek átmeneti gondozása
A

B

C

Ellátási forma

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

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

2 átmeneti gondozás gyermekek átmeneti

11.399 Ft/nap/fő
341.982 Ft/hó/fő

650 Ft/nap/fő
19.500 Ft/hó/fő

3 átmeneti gondozás családok átmeneti

3.425 Ft/nap/fő
102.762 Ft/hó/fő

650 Ft/nap/fő
19.500 Ft/hó/fő”

1

otthonában
otthonában

