DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
…/2017. (…) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, valamint a 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. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.
§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a fenntartásában működő intézményekben a következő szociális alapszolgáltatásokról gondoskodik:
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) családsegítés (család- és gyermekjóléti központ, család- és gyermekjóléti szolgálat keretében)
d) nappali ellátás
da) idős személyek nappali ellátása
db) demens idős személyek nappali ellátása
dc) fogyatékos személyek nappali ellátása
dd) kiskorú fogyatékos személyek nappali ellátása.”
(2) A R. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az alapszolgáltatásokon túl a VSzSz a nagykorú fogyatékos személyek számára fejlesztő
foglalkoztatást is biztosít a fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltató befogadására és állami
támogatására évente benyújtott pályázat függvényében.”
2. §
(1) A R. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,
a) aki jövedelemmel nem rendelkezik,

b) és akinek tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében az Szt. 119. § (2) bekezdése szerinti jelzálog alapjául szolgáló vagyona és az Szt. 117/D. § (3) bekezdése szerinti eljárásban
jogerősen térítési díj fizetésre kötelezett nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke nincs.”
(2) A R. 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Amennyiben az Szt. 117/D. § (2) bekezdése szerinti díjkülönbözet megfizetésére irányuló
megállapodás nem jön létre, az Önkormányzat a bíróságtól kérheti a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény rokontartásra irányadó szabályai alapján a tartásra köteles és képes
gyermeknek a tartási kötelezettsége és képessége mértékével arányban állóan a díjkülönbözet
megfizetésére kötelezését. A kereset benyújtásáról az intézményvezető kezdeményezésére a
polgármester dönt.”
3. §
A R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság jóváhagyja a szociális intézmények szakmai
programját és mellékleteit, valamint tartós bentlakásos intézmény esetén az intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló érdek-képviseleti fórum
megalakításának és tevékenységének szabályait.”
4. §
A R. 14. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
111/B. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl a következő szervezetek képviselői:
1. Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
2. Magyar Vöröskereszt Debreceni Területi Szervezetének elnöke
3. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportjának vezetője
4. Kortársak az Egészséges Fiatalokért Egyesület elnöke
5. Debreceni Nyugdíjas Egyesület elnöke
6. Hajdúsági Diabetesz Egyesület elnöke
7. Debreceni Szív Egyesület elnöke
8. Héra Egyesület elnöke
9. Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület elnöke
10. Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza intézményvezetője
11. VSzSz intézményvezetője
12. Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja intézményvezetője
13. Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye intézményvezetője.
(3) A szociálpolitikai kerekasztalban az Önkormányzatot a szociális ágazatért felelős
alpolgármester képviseli.”
5. §
(1) A R. 1. mellékletének címében a „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata”

szövegrész helyébe „Az Önkormányzat” szöveg lép.
(2) A R. 1. melléklet 3. pontjában az „Idősek” szövegrész helyébe az „Idős személyek”
szöveg lép.
(3) A R. 1. melléklet 3.1. és 3.2. pontjában az „idősek” szövegrész helyébe az „idős
személyek” szöveg lép.
(4) A R. 1. melléklet 4. pontjában a „Demens” szövegrész helyébe a „Demens idős” szöveg
lép.
(5) A R. 1. melléklet 4.1. és 4.2. pontjában a „demens” szövegrész helyébe a „demens idős”
szöveg lép.
(6) A R. 2. mellékletének címében a „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata”
szövegrész helyébe „Az Önkormányzat” szöveg lép.
(7) A R. 2. mellékletében foglalt táblázat A:2, A:3, A:4, A:5 és A:6 mezőjében az „Idősek
Háza” szövegrész helyébe a „Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza” szöveg lép.
6. §
Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.
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