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Tisztelt Közgyűlés!
I.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontja a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatként határozza meg a gyermekjóléti szolgáltatásokról és
ellátásokról való gondoskodás kötelezettségét. A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározza a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáit, a feladatellátás kötelezettjeit, az
ellátások igénybevételére és a fizetendő térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat. A
Gyvt. 29. § (1) bekezdésében adott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó
önkormányzat rendeletet alkot.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
elfogadásával tett eleget rendeletalkotási kötelezettségének.
A Rendelet jelenlegi felülvizsgálatát és módosítását fenntartói döntés teszi indokolttá.
A Rendeletben a bölcsődei szünet alatti bölcsődei ellátásra vonatkozó módosításokat szükséges
átvezetni.
A Rendelet módosításának részletes indokolása a következő:
A Gyvt. 43. § (4) bekezdése szerint a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja
jóvá. A fenntartó a bölcsődei szünet idejére a szülő, törvényes képviselő kérésére gondoskodik
a
gyermek
intézményi
gondozásának,
nevelésének
megszervezéséről.
A Rendelet 5. § (4) bekezdése szerint a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét – átruházott
hatáskörben - az Egészségügyi és Szociális Bizottság hagyja jóvá. Az Egészségügyi és Szociális
Bizottság az 5/2017. (I. 25.) Eü. és Szoc. Biz. határozatával Debrecen Megyei Jogú Város
Egyesített Bölcsődei Intézményének nyári nyitvatartási rendjét jóváhagyta, mely szerint a
bölcsődei tagintézmények 2017. július 17. napjától 2017. augusztus 4. napjáig zárva tartanak.
A bölcsődei szünet idején ellátást igénylő gyermekek gondozását, nevelését az intézmény a
bölcsődei ellátással azonos feltételekkel biztosítja, így naponta 150 forintot kell fizetni az
igénybevételért.
Fentiek alapján a Rendelet 5. §-a egy további bekezdéssel egészülne ki és a Rendelet 3.
mellékletében az ellátási forma címszó alatti szövegrész szintén kiegészülne, mivel a bölcsődei
gondozásra megállapított 150 Ft/nap/fő térítési díj a bölcsődei szünet alatti bölcsődei ellátásra
is vonatkozna. Megállapítható, hogy ezzel a megoldással a szülők, törvényes képviselők fizetési
kötelezettségének mértéke nem növekszik.
II.
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 fentiek alapján a Rendelet módosításának várható következményeiről – az előzetes
hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
1. A rendeletmódosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendeletmódosításhoz kapcsolódó társadalmi hatás, hogy a fenntartó – figyelembe véve a
szülők, törvényes képviselők igényeit - a bölcsődei szünet idejére is gondoskodik a bölcsődés
korú gyermekek intézményi gondozásának, nevelésének megszervezéséről. Mindez úgy
valósul meg, hogy a szülők, törvényes képviselők fizetési kötelezettségének mértéke nem
növekszik.
b) A rendeletmódosításnak környezeti és egészségi következményei nem határozhatók meg.
c) Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás az intézményeknél (Debrecen Megyei Jogú
Város Egyesített Bölcsődei Intézménye, Debreceni Intézményműködtető Központ) jelentkezik.
2. A jogszabály módosításának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye oly módon határozható meg, hogy az Önkormányzatnak a Gyvt. 43. § (4)
bekezdése alapján a bölcsődei szünet idejére a szülő, törvényes képviselő kérésére
gondoskodnia kell a bölcsődés korú gyermekek intézményi gondozásának, nevelésének
megszervezéséről. Az Önkormányzatnak, mint fenntartónak ez jogszabályból eredő
kötelezettsége, melyet a Rendelet módosításával valósít meg.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelettervezetet
elfogadni szíveskedjék.
Debrecen, 2017. július 6.
Dr. Marosi-Rácz Julianna
osztályvezető

