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) 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,
c) napközbeni gyermekfelügyelet,
3. gyermekek átmeneti gondozása keretében
a) gyermekek átmeneti otthona,
b) családok átmeneti otthona.”
2. §
A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye az alapellátáson túl szolgáltatásként térítési díj
ellenében
a) a Honvéd Utcai Tagintézményben, a Faraktár Utcai Tagintézményben, az Áchim András Utcai
Tagintézményben és a Károlyi Mihály Utcai Tagintézményben rugalmas, hosszított nyitva tartást,
továbbá
b) valamennyi tagintézményben időszakos gyermekfelügyeletet biztosít.”

3. §
A Rendelet a következő 5/B. §-sal és az azt megelőző 5/B. alcímmel egészül ki:
„5/B. Napközbeni gyermekfelügyelet
5/B. § (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 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet 51/P. §-ában foglaltak figyelembevételével.
(2) A többes ikrek gondozása a szülő, törvényes képviselő otthonában történik, legfeljebb a
gyermekek három éves koráig. A szolgáltatást végző személy csak a gyermekek gondozására,
felügyeletére vehető igénybe, legfeljebb napi 8 óra időtartamban.”
4. §
A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért a Gyvt. 44/C. § (1) bekezdés b) pontjában és
149. §-ában meghatározott ellátás kivételével térítési díjat kell fizetni.”
5. §
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, valamint az 5/B. §-ban szabályozott szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.”
6. §
A Rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
7. §
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal
jegyző
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1. 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

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

1.157 Ft/óra/fő

1.155 Ft/óra/fő

6 Napközbeni gyermekfelügyelet

1. 293 Ft/óra/fő

0 Ft/óra/fő

alatt

*Az intézmény nyitvatartási napjai számához igazodva, ellátási naponként.

B./ Gyermekek átmeneti gondozása

1

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

otthonában
otthonában

„

