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Tisztelt Közgyűlés!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.), valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM
rendelet) 2016. január 1. napjától hatályba lépett módosításai szükségessé teszik a Debreceni
Intézményműködtető Központ (a továbbiakban: DIM) alapító okiratának módosítását.
A Gyvt. 21/C. §-ának 2016. január 1-től történő hatálybalépésével a gyermekétkeztetés keretében
kötelező ellátásként bevezetésre került a szünidei gyermekétkeztetés, amelyet a települési
önkormányzat déli meleg főétkezés formájában biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére a
hátrányos helyzetű gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.
A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést bölcsődei vagy óvodai nevelésben
részesülő gyermekek részére az intézmény zárva tartásának időtartama alatt valamennyi
munkanapon, iskolás gyermekek részére a tavaszi, őszi, téli szünet időtartamára eső valamennyi
munkanapon, nyári szünetben pedig legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet
időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni és biztosítani.
A gyermekétkeztetés új ellátási formájának megfelelően az NGM rendelet 1. mellékletében 2016.
január 1. napjával új kormányzati funkciószámot vezettek be „104037 Intézményen kívüli
gyermekétkeztetés” néven. E kormányzati funkción lehet elszámolni a rászoruló gyermekek
intézményen kívüli szünidei étkeztetésének biztosításával összefüggő feladatok ellátását, kifizetések
teljesítését.
Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek közül a DIM által ellátott közfeladatok
egyike a gyermekétkeztetés biztosítása. Ezt a feladatot a DIM a SODEXO Magyarország Kft.-vel
kötött megállapodás alapján látja el. A gyermekétkeztetés magába foglalja a szünidei
gyermekétkeztetést is, amelynek megszervezését és ellátását szintén a DIM-en keresztül javasolt
biztosítani.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §
(1) bekezdés f) pontjának rendelkezése alapján a költségvetési szerv alapító okiratának tartalmaznia
kell a költségvetési szerv közfeladatát, alaptevékenységét, ezek kormányzati funkció szerinti
megjelölését.
A fentiek alapján a szünidei gyermekétkeztetésre tekintettel a DIM alapító okiratát e tartalmi
elemek vonatkozásában módosítani indokolt.
A DIM hatályos alapító okirata az előterjesztés mellékletét, az ezt módosító okirat a határozati
javaslat 1. számú mellékletét, az egységes szerkezetű alapító okirat a határozati javaslat 2. számú
mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
8. pontja, a 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése és 9. § a) pontja, az 1997. évi XXXI.
törvény 21/A. §-a és a 21/C. §-a, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, valamint a 68/2013.
(XII. 29.) NGM rendelet alapján
1./ elfogadja a Debreceni Intézményműködtető Központ 222/2015. (XI. 19.) határozattal elfogadott,
OKT-62169-22/2015. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot az 1. számú
melléklet, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. számú melléklet szerint.
2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntésének megfelelően az alapító
okirat módosításával kapcsolatos intézkedést tegye meg, és felhatalmazza a polgármestert az alapító
okiratot módosító okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az érintett intézmény
igazgatóját értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Humán Főosztály vezetője
4./ Felkéri az érintett intézmény igazgatóját, hogy az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel
gondoskodjon az általa vezetett intézmény működésére vonatkozó dokumentumok – különösen a
szervezeti és működési szabályzat – módosításáról.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: az érintett intézmény igazgatója
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. február 11.
Dr. Bene Edit
főosztályvezető

