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Tisztelt Közgyűlés!
I.
A TOP-6.6.2-15-DE1-2016-00001 azonosítószámú „Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
infrastrukturális fejlesztése Debrecenben” című projekt keretében történt a Debrecen Megyei
Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja (a továbbiakban: DMJV Család- és
Gyermekjóléti Központja) új épületének megvalósítása a Thomas Mann utca 2/A. szám alatti
ingatlanon. A pályázati fejlesztés keretében megvalósult épület a DMJV Család- és
Gyermekjóléti Központja új székhelyéül szolgál, mivel a korábbi, Debrecen, Mester u. 1. szám
alatti székhely, valamint az intézmény feladatellátását szolgáló Debrecen, Böszörményi út 68.
szám alatti telephely nem felelt meg a hatályos jogszabályokban foglalt akadálymentesítési
követelményeknek. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 201/2018.
(XI. 15.) határozatával ingyenesen vagyonkezelésbe adta az új ingatlant a DMJV Család- és
Gyermekjóléti Központja részére.
Az új épület mellett található a Debrecen, 21204/2. hrsz-ú 1 ha 1630 m2 nagyságú zöld terület.
A park már hosszú évek óta a környék ékessége, ezért az adottságainak kihasználása és
értékeinek megtartása mellett a továbbiakban is szükséges lenne a terület hasznosítása a DMJV
Család- és Gyermekjóléti Központja feladatellátását érintően. Az eszközpark fejlesztésével
lehetővé válna a munkafeltételek minőségének javítása, ezáltal a minőségi ellátás biztosítása,
valamint megvalósulhat a szociális szolgálat „szolgáltatói szerepének” megerősítése. A park
sajátosságaiból adódóan a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja feladatellátásán túl
helyet adhat a nyugdíjas egyesületek programjainak, valamint intézményi keretek között
lakossági igényeket is kielégíthet.
A fentiekre tekintettel szükséges Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő 21204/2. hrsz-ú ingatlant, mint
feladatellátást szolgáló vagyont a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja részére
ingyenes vagyonkezelésbe adni, az intézmény alapító okirat módosítása Magyar
Államkincstár általi törzskönyvi bejegyzésének napjától.
Az ingyenes vagyonkezelésbe adásra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a
továbbiakban: Vagyontörvény), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), valamint az Önkormányzat vagyonáról szóló
24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) rendelkezéseit kell
alkalmazni.
A Vagyontörvény 11. § (13) bekezdése alapján nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag
közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok
ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben adható
vagyonkezelésbe. A Vagyontörvény szerinti közfeladatot jelen esetben az Mötv. 13. § (1)
bekezdés 8. pontja, azaz a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások jelentik.
A Vagyontörvény 11. § (1) és (3) bekezdése alapján vagyonkezelői jog vagyonkezelési
szerződéssel jön létre, amely versenyeztetés nélkül köthető. A Vagyontörvény 11. § (8)
bekezdése értelmében a vagyonkezelőt megilletik a tulajdonos jogai és terhelik a tulajdonos
kötelezettségei azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, a vagyont
biztosítékul nem adhatja, a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, a vagyonkezelői jogot
harmadik személyre nem ruházhatja át, valamint polgári jogi igényt megállapító, polgári jogi
igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a vagyonkezelésben lévő nemzeti vagyonra
vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem adhat.

A Vagyontörvényen túl a Vagyonrendelet 7. §-a rendelkezik a vagyonkezelői jog létesítésére
vonatkozó részletszabályokról. A Vagyonrendelet 7. § (2) bekezdése szerint a vagyonkezelői
jog létesítése a közművek és a hozzájuk tartozó ingó vagyontárgyak tekintetében a
polgármester, minden más vagyontárgy esetében a Közgyűlés hatásköre.
Tekintettel arra, hogy az említett ingatlan a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja
vagyonkezelésébe kerül, ezért az önkormányzati intézmények feladatellátását szolgáló ingatlan
és ingó vagyon vagyonkezelésébe adásáról szóló 34/2015. (II. 26.) határozat „Szerződéssel nem
rendelkező önkormányzati intézmények vagyonkezelésébe kerülő ingatlanok” címet viselő 2.
melléklete 7. „Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja” pontjának
módosítása szükséges.
A Mester utca 1. szám alatti ingatlan a Közgyűlés 43/2019. (III. 28.) határozattal módosított
39/2018. (III. 29.) határozata alapján az intézmény ingatlanból való kiköltözését követően a
Magyarországi Evangélikus Egyház ingyenes hasznosításába kerül, amellyel kapcsolatban
közfeladat ellátását vállalta.
A DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja által korábban használt, Cívis Ház Zrt.
tulajdonában álló, 19897/2/A/6. hrsz-ú, 4032 Debrecen, Böszörményi út 68. szám alatti
ingatlanrészt Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye kívánja használatba
venni a közfeladatainak ellátása céljából figyelemmel arra, hogy székhelye jelenleg is ebben az
ingatlanban található.
A fentiekben ismertetett változás miatt a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja
alapító okiratát módosítani szükséges. Az intézmény telephelyei közül kikerül a 4026
Debrecen, Mester utca 1. szám és a 4032 Debrecen, Böszörményi út 68. szám, valamint kibővül
a Debrecen 21204/2. hrsz-ú ingatlannal.
A telephelymódosítás szükségessé teszi továbbá a DMJV Család-és Gyermekjóléti Központja
szakmai dokumentumainak - különös tekintettel a szakmai programjára, illetve annak
mellékletére (szervezeti és működési szabályzat) – módosítását.
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Sznyr.) 27. § (1) bekezdése értelmében a fenntartó köteles kérelmezni az adatmódosítást, ha a
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltoznak. Így az Önkormányzat köteles a
DMJV Család-és Gyermekjóléti Központja működését érintő, telephelymódosítással
kapcsolatosan adatmódosítást kezdeményezni a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnál. Az
Sznyr. 28. § (2) bekezdése szerint az adatmódosítást azt megelőzően kell kérelmezni, hogy az
engedélyest elkezdené a fenntartó az adatmódosítás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelően
működtetni.

II.

A Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat (a továbbiakban: VSzSz) alapító
okiratának módosítását jogszabályváltozás indokolja, a technikai jellegű módosításra a
kormányzati funkciók változása miatt van szükség.
Az Sznyr. 50/F. § (2) bekezdése alapján az egyéb főzőhelyként szociális étkeztetést nyújtó
engedélyes fenntartójának 2018. június 30-áig kellett kérelmeznie az engedélyes által nyújtott

szolgáltatásra vonatkozó adatok – szociális konyhára vagy népkonyhára történő – módosítását,
vagyis 2018. augusztus 1. napjától egyéb főzőhely formában nem nyújtható szociális étkeztetés.
A VSzSz 9 telephelye esetében kérelmeztük az engedélyesek szolgáltatói nyilvántartásba
bejegyzett adatainak (egyéb főzőhely) szociális konyhára történő módosítását, a Debrecen,
Ruyter u. 21/A. szám alatti telephelyen a továbbiakban is népkonyha szolgáltatás működik. A
változások átvezetése a szolgáltatói nyilvántartásban megtörtént.
Fenti jogszabályváltozáshoz kapcsolódóan módosult 2019. január 1. napjától a kormányzati
funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.
(XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet). Az NGM rendelet 1. melléklete a
„107051 Szociális étkeztetés” kormányzati funkció helyett a „107050 Szociális étkeztetés
népkonyhán” és a „107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán” kormányzati funkció
megnevezéseket tartalmazza, ezért módosításra szorul a VSzSz alapító okiratának 4.4 pontja.
A fentieken kívül az alapító okirat 2.2.2., 3.1.2. és 3.2.2. pontjában (amely a költségvetési szerv
alapító szervének, irányító szervének és fenntartójának székhelyét tartalmazza) szükséges a
közterület jellegének rövidítése helyett annak teljes kiírása.
A technikai jellegű változásokat a VSzSz szakmai programjának legközelebbi módosítása során
át kell vezetni a szakmai program mellékletét képező szervezeti és működési szabályzaton.
III.

A Debreceni Művelődési Központ alapító okiratában a költségvetési szerv telephelyei közül
a Józsai Közösségi Háznak helyet adó Debrecen-Józsa területén a 27091/14. hrsz-ú telephely
címét 4225 Debrecen, Szentgyörgyfalvi út 9. fsz. 1. címre, a 4002 Debrecen, Kalász utca 1.
szám alatti telephely címét – amelyen az Ondódi Közösségi Ház működik – 4002 Debrecen,
Kádár dűlő 61/C. címre szükséges módosítani az ingatlanok tulajdoni lapján szereplő adatoknak
megfelelően. Az intézmény üzemeltetésében lévő 4027 Debrecen Honvédtemető utca 36. szám
alatti Debreceni Honvédtemető és Mauzóleum Emlékhelyet is fel kell tüntetni az alapító
okiratban az intézmény telephelyei között.
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 37/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2018. október 26-án lépett hatályba. A Rendelet 9. § (2) bekezdése
hatályon kívül helyezte a Debrecen város közművelődési feladatairól szóló 26/2014. (VI. 26.)
önkormányzati rendeletet, amely miatt a Debreceni Művelődési Központ alapító okiratának 4.1.
pontját, azaz a költségvetési szerv közfeladatát a hatályos Rendeletre történő hivatkozással
indokolt meghatározni.
A Debreceni Művelődési Központ alapító okiratában módosítani kell a „ 086090” számú
kormányzati funkció megnevezését a „Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás”
megnevezéséről az NGM rendelet 1. melléklete szerinti „Egyéb szabadidős szolgáltatás”
megnevezésre, valamint az alapító okirat 5.1. pontjában a költségvetési szerv vezetőjének
megbízási rendjét a hatályos jogszabályoknak megfelelően célszerű megfogalmazni.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény személyi hatálya értelmében
a helyi önkormányzat által önkormányzati közfeladatok ellátására létesített intézmények
foglalkoztatottjai közalkalmazottak, ezért a Debreceni Művelődési Központ és a Déri
Múzeum alapító okiratának 5.2. pontjából törölni kell a költségvetési szervnél alkalmazásban
álló személyek jogviszonya közül a munkaviszonyt, mint foglalkoztatási jogviszonyt.

Ugyanakkor a Debreceni Művelődési Központ alapító okiratában jelenleg nem szerepel a
költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek lehetséges jogviszonyai között a
megbízási jogviszony, valamint a közfoglalkoztatási jogviszony, amelyek létesítésére a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi
CVI. törvény lehetőséget ad. Az intézmény alaptevékenységének ellátásához mindkét
foglalkoztatási forma alkalmazása indokolt, ezért szükséges azok feltüntetése az alapító
okiratban.
A Déri Múzeum alapító okiratának módosítása a fentieken kívül egy adminisztratív jellegű
módosítást, a telephelyek címében a házszámok utáni „sz.” rövidítések törlését tartalmazza
A Kodály Filharmónia Debrecen, mint nemzeti minősítésű előadó-művészeti szervezet
nemcsak Debrecen, hanem a megye egész lakossága számára nyújtja szolgáltatásait, ezért
indokolt működési területét kibővíteni Hajdú-Bihar megye területével. Technikai jellegű
módosítás az alapító okirat 3.2.2. pontjának módosítása, amelyben a fenntartó székhelycímében
a közterület jellegét szükséges pontosan kiírni, továbbá, hogy az alapító okiratból kikerül a
költségvetési szerv szervezeti felépítését és működését meghatározó pont (hatályos alapító
okirat 5.3. pont), mivel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a költségvetési szerv alapító okiratának tartalmi elemei között
nem szerepel a költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése. Az alapító okirat ezen
tartalmi elemének törlése az intézmény szervezeti egységeinek, a Kodály Filharmonikusok
Debrecen és a Kodály Kórus Debrecen megszüntetését nem eredményezi. A szervezeti
egységek működésére vonatkozó szabályokat továbbra is az intézmény szervezeti és működési
szabályzata tartalmazza.

IV.
A Debreceni Intézményműködtető Központ (a továbbiakban: DIM) közfeladatainak egyike a
DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja feladatellátását szolgáló ingatlan vagyon
működtetése, továbbá a Debreceni Művelődési Központ feladatainak ellátását szolgáló, az
Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok állagvédelmével kapcsolatos feladatok ellátása.
Ezért a fenti javaslatokkal összefüggésben a DIM alapító okiratában is




új telephelyként szükséges feltüntetni a Debrecen, 21204/2. hrsz-ú ingatlant és a 4027
Debrecen Honvédtemető utca 36. szám alatti ingatlant,
törölni kell a 4026 Debrecen, Mester utca 1. szám alatti telephelyet, valamint
a tulajdoni lapoknak megfelelően a Debrecen-Józsa területén a 27091/14. hrsz-ú
telephely címét 4225 Debrecen, Szentgyörgyfalvi út 9. fsz. 1. címre, a Debrecen-Ondód
területén lévő 64001. hrsz-ú ingatlan címét – amely hatályos alapító okiratban 4002
Debrecen, Kalász utca 1. szám alatti telephelyként szerepel – 4002 Debrecen, Kádár
dűlő 61/C. címre szükséges módosítani.

A DIM alapító okiratának felülvizsgálata eredményeként indokolt továbbá azoknak a
telephelyeknek is a törlése az alapító okiratból, ahol a DIM jelenleg nem lát el feladatot. A
törlésre javasolt telephelyek – egy orvosi rendelőként funkcionáló ingatlanon kívül, amelynek
működtetési célból történő átvételére a DIM részéről nem került sor – olyan ingatlanok,
amelyek a Debreceni Tankerületi Központ vagyonkezelésében állnak és nem rendelkeznek
olyan ingatlanrésszel (pl. orvosi szoba, tálaló, konyha, ebédlő, stb.), ahol a DIM-nek bármiféle

működtetési, vagy gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladata volna. A törlésre javasolt
telephelyek a következők:









4031 Debrecen, Bartók Béla út 74.
4028 Debrecen Hadházi út 7.
4028 Debrecen, Jánosi utca 99.
4031 Debrecen, Lilla tér 4.
4225 Debrecen, Rózsavölgy utca 23.
4027 Debrecen, Sinay Miklós utca 4.
4030 Debrecen Szabó Kálmán utca 35-37.
4025 Debrecen, Tóth Árpád utca 3.

A fentieken túl a DIM telephelyei között a 4225 Debrecen, Szentgyörgyfalvi út 7. szám alatti
telephely címét – elírás miatt – szükséges pontosítani.
A DIM és a hozzárendelt intézmények hatékony együttműködése érdekében indokolt továbbá
a DIM alapító okiratának 4.1. pontjának módosítása, amely a DIM közfeladatait tartalmazza. A
javaslat a DIM jelenlegi feladataiban nem jelent változást, a módosítás mindössze a feladatok
pontosabb, közérthetőbb meghatározása miatt szükséges.
V.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8/A. § (2)
bekezdése és 9. § a) pontja alapján az alapító okiratot és annak módosítását a Közgyűlés, mint
irányító szerv adja ki a Magyar Államkincstár által rendszeresített formanyomtatvány
alkalmazásával.
Az érintett intézmények hatályos alapító okiratai az előterjesztés mellékletét, az ezeket
módosító okiratok és a javasolt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok a
határozati javaslat mellékleteit képezik.

VI.

Az Alapítvány a Vénkerti Iskoláért 1991-ben kezdte meg működését. Célja, hogy elősegítse a
Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában folyó nevelést-oktatást, a
képességfejlesztést, ismeretterjesztést, a kulturális tevékenységeket, a gyermek- és
ifjúságvédelmet és érdekképviseletet, az iskola diákjainak segítését, támogatását, a gyengébb
képességűek felzárkóztatását, kulturális programok lebonyolítását.
Bevételeit az iskola tanulóinak segítésére, táboroztatására, utaztatására, versenyek nevezési
díjaira, jutalomkönyvek és tabletek vásárlására, a gyerekek kulturált időtöltésére fordítja.
A tanítási év végén az Alapítvány az iskola tanulóinak jutalmazásához szeretne hozzájárulni
tablet vásárlásával, amelyhez 100.000 Ft támogatásra van szüksége.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 42. § 4. pontja alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre az alapítványok
részére történő forrásátadás.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 21.)
önkormányzati rendelet 7. §-a rendelkezik az alapítványok részére nyújtandó támogatásokról.
Eszerint a Mötv. 42. § 4. pontja alapján, az önkormányzat által az alapítványok részére
nyújtandó támogatások (források) összegeit elkülönített költségvetési kiadási előirányzatok
tartalmazzák, az előirányzatok megnevezésében feltüntetve az alapítványok neveit.
Amennyiben a költségvetés végrehajtása során, év közben olyan alapítványt kíván az
önkormányzat támogatni, amelynek támogatása a költségvetési rendeletben nem került
betervezésre a fentiek szerint, az alapítvány támogatásával kapcsolatos fedezet biztosításáról a
polgármester dönt (…), a támogatási döntést pedig a Közgyűlés jogosult meghozni. (…)
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7., 8. és 8a.
pontja, 42. § 4. pontja, 107. §-a és 109. §-a, a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 19.
pont bb) alpontja, a 11. § (1), (3), (8) és (13) bekezdése, a 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2)
bekezdése, 9. § a) és b) pontja, 36. § (1) és (7) bekezdése, az 1992. évi XXXIII. törvény 1. §
(1), (4) bekezdése, a 2013. évi V. törvény 6:272. §-a, a 2011. évi CVI. törvény 1. § (1), (2) és
(3) bekezdés b) pontja, a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése és 28. § (2)
bekezdése, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, 52. § (1) bekezdés c) pontja és (6)
bekezdése a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati
rendelet 7. §-a alapján, figyelemmel a 34/2015. (II. 26.) határozatban és az azt módosító
224/2015. (XI. 19.) határozatban, a 25/2016. (II. 25.) határozatban, és a 201/2018. (XI. 15.)
határozatban foglaltakra
1./ ingyenesen vagyonkezelésbe adja a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonát képező debreceni 21204/2. hrsz.-ú, 1 ha 1630 m2 nagyságú ingatlant a hozzá
kapcsolódó ingókkal a Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja, mint
önkormányzati költségvetési szerv részére a 2./ pontban foglalt alapító okirat módosítás
törzskönyvi bejegyzésének napjától határozatlan időtartamra a 34/2015. (II. 26.) határozatban
foglalt feltételekkel, közfeladat ellátása (gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások) és az ahhoz
szükséges infrastruktúra biztosítása céljából.
2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel elfogadja a Debrecen Megyei Jogú Város Családés Gyermekjóléti Központja 201/2018. (XI. 15.) határozattal elfogadott 174789-3/2018.
okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot az 1. melléklet, valamint
egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. melléklet szerint.
3./ Elfogadja a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat 186/2018. (X. 25.)
határozattal elfogadott 125237-9/2018. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító
okiratot a 3. melléklet, valamint egységes szerkezetű alapító okiratát a 4. melléklet szerint.
4./ Elfogadja a Debreceni Művelődési Központ 202/2016. (VI. 23.) határozattal elfogadott
OKT-96511-6/2016. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot az 5.
melléklet, valamint egységes szerkezetű alapító okiratát a 6. melléklet szerint.
5./ Elfogadja a Déri Múzeum 257/2017. (XI. 23.) határozattal elfogadott OKT-170185-3/2017.
okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 7. melléklet, valamint egységes
szerkezetű alapító okiratát a 8. melléklet szerint.

6./ Elfogadja a Kodály Filharmónia Debrecen 125/2015. (VI. 25.) határozattal elfogadott OKT106564-7/2015. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 9. melléklet,
valamint egységes szerkezetű alapító okiratát a 10. melléklet szerint.
7./ Elfogadja a Debreceni Intézményműködtető Központ 201/2018. (XI. 15.) határozattal
elfogadott 85064-21/2018. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 11.
melléklet, valamint egységes szerkezetű alapító okiratát a 12. melléklet szerint.
8./ A 2/. pontban foglalt döntésre tekintettel felkéri a Debreceni Intézményműködtető Központ
igazgatóját és a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Debreceni Intézményműködtető
Központ és a Cívis Ház Zrt. között a Cívis Ház Zrt. tulajdonában álló, Debrecen 19897/2/A/6.
hrsz-ú, 4032 Debrecen Böszörményi út 68. szám alatti ingatlanra vonatkozóan megkötött bérleti
szerződés alapján az ingatlan használatát Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi
Intézménye részére biztosítsák.
Határidő: az alapító okirat módosítás törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése
Felelős: Debreceni Intézményműködtető Központ igazgatója és a Cívis Ház Zrt.
vezérigazgatója
9./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntésének megfelelően az alapító
okiratok módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, és felhatalmazza a polgármestert
az alapító okiratokat módosító okiratok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
10./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel a 2./ pontban foglalt alapító okirat módosítás
törzskönyvi bejegyzésének napjával módosítja az önkormányzati intézmények feladatellátását
szolgáló ingatlan és ingó vagyon vagyonkezelésbe adásáról szóló 34/2015. (II. 26.) határozat
„Szerződéssel nem rendelkező önkormányzati intézmények vagyonkezelésébe kerülő
ingatlanok” címet viselő 2. melléklete 7. „Debrecen Megyei Jogú Város Család- és
Gyermekjóléti Központja” pontját az alábbiak szerint:
„Intézmény neve

7.

DMJV Családés Gyermekjóléti
Központja

Ingatlan címe
Debrecen, Pacikert utca 1. szám
alatti 3826 m2 területű ingatlan
Debrecen-Józsa, Felsőjózsai utca 7. szám
alatti 930 m2 területű ingatlan
Debrecen, Süveg u. 3. szám alatti 2176
m2 területű ingatlanból 72,5 m2 nagyságú
terület
Debrecen, Thomas Mann utca 2/A szám
alatti 4187 m2 területű ingatlan
Debrecen, 21204/2. hrsz-ú 1 ha 1630 m2
területű ingatlan

Ingatlan hrsz.
30336
26680
4217

21205
21204/2”

11./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a 1./ és 10./ pontokban foglalt döntésekre
tekintettel az érintett ingatlan és hozzá kapcsolódó ingóságok átadásával kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti
Központja vagyonkezelési szerződésének módosítását készítse elő, továbbá felhatalmazza a
polgármestert a vagyonkezelési szerződést módosító okirat aláírására.
Határidő: az előkészítésre: azonnal
a vagyonkezelési szerződést módosító okirat aláírására: az alapító okirat módosítás
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésének időpontja
Felelős: az előkészítésért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
12./ Felkéri a Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja
intézményvezetőjét, hogy a határozatban foglalt döntéseknek megfelelően
a) gondoskodjon az intézmény működésére vonatkozó dokumentumok – különösen az
intézmény szakmai programjának, szervezeti és működési szabályzatának –
módosításáról és fenntartói jóváhagyásra történő előkészítéséről,
b) az 1./ pontban megjelölt ingatlan és a hozzá kapcsolódó ingóságok átvétele során
működjön közre.
Határidő: az a) pont vonatkozásában: azonnal
a b) pont vonatkozásában: az alapító okirat módosítás törzskönyvi bejegyzésének
időpontja
Felelős:
a Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja
intézményvezetője
13./ Felkéri
a) a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat intézményvezetőjét,
b) a Debreceni Művelődési Központ igazgatóját,
c) a Déri Múzeum igazgatóját,
d) a Kodály Filharmónia Debrecen igazgatóját és
e) a Debreceni Intézményműködtető Központ igazgatóját,
hogy a határozatban foglalt döntésnek megfelelően gondoskodjon az intézmény működésére
vonatkozó dokumentumok – különösen az intézmény szervezeti és működési szabályzatának –
módosításáról és fenntartói jóváhagyásra történő előkészítéséről.
Határidő: a) pont esetében: a szakmai program következő módosítása
b)-e) pont esetében: 2019. szeptember 30.
Felelős: az érintett intézmény vezetője
14./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a
a) a határozatban foglalt döntéseknek megfelelően gondoskodjon Debrecen Megyei Jogú
Város Család- és Gyermekjóléti Központja adatainak a szolgáltatói nyilvántartásban
történő módosítása iránti kérelem előkészítéséről és annak a Hajdú-Bihar Megyei

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához történő benyújtásáról,
b) a határozatban foglalt döntésekről a feladatkörébe tartozó, érintett költségvetési szervek
vezetőit értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
15./ Támogatási szerződést köt működési célú, vissza nem térítendő támogatás nyújtására
100.000 Ft összeg erejéig az Alapítvány a Vénkerti Iskoláért (ny.sz.: 09-01-0000206, székhely:
4027 Debrecen, Sinai Miklós utca 6.) alapítvánnyal.
16./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a határozatban foglalt döntésekről a
feladatkörébe tartozó, érintett költségvetési szervek vezetőit és az Alapítvány a Vénkerti
Iskoláért alapítvány kuratóriumi elnökét értesítse, valamint gondoskodjon a támogatási
szerződés előkészítéséről és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az értesítésért és a támogatási szerződés előkészítéséért: a Kulturális Osztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
17./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a határozatban foglalt döntésekről értesítse a
Debreceni Intézményműködtető Központ igazgatóját.
Határidő: azonnal
Felelős: a Humán Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2019. május 23.
Dr. Papp László
polgármester

