A határozati javaslat 3. melléklete
Okirat száma:

Módosító okirat
Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése által 2015. április 30. napján kiadott, OKT-91112-3/2015. számú
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a(z)
…/2015 (…) határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2. A költségvetési szerv:
1.2.1. székhelye: 4032 Debrecen, Böszörményi út 68.
1.2.2. telephelye:
telephely megnevezése
telephely címe
1
Családok Átmeneti Otthona
4026 Debrecen, Mester u. 30.”
2. Az alapító okirat 3.1. pontjában „A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti
szervének” szövegrész helyébe „A költségvetési szerv irányító szervének” szövegrész lép.
3. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja
alapján gyermekjóléti szolgáltatásokat biztosít. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény.”
4. Az alapító okirat 4.3. és 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Gyermekjóléti alapellátás keretében gyermekek átmeneti gondozását végzi gyermekek átmeneti
otthonában, valamint családok átmeneti otthonában.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
1 104012
Gyermekek átmeneti ellátása”
5. Közfeladat átadással kapcsolatos rendelkezések:
5.1. Az átadásra kerülő közfeladat megjelölése és az átadásának oka:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 174. § (4)
bekezdésében foglalt követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében az intézmény
feladatai közül a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatai átadásra kerülnek.
5.2. Közfeladat átvevőjének
5.2.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központja

5.2.2. székhelye: 4026 Debrecen Mester utca 1.
5.3. A kötelezettségvállalás rendje

5.3.1. Az átadó költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke:
Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye az átadással érintett közfeladatok
és azzal összefüggő telephelyek vonatkozásában a napi működéséhez elengedhetetlenül
szükséges kötelezettséget vállalhat úgy, hogy az átadás napjáig a pénzügyi teljesítés
megtörténjen. Az ezzel ellentétes kötelezettségvállalás semmis.
5.3.2. Az átadó költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje:
Az érintett közfeladatok és azzal összefüggő telephelyek vonatkozásában
2015. december 15.
Jelen módosító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Debrecen, 2015.
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