Tárgy: Sürgősségi indítvány a „Debrecen Megyei Jogú Város
Család- és Gyermekjóléti Központját érintő fenntartói
intézkedések” tárgyú közgyűlési előterjesztéshez.

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY
Tisztelt Közgyűlés!
A TOP-6.6.2-15-DE1-2016-00001 azonosítószámú „Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
infrastrukturális fejlesztése Debrecenben” című projekt keretében történik a Debrecen Megyei Jogú
Város Család- és Gyermekjóléti Központja (a továbbiakban: intézmény) új épületének megvalósítása.
Az épület kivitelezése a végéhez közeledik, ezért szükséges bizonyos fenntartói intézkedések
meghozatala.
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján
az Önkormányzat, mint fenntartó köteles az intézmény székhelymódosításával kapcsolatosan a
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását kezdeményezni a működést engedélyező
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnál, melyhez szükséges az intézmény alapító okiratának
becsatolása is. Az alapító okiratban az ingatlan azonosítására alkalmas címadatot is fel kell tüntetni.
Mivel Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztályának a cím
megállapításáról szóló határozata 2018. november 13. napján került meghozatalra, így az előterjesztés
Közgyűlés részére történő benyújtása csak sürgősségi indítvánnyal valósítható meg.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a sürgősségi indítványról dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés a) pontja
alapján
a „Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központját érintő fenntartói intézkedések”
tárgyú előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2018. november 14.

Dr. Papp László
polgármester
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Tisztelt Közgyűlés!
A TOP-6.6.2-15-DE1-2016-00001 azonosítószámú „Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
infrastrukturális fejlesztése Debrecenben” című projekt keretében történik a Debrecen Megyei
Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja (a továbbiakban: DMJV Család- és
Gyermekjóléti Központja) új épületének megvalósítása a Nádor utcán. A projekt
kivitelezéséhez Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) saját forrásként 41.000.000,- Ft támogatási összeget biztosított, ezen kívül
további 500.000.000,- Ft támogatás állt rendelkezésére. A projekt összköltsége 541.000.000,Ft. Az új épület kivitelezési munkálatai a végéhez közelednek, ezért az alábbi fenntartói
intézkedések szükségesek.
A pályázati fejlesztés keretében megvalósuló épület a DMJV Család- és Gyermekjóléti
Központja új székhelyéül szolgál, mivel a jelenlegi, Debrecen, Mester u. 1. szám alatti székhely,
valamint az intézmény feladatellátását szolgáló Debrecen, Böszörményi út 68. szám alatti
telephely nem felel meg a hatályos jogszabályokban foglalt akadálymentesítési
követelményeknek.
Ezen túlmenően a két ingatlan nem rendelkezik elegendő munkaszobával, megfelelő számú, a
kliensek fogadására szolgáló helyiséggel, prevenciós programok, csoportfoglalkozások,
szakmai rendezvények lebonyolítására szolgáló helyiségekkel. Az ingatlanok nem
rendelkeznek egy olyan helyiséggel, közösségi teremmel sem, ahol az összes dolgozóval
egyszerre szakmai megbeszélést/továbbképzést lehetne folytatni. Nincs egyetlen olyan,
nagyszabású rendezvények lebonyolítására alkalmas terem, ahol a családok több generációja
együttesen vehetne részt programokon. Ezen rendezvények alkalmat adhatnak arra, hogy egy
közvetlenebb, oldottabb légkörben a kliensek az intézmény munkatársaival személyesen
beszélgethessenek. Ezáltal az ügyfelek és közvetlen környezetük személyiségét, szocializációs
hátterét mindjobban megismerhetik a szakemberek és a megszerzett információkat a gondozási,
segítési folyamatokba beépítve hatékonyabb munkát végezhetnek.
Az épület megépülésével és az eszközpark fejlesztésével lehetővé válik a munkafeltételek
minőségének javítása, ezáltal a minőségi ellátás biztosítása, megvalósulhat a szociális szolgálat
„szolgáltatói szerepének” megerősítése.
A megvalósítással érintett 21205 hrsz.-ú ingatlan a Hivatal Műszaki Osztályának 2018.
november 13-án kelt határozatával a „Debrecen, Thomas Mann utca 2/A.” címet kapta,
tekintettel arra is, hogy a telekalakítás eredményeként kialakult ingatlannak Thomas Mann
utcával van közterület kapcsolata.
A fentiekre tekintettel szükséges az Önkormányzat a tulajdonában lévő Thomas Mann utca
2/A. szám alatti ingatlant, mint feladatellátást szolgáló vagyont a DMJV Család- és
Gyermekjóléti Központja részére ingyenes vagyonkezelésébe adni, az intézmény – székhely
változás miatti - 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. 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 DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja Mester utca 1. szám alatti ingatlana a Közgyűlés
39/2018. (III. 29.) határozata alapján az intézmény ingatlanból való kiköltözését követően a
Magyarországi Evangélikus Egyház ingyenes hasznosításába kerül, ahol az egyház családok
átmeneti otthona szolgáltatás elindítását vállalta.
A fentiekben ismertetett székhelyváltozás miatt a DMJV Család- és Gyermekjóléti
Központja alapító okiratát módosítani szükséges. Az intézmény székhelye 4026 Mester utca
1. címről a 4027 Debrecen, Thomas Mann utca 2/A. címre módosul. A korábbi székhely cím a
továbbiakban az Evangélikus Egyház részére történő átadásig - mint ellátottak számára nyitva
álló helyiség - telephelyként kerül bejegyzésre.
A változás a Debreceni Intézményműködtető Központ (a továbbiakban: DIM) alapító okiratát
is érinti, mivel a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja működtetési feladatait a DIM látja
el, ezért a Thomas Mann utcai ingatlant telephelyként fel kell tüntetni a DIM alapító okiratában.
Az Áht. 8/A. § (2) bekezdése alapján az alapító okiratot és annak módosítását a Magyar
Államkincstár által rendszeresített formanyomtatványnak megfelelően kell kiadni.
A formanyomtatvány tartalmi követelményeinek ez évi változása miatt, a DMJV Család- és
Gyermekjóléti Központja alapító okiratának 5.1. pontját (a költségvetési szerv vezetőjének
megbízási rendje) szintén módosítani szükséges. Ez a módosítás adminisztratív jellegű, a
jogszabályok szövegével történő összhang megteremtése érdekében indokolt.
A székhelymódosítás 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 hatályos alapító okiratok az előterjesztés mellékleteit, az ezeket módosító okiratok a
határozati javaslat mellékletét képezik.

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, székhelymódosítással
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.
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 8. 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, a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése és 28. § (2) bekezdése, a
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, 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 és a 25/2016. (II. 25.) határozatban foglaltakra
1./ ingyenesen vagyonkezelésbe adja a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonát képező debreceni 21205 hrsz.-ú, 4187 m2 nagyságú, a valóságban a 4027 Debrecen,
Thomas Mann utca 2/A. szám alatti 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 a törzskönyvi bejegyzés napjával elfogadja a
Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja 83/2017. (V. 25.)
határozattal elfogadott OKT-91845-3/2017. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát
módosító okiratot az 1. melléklet, valamint egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. melléklet
szerint.
3./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel a törzskönyvi bejegyzés napjával elfogadja a
Debreceni Intézményműködtető Központ 186/2018. (X. 25.) határozattal elfogadott 8506416/2018. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 3. melléklet, valamint
egységes szerkezetű alapító okiratát a 4. melléklet szerint.
4./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a 2./ és 3./ pontokban foglalt döntéssekkel
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
5./ 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

Ingatlan címe
Debrecen, Mester utca 1. szám alatti
474 m2 területű ingatlan

7.

DMJV Család- és
Gyermekjóléti
Központja

Ingatlan hrsz.
7689/10/A/4

Debrecen, Pacikert utca 1. szám alatti 3826
m2 területű ingatlan

30336

Debrecen-Józsa, Felsőjózsai utca 7. szám
alatti 930 m2 területű ingatlan

26680

Debrecen, Süveg u. 3. szám alatti 2176 m2
területű ingatlanból 72,5 m2 nagyságú
terület

4217

Debrecen, Thomas Mann utca 2/A szám
alatti 4187 m2 területű ingatlan

21205”

6./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a 1./ és 5./ 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 előkészítésért: az alapító okirat módosítás törzskönyvi bejegyzésének időpontja
az aláírásért: a szerződésmódosítás előkészítését követően azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
7./ 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
8./ Felkéri a Debreceni Intézményműködtető Központ igazgatóját, 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) a 2019. évi költségvetését a határozatban foglalt döntések figyelembevételével tervezze
meg.
Határidő: az a) pont vonatkozásában: 2018. december 31.
a b) pont vonatkozásában: az intézmény 2019. évi költségvetésének tervezése
Felelős: a Debreceni Intézményműködtető Központ igazgatója
9./ 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 az érintett költségvetési szervek vezetőit értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2018. november 14.

Dr. Papp László
polgármester

