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Tisztelt Pénzügyi Bizottság!
Közgyűlés a 234/2013. (XI. 28.) határozatával döntött arról, hogy 2014. január 1. napjával az
Idősek Háza tekintetében a gazdálkodási feladatokat, a többi önkormányzati fenntartású szociális és
gyermekjóléti intézmény tekintetében pedig a gazdálkodási és az intézményüzemeltetési feladatokat
átadja a Debreceni Intézményműködtető Központnak (4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A., - a
továbbiakban: DIM). Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza (4032 Debrecen, Pallagi út 9. a
továbbiakban: Idősek Háza) tekintetében az intézményüzemeltetési feladatok átadása azért nem
történt meg, mert a 2014. évi központi költségvetés támogatást biztosított többek között a nem
közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, a szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a
feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működéséhez szükséges
kiadásokhoz. Az Idősek Házát ezért oly módon kellett átszervezni, hogy az intézmény ne essen el az
állami támogatástól.
Az Idősek Háza működésének, illetve az intézményüzemeltetési feladatok ellátásának hatékonyabbá
és takarékosabbá, valamint az önkormányzati fenntartású szociális és gyermekjóléti intézmények
működtetésével kapcsolatos feladatok egységessé tétele érdekében ismét szükségessé vált az
intézményi feladatok áttekintése, racionalizálása, ezáltal az intézmény átszervezése.
Ennek keretében a Közgyűlés 222/2015. (XI.29.) határozatával döntött arról, hogy az Idősek Házát
átszervezi 2016. január 1. napjával oly módon, hogy az intézményüzemeltetési feladatokat - a
mosatás, takarítás és étkeztetés kivételével - átadja a DIM-nek, ezzel együtt módosítja a DIM
alapító okiratát.
A fenti döntésre tekintettel szükséges a DIM Szervezeti és Működési Szabályzatának (a
továbbiakban: SZMSZ) módosítása.
Az SZMSZ módosítását szükségessé teszi továbbá az, hogy az idei évben a DIM-ben
megnövekedett felújítási feladatok miatt a műszaki szervezeten belül a mindennapos telephelyi
üzemeltetési feladatokat szét kell választani a felújításokkal kapcsolatos feladatoktól, így az
üzemeltetési, illetve felújítási terület önálló részleggel folytatja munkáját. Erre tekintettel szintén
indokolt az SZMSZ módosítása.
A Közgyűlés a 103/2013. (V. 30.) határozatával átruházta a Pénzügyi Bizottságra (a továbbiakban:
Bizottság) a DIM SZMSZ-ének jóváhagyására vonatkozó hatáskört.
A jelen előterjesztésben javasolt módosításokat is tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-t
a határozati javaslat melléklete tartalmazza.
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Pénzügyi Bizottság
a Humán Főosztály vezetője előterjesztésére a 2011. évi CXCV. törvény 9. § (b) pontja, 10. § (5)
bekezdése, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, figyelemmel a Közgyűlés
222/2015. (XI. 19.) határozatára
1./ jóváhagyja a Debreceni Intézményműködtető Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását a melléklet szerint.
2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a döntésről a Debreceni Intézményműködtető
Központ vezetőjét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Humán Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2015. december 10.

Dr. Bene Edit
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