ELŐTERJESZTÉS
Előterjesztő:
Dr. Marosi-Rácz Julianna,
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője

Tárgy:
Pályázat benyújtása fejlesztő foglalkoztatást
végző szolgáltató befogadására és állami
támogatására, valamint a Debrecen Megyei
Jogú Város Városi Szociális Szolgálat alapító
okiratának módosítása

Iktatószám:
INT-662/2017.

Ügyintéző:
Vargáné Dusza Krisztina

Feladatot jelent:
Dr. Papp László polgármester,
Dr. Bene Edit, a Humán Főosztály vezetője,
Dr. Marosi-Rácz Julianna, az
Intézményfelügyeleti Osztály vezetője,
Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,
Szabóné Orosz Éva, a VSzSz intézményvezetője
részére

Véleményező bizottságok:

Törvényességi véleményezés ideje:

Közgyűlés,
Pénzügyi Bizottság,
Egészségügyi és Szociális Bizottság
2017.01.19

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Papp-Pálmai Éva

Mellékletek:
1. melléklet
2. melléklet
Hatályos alapító okirat

Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat (a továbbiakban: VSzSz) két
telephelyén biztosítja a fogyatékos személyek nappali intézményében ellátottak szociális
foglalkoztatását: az Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Mester Utcai Nappali
Intézményében 5 fő, az Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai
Nappali Intézményében 26 fő munka-rehabilitációja folyik.
A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által 2009. december 14. napjával meghirdetett általános
pályázat keretében a 2010-2012. közötti időszakra befogadást nyert az akkor még a Debrecen
Megyei Jogú Város Fogyatékosokat Ellátó Intézménye által biztosított szociális foglalkoztatás.
Az intézmény állam általi átvétele miatt 2012. december 31. napjával a fogyatékos személyek
nappali ellátásának feladata átkerült a VSzSz-hez.
A 2013. évtől kezdve évente, pályáztatás nélkül került sor a támogatási időszak
meghosszabbítására, melynek keretében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a
továbbiakban: NRSZH) között létrejött támogatási szerződéssel történt a szociális
foglalkoztatás finanszírozása.
Jelenleg 2016. december 31. napjáig rendelkezik az Önkormányzat aláírt szerződéssel, azonban
a támogatási időszak 2017. március 31. napjáig meghosszabbodik.
2017. április 1. napjától a szociális foglalkoztatás helyébe a fejlesztő foglalkoztatás lép,
melynek szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(a továbbiakban: Szt.) 99/B. § - 99/D. §-ai tartalmazzák. A fejlesztő foglalkoztatásra vonatkozó
részletszabályok, a fejlesztő foglalkoztatótól elvárt szakmai feladatok, valamint a személyi és
tárgyi feltételek köre a továbbiakban a szociális szolgáltatásokkal egy rendeletben kerül
szabályozásra, azonban az előterjesztés elkészítéséig ennek elfogadására még nem került sor.
Információink szerint az előkészítés alatt álló jogszabály szerint az új szolgáltatás biztosítása a
pályázati kiírástól eltérően nem 1, hanem 2 fő segítő munkakörben alkalmazott közalkalmazott
foglalkoztatását teszi szükségessé.
Az Emberi Erőforrások Minisztere - a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások
finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.)
4. § (2) bekezdés a) pontja alapján - általános pályázatot hirdetett fejlesztő foglalkoztatást
végző szolgáltató befogadására és állami támogatására.
Az Emberi Erőforrások Minisztere a pályázati eljárás lefolytatásával az NRSZH-t bízta meg.
Tekintettel arra, hogy az NRSZH 2016. december 31-ével megszűnt, a Tkr. 5. § (1) bekezdése
alapján a pályáztatással kapcsolatos feladatokat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
(a továbbiakban: SZGYF) látja el.
A felhívás célja:
Magyarország közigazgatási területén működő fejlesztő foglalkoztatás 2017. április 1. és 2017.
december 31. közötti időszakra történő befogadása az ellátórendszerbe, továbbá a befogadott
szolgáltatók működésének fenntartásához pénzügyi forrás biztosítása.
A megvalósítás helyszíne: VSzSz (4029 Debrecen, Víztorony u. 11.)
– Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézménye
(4027 Debrecen, Ifjúság u. 2.) és
– Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Mester Utcai Nappali Intézménye
(4026 Debrecen, Mester u. 22.).

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk:
A pályázók köre:
Pályázatot nyújthat be az a fenntartó, aki rendelkezik Magyarország területén fejlesztő
foglalkoztatásra benyújtott szolgáltatói nyilvántartásba vételi kérelemmel. A pályázat
benyújtásának nem feltétele, hogy a fenntartó a kiírásban szereplő ellátási területre vonatkozóan
fejlesztő foglalkoztatás ellátásra jogerős bejegyzéssel rendelkezzen.
A pályázat benyújtása:
A pályázatot a szolgáltató fenntartójának elektronikus úton kell benyújtania a pályázati eljárás
lefolytatására jogosult szervhez, a fejlesztofoglalkoztatas@nrszh.hu e-mailen keresztül.
A pályázatok benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok:
a) A pályázat benyújtásakor hatályos szakmai szabályozásnak megfelelő foglalkoztatási
szakmai program, mely tartalmazza az alábbiakat:
- a fejlesztő foglalkoztatásban tervezett tevékenységek bemutatását, megosztva, hogy hány
ellátottat tervez munkaviszonyban, illetve fejlesztési szerződéssel foglalkoztatni,
- a tevékenységek ellátásához szükséges, rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek
bemutatását,
- a fejlesztő foglalkoztatáshoz kapcsolódóan a munkafolyamatok betanítására vonatkozó
fejlesztő program tematikáját,
- az előállított termék, illetve szolgáltatások leírását,
- a fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő ellátott munkavégzés terén történő
továbblépéséhez biztosított lehetőségek bemutatását.
b) Finanszírozási időszakra elkészített pénzügyi-gazdálkodási terv.
c) Szolgáltatói nyilvántartásba vételi kérelemének másolata.
d) Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény alapján benyújtandó
nyilatkozat, és – a nyilatkozat tartalmától függően – közzétételi kérelem.
e) Szolgáltatókkal kötött Szt. 99/D. § (3) bekezdés szerinti megállapodások tervezete, –
amennyiben ismert – a szerződő feleket megnevezve.
f) Munka-, szervezetpszichológussal kötendő szerződés tervezete.
A pályázat benyújtásának határideje:
Pályázatok benyújtására szolgáló időszak kezdete: 2017. január 2. (00:01 perc)
Pályázatok benyújtására szolgáló időszak vége: 2017. január 31. (24:00 perc).
Benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a fejlesztofoglalkoztatas@nrszh.hu e-mail címre,
határidőn belül beérkezik.
A rendelkezésre álló keretösszeg:
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 1.506.406.360 Ft, mely
Magyarország 2017. évi központi költségvetésében biztosított. A Tkr. 1. § (1) bekezdése alapján
a központi költségvetés vissza nem térítendő támogatást nyújt a szolgáltatásokat nyújtó
szolgáltatók fenntartóinak.
Működési támogatás folyósítása:
A működési támogatás a szolgáltatói nyilvántartásban történő jogerős bejegyzés napjától illeti
meg a pályázót.
A működési támogatások összegét a finanszírozási szerződés megkötését követő hónap 5.
napjáig utalja át a támogatás folyósítására jogosult szerv, a tárgyévi működési támogatás első
részletét soron kívül, a finanszírozási szerződés megkötését követő hónap 15. napjáig folyósítja.

Finanszírozási időszak:
A fejlesztő foglalkoztatás működtetését az állam – jogszabályban meghatározott eljárási rend
szerint kiválasztott – fenntartókkal kötött finanszírozási szerződések útján támogatja. A
támogatási összeg a befogadott feladatmutatók szorzata alapján kerül megállapításra. Jelen
pályázatot érintően a Tkr. 23. § (1) bekezdése alapján a finanszírozási időszak 2017. április 1től, illetve a fenntartó szolgáltatóként történő jogerős bejegyzése napjától 2017. december 31.
napjáig terjedő időszak.
Támogatott tevékenységek:
A pályázat célcsoportja: a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig
- fogyatékos személyek,
- pszichiátriai betegek,
- szenvedélybetegek,
- hajléktalanok,
akik az alábbi szociális szolgáltatásokat már igénybe veszik (jogviszonnyal rendelkeznek):
- közösségi alapellátás,
- támogató szolgáltatás,
- nappali ellátás,
- átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás,
- ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás,
- rehabilitációs intézményi ellátás,
- lakóotthoni ellátás, vagy
- támogatott lakhatás.
A pályázó feladategységre pályázik: fejlesztő foglalkoztatás esetén az egy foglalkoztatott által
ledolgozott egy munkaóra. A finanszírozási szerződés megkötése feladatmutatóra történik:
fejlesztő foglalkoztatás esetén a vállalt, illetve teljesített feladategységek száma.
A fejlesztő foglalkoztatás működési támogatása a feladatmutató és az egy feladategységre jutó
támogatás szorzata. Az egy feladategységre jutó támogatás minden szolgáltató esetében
megegyezik. A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a
kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség.
Egy feladategységre jutó támogatás összege: 895 Ft/óra.
A feladatmutató finanszírozás és tervezett bevétel az alapja a teljes szolgáltatásnyújtásnak.
A támogatás összege fejlesztési foglalkoztatási díjakra, bérjellegű kifizetésekre, a
foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi és dologi kiadásokra, valamint tárgyieszközbeszerzésekre, beruházásra és munkahelyteremtésre fordítható.
A pályázat keretében megvalósítandó program:
A fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak
szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő
fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján az egyén felkészítése az önálló
munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre.
Az új szolgáltatás tekintetében a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzést a VSzSz Ifjúság
utcai telephelyén 35, a Mester utcai telephelyén 5, összesen 40 fő foglalkoztatására kérnénk.
Jelenleg az ellátottak közül fejlesztő foglalkoztatásba bevonható 31 fő (az Ifjúság utcai
telephelyen 26 fő és a Mester utcai telephelyen 5 fő) foglalkoztatása tervezhető.
A fejlesztő foglalkoztatás a 2017. április 1. napjától hatályos Szt. 99/C. §-a alapján a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti határozott idejű

munkaviszonyban vagy fejlesztési jogviszonyban történhet.
A 40 férőhely jogviszony szerinti megbontását oly módon tervezzük, hogy az Szt. szerinti
jogviszonyban 35 fő, az Mt. szerinti jogviszonyban 5 fő foglalkoztatására kerülhetne sor.
Az intézmény 2013 és 2016 között a szociális foglalkoztatás keretében átlagosan évi 20639
feladatmutatót teljesített, ez évi átlagban 7.697.796.- Ft támogatást jelentett. A 2017. március
31-ig megállapított feladatmutató 5320, így a támogatás összege 1.979.040.- Ft.
Az intézmény tapasztalatai szerint az ellátottak foglalkoztatására havi 15 napon kerülhetne
sor, napi 4 órában.
A finanszírozási időszak 9 hónapjában a 31 fő foglalkoztatására benyújtandó
feladatmutató igény 16740 feladategység lenne, amely a finanszírozási időszakban
14.982.300.- Ft igényelt támogatást jelent (16740 feladategység x 895.- Ft). Emellett az
előállított termékek értékesítéséből származó bevétel a korábbi évek adatai alapján 150.000.Ft-ra tervezhető.
A pályázat benyújtásához az Önkormányzatnak önerőt nem kell biztosítania.
Amennyiben az előkészítés alatt álló jogszabály 2 fő segítő foglalkoztatását írja elő 50 fő
foglalkoztatottra vetítve, a meglévő mellé további 1 fő szakképzett, segítő munkakörű
közalkalmazott foglalkoztatása válik indokolttá, ezért az intézmény szakmai
tevékenységhez kapcsolódó létszámát 2017. március 1. napjával szükséges 1 fővel megemelni.
A segítő munkakörben alkalmazandó közalkalmazott bérének és járulékainak költsége éves
szinten 2.357.040.- Ft + ágazati pótlék (10 hónapra 1.964.200.- Ft + ágazati pótlék), ezt azonban
az igényelt támogatás fedezné.
Amennyiben az igényelt támogatást az Önkormányzat megkapja, ebből történne többek között
az 1 fő közalkalmazott bérének és járulékainak, a foglalkoztatottak számára fizetendő
fejlesztési foglalkoztatási díjaknak és munkabéreknek a finanszírozása, a szükséges anyagok és
eszközök megvásárlása. A termékek értékesítéséből származó bevételt is vissza kívánja
forgatni az intézmény.
A fejlesztő foglalkoztatás biztosításához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, hiszen
a fejlesztő foglalkoztatásra a korábbi munkarehabilitációs foglalkoztatás helyszínein
kerülne sor. A foglalkoztatást a munkarehabilitációval megegyező tárgyi feltételek mellett
kívánja biztosítani az intézmény.
A fejlesztő foglalkoztatás biztosítása során is a munka-rehabilitációban már végzett
tevékenységi formákat biztosítaná az intézmény, amely azonban kiegészülne az irodai papíráru
gyártásával (boríték, levelezőlap, doboz, tasak gyártása, amelyeket az intézmény telephelyein
felhasználnak), valamint az egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártásával.
Az Ifjúság utcai telephelyen a következő tevékenységek végzésére kerülne sor: irodai papíráru
gyártása; szőnyeggyártás; egyéb kerámiatermék gyártása; műszaki, egyéb üvegtermék
gyártása; divatékszer gyártása; egyéb, máshová nem sorolt feldolgozóipari tevékenység; egyéb
textiláru gyártása, máshová nem sorolt tevékenység; egyéb fa-, parafatermék, fonottáru
gyártása, egyéb vendéglátás; általános épülettakarítás; zöldterület-kezelés; máshová nem sorolt
személyi szolgáltatás.
A Mester utcai telephelyen egyéb papír-, kartontermék gyártása; egyéb vendéglátás; általános
épülettakarítás tevékenységeket végeznének az ellátottak a fejlesztő foglalkoztatás keretében.

A költségvetési szervek alapító okiratának tartalmi elemeit az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése rögzíti. Az
alapító okiratnak a költségvetési szerv tényleges működési adatait kell tartalmaznia, így az
intézmény működését érintő változások, illetve jogszabályváltozás esetén gondoskodni kell az
alapító okiratot érintő módosítások átvezetéséről. A VSzSz alapító okiratában az
alaptevékenységek között jelenleg a szociális foglalkoztatás szerepel a hozzá tartozó
kormányzati funkcióval, melyet 2017. április 1. napjától módosítani szükséges fejlesztő
foglalkoztatásra. Jelenleg a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosítása nem
történt meg, így az új szolgáltatásra vonatkozó kormányzati funkció módosítására az alapító
okiratban nem kerül sor.
Pontosítani szükséges továbbá az alapító okirat 4.1. és 4.3. pontjaiban azt, hogy az intézmény
önként vállalt feladatként végzi az otthoni szakápolást.
A hatályos alapító okirat az előterjesztés melléklete, az ezt módosító okirat a határozati
javaslat 1. mellékletét, az egységes szerkezetű alapító okirat a határozati javaslat 2. mellékletét
képezi.
A pályázathoz a fenntartónak be kell nyújtania a szolgáltatói nyilvántartásba vételi kérelem
másolatát, ezért szükséges kérelmezni a működést engedélyező szervtől a VSzSz érintett
telephelyei vonatkozásában a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatok módosítását, vagyis
a fejlesztő foglalkoztatás szolgáltatás bejegyzését.
Az Szt. 92/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmény állami fenntartója jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát,
szakmai programját, valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a
szociális intézmények szakmai programját az Egészségügyi és Szociális Bizottság (a
továbbiakban: Bizottság) hagyja jóvá. A Bizottság a 31/2015. (IV. 29.) Eü. Sz. B. határozatával
hagyta jóvá a VSzSz jelenleg hatályos foglalkoztatási szakmai programját. A pályázat
benyújtásakor csatolni kell a foglalkoztatási szakmai programot is, ezért annak módosítását,
valamint az intézmény szakmai programjának módosítását a Bizottságnak jóvá kell hagynia.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 8a. pontja és 107. §-a, a 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése, a 9.
§ a) pontja, az 1993. évi III. törvény 99/B. § - 99/D. §-ai, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. §-a alapján, figyelemmel a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletben és az 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendeletben foglaltakra

1./ úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a „Fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltató
befogadására és állami támogatására” tárgyú pályázati felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- a projekt címe: „Fejlesztő foglalkoztatás biztosítása Debrecen Megyei Jogú Város Városi
Szociális Szolgálat szociális intézményen keresztül”,
- a projekt megvalósítási helyszíne: Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat
Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézménye (4027
Debrecen, Ifjúság u. 2.) és az Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Mester Utcai
Nappali Intézménye (4026 Debrecen, Mester u. 22.),
- a projekt megvalósítási helyszíneinek helyrajzi számai: debreceni 20317 hrsz.-ú és a debreceni
8101 hrsz.-ú ingatlan,
- az igényelt feladatmutató: 16740 feladategység.
3./ Sikeres pályázat esetén 2017. április 1. napjától fejlesztő foglalkoztatás szolgáltatást biztosít
Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat Újkerti Gondozó Szolgálat
Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézményében és az Újkerti Gondozó Szolgálat
Fogyatékos Személyek Mester Utcai Nappali Intézményében, illetve biztosítja az ehhez
szükséges személyi feltételt.
4./ A 3./ pontban foglalt döntésre tekintettel 2017. március 1. napjával Debrecen Megyei Jogú
Város Városi Szociális Szolgálat szakmai tevékenységhez kapcsolódó létszámát megemeli 1
fővel, így az intézmény szakmai tevékenységhez kapcsolódó létszámát 146 főben, az
intézményüzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó létszámát 7 főben állapítja meg, ezáltal az
intézmény létszámkeretét 152 főről 153 főre megemeli.
5./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a közgyűlési döntésnek megfelelően
tervezze meg Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését és a
szükséges intézkedéseket – különösen a 4./ pontban meghatározott álláshelyváltozásra
figyelemmel – tegye meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

6./ Elfogadja a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat (4029 Debrecen,
Víztorony u. 11.) 25/2016. (II. 25.) határozattal elfogadott OKT-6880-4/2016. okiratszámon
nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot az 1. melléklet, valamint az egységes
szerkezetű alapító okiratát a 2. melléklet szerint.
7./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntésének megfelelően az alapító
okirat módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg és felhatalmazza a polgármestert az
alapító okiratot módosító okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester

8./ Felkéri az érintett költségvetési szerv intézményvezetőjét, hogy az 1./ - 6./ pontban foglalt
döntésekre tekintettel gondoskodjon a foglalkoztatási szakmai program, valamint az intézmény
szakmai programjának és mellékleteinek fenntartói jóváhagyásra történő előkészítéséről.

Határidő:
Felelős:

azonnal
az érintett költségvetési szerv intézményvezetője

9./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét a 3./ pontban foglalt döntés alapján
Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat adatainak a szolgáltatói
nyilvántartásban történő módosítása iránti kérelmek előkészítésére és a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához történő benyújtására, Debrecen
Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos
Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézménye esetében 35 férőhelyre és az Újkerti Gondozó
Szolgálat Fogyatékos Személyek Mester Utcai Nappali Intézménye esetében 5 férőhelyre
vonatkozóan.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője

10./ Felkéri az érintett költségvetési szerv intézményvezetőjét a pályázat, és a támogatás
elnyerése esetén az elszámolás határidőben történő előkészítésére, valamint a pályázatban
foglaltak megvalósítására, az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét a pályázat, és a támogatás
elnyerése esetén az elszámolás határidőben történő benyújtására, továbbá felhatalmazza a
polgármestert a pályázat, valamint a kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

a pályázat előkészítésére és benyújtására: 2017. január 31.
a pályázat megvalósítására: 2017. december 31.
az elszámolás benyújtására: 2018. február 28.
az elszámolás határidőben történő előkészítéséért, valamint a pályázatban
foglaltak megvalósításáért: az érintett költségvetési szerv intézményvezetője,
az elszámolás határidőben történő benyújtásáért: az Intézményfelügyeleti
Osztály vezetője,
az aláírásért: a polgármester

11./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a határozatban foglalt döntésekről
az érintett költségvetési szerv vezetőjét értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2017. január 12.
Dr. Marosi-Rácz Julianna
osztályvezető

