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Tisztelt Közgyűlés!
I. Javaslat
A Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat (a továbbiakban: VSzSz) a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti
alapszolgáltatások közül étkeztetést, házi segítségnyújtást és nappali ellátást (idős személyek
nappali ellátása, demens idős személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek /kiskorú,
nagykorú/ nappali ellátása) is biztosít, valamint egészségügyi alapellátás keretében önként

vállalt feladatként otthoni szakápolást nyújt.
Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza (a továbbiakban: Idősek Háza) szociális intézmény
a székhelyén 275 férőhelyen, Szávay Gyula utcai telephelyén 32 férőhelyen az Szt. 68. §-a
alapján ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona ellátást biztosít, valamint székhelyén 50
férőhelyen, az Szt. 82. §-a alapján átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóházát is
működtet.
2017. augusztus 1. napjával a szociális intézmények beolvadással történő egyesítésére
kerülne sor oly módon, hogy az Idősek Háza és telephelye beolvadna a VSzSz-be, így az
Idősek Háza megszűnik, jogutódja az egyesítésben részt vevő másik intézmény lesz.
Az Szt. 85/B. §-a szerint a törvényben meghatározott intézménytípusok által biztosított
szolgáltatás megszervezhető önálló, illetve - jogszabályban meghatározott - integrált szervezeti
formában.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szabályai szerint a bentlakásos intézményi
szolgáltatás biztosítható több intézménytípus különálló szervezeti egységekben történő
megszervezésével (integrált intézmény).
A beolvadással a korábbi önálló intézmények helyett egy integrált intézmény jönne létre, amely
mind a szociális alapszolgáltatásokat, mind a bentlakásos intézményi ellátásokat biztosítaná.
Az átszervezéstől várható szakmai előnyök:
- A szociális alapszolgáltatások és a szakosított ellátások egy intézmény keretében történő
biztosítása megkönnyíti az igénylők számára az ellátásokhoz való hozzájutást, illetve komplex
tájékoztatást kaphatnak az igénylők az időskorúak által igénybe vehető szolgáltatásokról.
- A városban egységes idősellátó rendszer épül ki, amelynek során – az idősek igényeinek
megfelelően – a házi segítségnyújtástól a nappali ellátáson keresztül a bentlakásos ellátásig
könnyebben megvalósíthatóvá válik az átjárás az ellátási formák között, segítve ezzel az idős
embereket gondozó családokat.
- Az egységes vezetésű intézményen belüli jobb szakmai együttműködés révén a szakosított
ellátásra várakozók (mind az átmeneti, mind a tartós bentlakásos intézményi férőhelyek
esetében várakozó lista van) a bentlakásos intézménybe történő felvételig hamarabb jutnak az
állapotuknak megfelelő alapszolgáltatáshoz.
- Hatékonyabban, összehangoltan működő, egymásra épülő szolgáltatások rendszere jön létre,
amely a komplex segítségnyújtás mellett a humánerőforrás és a rendelkezésre álló
infrastruktúra jobb kihasználását eredményezi.
- A szervezeti integráció könnyebbé teszi a szolgáltatások koordinálását, továbbá racionális
létszámgazdálkodás valósítható meg.
- Az egységes szakmai irányítás azonos, magas színvonalú munkavégzés elérését teszi lehetővé
az ellátások minden területén.
Az átszervezéstől várható pénzügyi, gazdasági előnyök:
- A VSzSz székhelyének a 4029 Debrecen, Pallagi út 9. szám alá történő áthelyezése lehetőséget
ad a korábbi székhely más célú hasznosítására. Az ide áthelyezésre kerülő Debrecen Megyei
Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja (a továbbiakban: Család- és Gyermekjóléti
Központ) jelenlegi telephelyét így nem szükséges akadálymentesíteni, amely több mint
húszmillió forint megtakarítást eredményez.
- Az új integrált intézmény létrejötte a pénzügyi erőforrások hatékonyabb kihasználását
eredményezi.

Az egységes intézményi struktúra a párhuzamos feladatellátás felszámolását vonhatja maga
után. Átvilágításra kerül az összevont intézmény működése, szerződésállománya, az intézmény
által nyújtott szolgáltatások köre, a szállítási feladatok, a gépjárműüzemeltetés és beszerzés,
stb. Várható, hogy a szolgáltatások nagyobb volumenben történő megrendelése a kiadások
csökkenését eredményezi. Összességében hosszabb távon megtakarítás várható, melynek
mértéke 2018-ban minimum húszmillió forint.
- A beolvadás nem jár együtt létszámcsökkentéssel, mert mindkét intézmény valamennyi
közalkalmazottja a VSzSz alkalmazottja lesz. Az egységes intézmény létrejöttét követően az
intézményvezető áttekinti az intézményi struktúrát, a párhuzamos feladatellátási területeket és
szakmai indokok alapján tesz javaslatot az ellátandó feladattal arányos létszám
meghatározására.
II. Jogszabályi háttér
Az intézmények irányító szerve Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése. Az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § a) pontja alapján
a költségvetési szerv irányítása alatt kell érteni a költségvetési szerv átalakítását és
megszüntetését, ideértve az alapító okirat módosítására, valamint a megszüntető okirat
kiadására vonatkozó hatáskör gyakorlását is.
Az Áht. 11. § (1)-(3) bekezdései szerint:
„(1) Az alapító szerv a költségvetési szervet jogutóddal vagy jogutód nélkül megszüntetheti.
(...)
(2) A költségvetési szerv általános jogutódlással történő megszüntetése átalakítással
történhet. Átalakítás az egyesítés, a szétválás, vagy ha az alapító szerv a költségvetési szervet
megszünteti, és az átalakítás során a megszüntetett költségvetési szerv jogutódjaként új
költségvetési szervet alapít.
(3) A költségvetési szerv más költségvetési szervvel összeolvadás vagy beolvadás útján
egyesíthető. Összeolvadásnál az összeolvadó költségvetési szervek megszűnnek, jogutódjuk az
átalakítással létrejövő új költségvetési szerv. Beolvadásnál a beolvadó költségvetési szerv
megszűnik, jogutódja az egyesítésben részt vevő másik költségvetési szerv.”
Az Áht. 11. § (7) bekezdése alapján a költségvetési szerv megszüntetéséről - nem
jogszabállyal alapított költségvetési szerv esetén - megszüntető okiratban kell rendelkezni.
A megszüntető okirat kiadására az Áht. 8/A. §-át kell alkalmazni.
Az Áht 8/A. § (2) bekezdése szerint a megszüntető okiratot az alapító szerv (Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata) adja ki a Magyar Államkincstár által rendszeresített
formanyomtatvány alkalmazásával. A megszüntető okirat kiadására jogosult személy e
tevékenységében nem helyettesíthető.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.) 14. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési szerv megszüntetését
megelőzően az irányító szervnek (Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése)
gondoskodnia kell
a) a közfeladat jövőbeni ellátása módjának, szervezeti formájának meghatározásáról,
kivéve, ha a megszüntetésre azért került sor, mert a közfeladat iránti szükséglet megszűnt,
b) az eszközök és a források leltározásáért, az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért,
a vagyonátadás lebonyolításáért felelős személyek kijelöléséről, a feladatok határidőinek
meghatározásáról,
c) az ellátandó közfeladatokhoz tartozó hatósági engedélyeknek - a megszüntetendő
költségvetési szerv kérelmére történő - visszavonásáról és annak előkészítéséről, hogy az

új hatósági engedélyek a közfeladatokat a továbbiakban ellátó szervek részére
kiadhatóak legyenek,
d) ha a közfeladat ellátásához díjbevétel kötődik, a díjbeszedési jogosultság átadásának
előkészítéséről, és
e) a költségvetési szerv alkalmazásában álló személyekkel kapcsolatos munkáltatói
intézkedések meghatározásáról, a határidők kijelöléséről, a közfeladatokat a
továbbiakban ellátó szervek részéről történő továbbfoglalkoztatás lehetőségéről.
Az Ávr. 14. § (2)-(3) bekezdése szerint a megszüntető okiratban rendelkezni kell a
megszüntetés okáról, a megszűnő költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátásáról,
és meg kell jelölni azt a naptári napot ameddig, vagy azt az időtartamot, amelyre
vonatkozóan, és meghatározható azon kör, mérték, amelyre kiterjedően a költségvetési szerv
utoljára kötelezettséget vállalhat. A költségvetési szerv ezzel ellentétes kötelezettségvállalása
semmis.
A megszüntető okirat emellett tartalmazza a megszűnő költségvetési szerv nevét, székhelyét, a
megszüntetésről döntő szerv megnevezését és székhelyét, valamint a megszűnés módját.
III. Az érintett intézmények foglalkoztatottjai
Mindkét intézmény élén 2020. december 31. napjáig szóló magasabb vezetői megbízással
rendelkező intézményvezető áll.
A VSzSz, mint jogutód intézmény vezetője továbbra is Szabóné Orosz Éva lesz.
A Közgyűlés 237/2015. (XII. 17.) határozatával a VSzSz határozatlan időre kinevezett szociális
munkás munkakörű közalkalmazottjának, Szabóné Orosz Évának a vezetői pótlékát a
pótlékalap 200%-ában határozta meg, valamint 2016. január 1. napjától garantált összegen
felüli illetményét havi 114.908 Ft-ban állapította meg.
Az intézményvezető magasabb vezetői pótléka 2017. augusztus 1. napjától - a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet 14. §-a és 4. számú melléklete I./1. pontjának a) alpontja rendelkezéseit
figyelembe véve - a pótlékalap 250%-ában kerül megállapításra, így illetménye összesen az
egyéb pótlékokkal együtt 496.824 Ft lesz.
Kmetti Béláné, az Idősek Háza határozatlan időre kinevezett ápoló munkakörű
közalkalmazottja, akit 2016. január 1. napjától az intézmény magasabb vezetői beosztásának
ellátásával bízott meg a Közgyűlés 236/2015. (XII. 17.) határozatával. Az Idősek Háza
magasabb vezetőjének vezetői megbízását és magasabb vezetői pótlékát 2017. július 31.
napjával vissza kell vonni az intézmény jogutóddal történő megszüntetésére hivatkozva. A
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. § (5)
és (6) bekezdése alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója a magasabb vezetői megbízást írásban
vonhatja vissza. A megbízás visszavonása után a közalkalmazottat a kinevezése szerinti
munkakörében kell továbbfoglalkoztatni, amely Kmetti Béláné tekintetében a meglévő ápolói
munkakört jelenti.
A beolvadással az Idősek Házában dolgozó közalkalmazottak vonatkozásában a Kjt. 24. § (3)
bekezdése, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban:
Mt.) 36. §-a szerint munkáltató személyében bekövetkező változás áll be, amely a
közalkalmazotti jogviszonyt önmagában nem érinti. Az átvétel időpontjában fennálló

közalkalmazotti jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő
munkáltatóra, vagyis az Idősek Házáról a VSzSz-re szállnak át.
Az Mt. 37. §-a alapján az átadó munkáltató (Idősek Háza) az átszállást megelőzően köteles
tájékoztatni az átvevő munkáltatót (VSzSz) az átszállással érintett közalkalmazotti
jogviszonyokból és a tanulmányi szerződésekből származó jogokról és kötelezettségekről.
Az Mt. 265. §-a szerint legkésőbb az átszállást megelőző 15 nappal az átadó és átvevő
munkáltatónak tájékoztatnia kell a közalkalmazotti tanácsot a változás időpontjáról, okáról és
a közalkalmazottakat érintő jogi, gazdasági és szociális következményeiről, valamint tárgyalást
kell kezdeményezniük a közalkalmazotti tanáccsal a munkavállalókat érintő tervezett
intézkedésekről. Az Mt. 38. § (1) bekezdése szerint az átvevő munkáltató (VSzSz) az átszállást
követő 15 napon belül köteles írásban tájékoztatni a közalkalmazottakat a munkáltató
személyében bekövetkezett változásról, valamint a munkafeltételek változásáról.
A beolvadással mindkét szociális intézmény valamennyi közalkalmazottja a VSzSz
alkalmazottja lesz. A VSzSz szakmai tevékenységhez kapcsolódó létszáma jelenleg 146 fő, az
intézményüzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó létszáma 7 fő, az intézmény létszámkerete
153 fő. Az Idősek Háza szakmai tevékenységhez kapcsolódó létszáma 110,
intézményüzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó létszáma 48 fő, az intézmény létszámkerete
összesen 158 fő. A jogutód intézmény létszámkerete 311 fő lesz, melyből 256 közalkalmazotti
álláshely szakmai tevékenységhez, 55 álláshely pedig intézményüzemeltetési tevékenységhez
kapcsolódó.
A Közgyűlés a „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
rendelet végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról” szóló 29/2017. (II. 16.) határozata
7./ pontjának „Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett
álláshelyei” címet viselő 17. mellékletében megállapította az önkormányzat irányítása alá
tartozó költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeit, mely közgyűlési határozat 2017.
áprilisában a 64/2017. (IV. 27.) határozat 7./ pontjával már egyszer módosult. Az intézmények
egyesítéséből adódóan a későbbiekben el kell végezni ezen határozat újbóli módosítását.
Az Idősek Háza által igényelt és megkapott állami támogatásokat az intézmények egyesítése
nem befolyásolja. Az előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó intézkedéseket azonban
szükséges megtenni és az Önkormányzat 2018. évi költségvetése tervezése során is figyelembe
kell venni az intézményekkel kapcsolatos változásokat.
IV. A 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
Az Szt. meghatározza a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáit, a
feladatellátás kötelezettjeit, az intézményi jogviszonyra és a fizetendő térítési díj
megállapítására vonatkozó szabályokat. Az Szt. 92. § (1) bekezdés a) pontjában adott
felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat rendeletet alkot.
E felhatalmazás alapján alkotta meg a Közgyűlés a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2013. (III. 28.)
önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet), mely 2013. május 1. napján lépett
hatályba. A Közgyűlés a Rendeletet utoljára 2017. április 1. napjával módosította.
A Rendelet felülvizsgálatára és módosítására szükség szerint kerül sor, ha azt magasabb szintű

jogszabály módosítása vagy a fenntartó döntései indokolttá teszik.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése
alapján a jogszabály tervezetéhez indokolást kell csatolni, melyben ismertetni kell a Rendelet
egyes rendelkezéseinek módosítását szükségessé tevő okokat, célokat, amelyek a javasolt
szabályozást indokolttá teszik.
Tekintettel arra, hogy az időskorú személyek szociális szakosított intézményekben (idősek
otthona, idősek gondozóháza) történő ellátásáról 2017. augusztus 1. napjától a VSzSz
gondoskodik, módosítani szükséges a Rendelet 4. § (2) bekezdését, 14. § (2) bekezdését,
valamint 2. mellékletének A:2, A:3, A:4, A:5 és A:6 mezőit.
A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálata:
A Jat. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett
hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás
várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Közgyűlést tájékoztatni
kell.
A Jat. 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
A fentiek alapján a Rendelet módosításának várható következményeiről – az előzetes
hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
a) A rendeletmódosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A Rendelet módosításához kapcsolódó társadalmi hatás az önkormányzati fenntartású
intézmények által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő ellátottak, törvényes képviselőjük,
vagy családjuk számára nem várható, azonban a szociális alapszolgáltatások és szakosított
ellátások egy intézmény keretében történő biztosítása megkönnyíti az igénylők számára az
ellátásokhoz való hozzájutást.
ab) A Rendelet módosításának környezeti és egészségi következményei nem határozhatók
meg.
ac) A Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása a beolvadással létrejövő
intézménynél jelentkezik azáltal, hogy a bentlakásos intézményi jogviszonyról, a
bentlakásos intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díjakról is az egyesítéssel
létrejövő intézmény vezetője dönt.
b) A jogszabály módosításának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye oly módon határozható meg, hogy az Önkormányzatnak az Szt.-ben foglalt
felhatalmazása alapján fennáll a végrehajtási szabályok tekintetében a jogalkotási
kötelezettsége.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
V. Ingatlanokkal kapcsolatos rendelkezések
Az átalakítással a VSzSz jelenlegi, Debrecen, Víztorony u. 11. szám alatt található székhelye
átkerül a Pallagi út 9. szám alá. Mivel a VSzSz székhelyén szolgáltatást nem nyújt, a központi
irányításon dolgozó 11 fő közalkalmazott elhelyezését kell megoldani az Idősek Háza jelenlegi
székhelyén.
A VSzSz jelenlegi székhelye a Cívis Ház Zrt. (4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.) tulajdonában
van, míg az Idősek Háza feladatellátását szolgáló Debrecen, Pallagi út 9. szám alatti, valamint
Szávay Gyula u. 55/F. szám alatti ingatlanok önkormányzati tulajdonúak.
Az Idősek Háza vagyonkezelésében lévő ingatlanok a megszüntetéssel a VSzSz
vagyonkezelésébe kerülnek, ezért 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 1. „DMJV Idősek Háza” és 2. „DMJV Városi Szociális
Szolgálat” pontjait módosítani szükséges.
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
megfelelően alkalmazni kell.
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 Mötv. 13. § (1) bekezdés 8a. pontja szerinti közfeladatot a szociális
szolgáltatások 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 vagyonkezelői jog létesítése a közművek és a hozzájuk
tartozó ingó vagyontárgyak tekintetében a polgármester, minden más vagyontárgy esetében a
Közgyűlés hatásköre.
A továbbiakban a Debrecen, Víztorony u. 11. szám alatti ingatlan az intézmény
feladatellátásához nem szükséges, az más feladat ellátására hasznosítható.
Tekintettel arra, hogy a Család- és Gyermekjóléti Központ Víztorony u. 13. szám alatti
ellátottak számára nyitva álló helyiségének akadálymentesítését 2018. december 31. napjáig
meg kell oldani, javasolt a Debrecen, Víztorony u. 11. szám alatti ingatlant a Család- és
Gyermekjóléti Központ telephelyeként működtetni, amely a továbbiakban az intézmény
feladatellátását szolgálja. A jelenlegi, nem akadálymentesített telephely az intézmény
feladatellátása mellett más funkcióinak is helyet biztosíthat a későbbiekben.

Tekintettel arra, hogy a Debrecen, Víztorony utca 11. számú ingatlanra vonatkozó, a VSzSz és
a Cívis Ház Zrt. közötti bérleti szerződésben 2014. január 1. napjától a VSzSz helyébe bérlőként
a Debreceni Intézményműködtető Központ (a továbbiakban: DIM) lépett, a bérleti szerződés
módosítására nincs szükség. Továbbra is az intézményüzemeltetési feladatokat ellátó DIM
fogja fizetni a kedvezményes bérleti díj összegét a Család- és Gyermekjóléti Központ helyett.
VI. Egyéb rendelkezések
A beolvadás miatt módosítani kell a VSzSz alapító okiratát és el kellett készíteni az Idősek
Háza megszüntető okiratát. A VSzSz alapító okiratában változik az intézmény székhelyének
címe, telephelyeinek köre kiegészül a Szávay Gyula utcai telephellyel, a jogelőd költségvetési
szervek köre is változik, az intézmény közfeladata, szakágazati besorolása és alaptevékenysége,
valamint alaptevékenységének kormányzati funkciói szerinti megjelölése is kibővül az
időskorúak szakosított ellátását biztosító feladatokkal.
Tekintettel arra, hogy a Debrecen, Víztorony utca 11. szám alatti ingatlan a változást követően
a Család- és Gyermekjóléti Központ telephelyeként fog működni, az intézmény telephelyeinek
címe kiegészül az ingatlan címével. A változás a DIM alapító okiratának módosítását nem
érinti.
Az intézmények átalakítása szükségessé teszi, hogy a VSzSz szakmai programja kiegészüljön
a szakosított ellátásokkal és módosításra szorulnak a szakmai program érintett mellékletei
(SzMSz, házirendek, a kérelem nyomtatványok, megállapodás tervezetek), valamint az Idősek
Háza és jelenlegi telephelye házirendje is az egyesítéssel létrejövő intézmény szakmai
programjának mellékletévé válik.
A Közgyűlés döntését követően az Egészségügyi és Szociális Bizottságnak rövid időn belül
jóvá kell hagynia a szakmai dokumentumokat, mivel azokat meg kell küldeni a működést
engedélyező hatóság számára.
Kérelmezni kell továbbá a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását a VSzSz
és az Idősek Háza esetében. 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. 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 8a. pontja,
42. § 2. pontja és 7. pontja, 107. §-a és 109. §-a, a 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2)
bekezdése, 9. § a) és c) pontja, 11. § (1)-(3) és (7) bekezdései, az 1992. évi XXXIII. törvény
23. § (5)-(6) bekezdése, 24. § (3) bekezdése és 70. §-a, a 2012. évi I. törvény (a továbbiakban:

Mt.) 36-38. §-ai és 265. §-a, a 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (1), (3) és (13) bekezdései, a
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, 14. § (1)-(3) bekezdései, a 369/2013. (X. 24.) Korm.
rendelet 27. § (1) bekezdése és 28. § (2) bekezdése, a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 14.
§-a, 4. számú melléklete I./1. pontjának a) alpontja, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati
rendelet 7. §-a, 13. § (1) és (3) bekezdései alapján, figyelemmel a 34/2015. (II. 26.)
határozatban, a 20/2016. (II. 25.) határozat 5./ pontjában, a 29/2017. (II. 16.) határozat 7./
pontjában és a 64/2017. (IV. 27.) határozat 7./ pontjában foglaltakra
1./ beolvadással megszünteti 2017. július 31. napjával a Debrecen Megyei Jogú Város Idősek
Házát (4032 Debrecen, Pallagi út 9.) oly módon, hogy 2017. augusztus 1. napjától feladatait
átadja a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálatnak (4029 Debrecen,
Víztorony utca 11.). A beolvadásra tekintettel Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza
jogutódja a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat lesz.
2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális
Szolgálat vezetőjének, Szabóné Orosz Évának a vezetői pótlékát 2017. augusztus 1. napjától a
pótlékalap 250%-ában állapítja meg.
3./ Az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésre tekintettel 2017. július 31. napjával a Debrecen Megyei
Jogú Város Idősek Háza magasabb vezetőjének, Kmetti Bélánénak a vezetői megbízását és
magasabb vezetői pótlékát visszavonja.
4./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza
intézményvezetője 2017. július 15. napjáig vállalhat kötelezettséget úgy, hogy a beolvadás
időpontjáig a pénzügyi teljesítés is megtörténjen. A költségvetési szerv ezzel ellentétes
kötelezettségvállalása semmis.
5./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel elrendeli 2017. augusztus 1. napjával a Debrecen
Megyei Jogú Város Idősek Háza mindösszesen 158 engedélyezett álláshelyének (110 szakmai
tevékenységet ellátó és 48 intézményüzemeltetéshez kapcsolódó álláshely) átadását a
Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat részére, ezzel egyidejűleg a Debrecen
Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat 153 engedélyezett álláshelyét (146 szakmai
tevékenységet ellátó és 7 fő intézményüzemeltetéshez kapcsolódó álláshely) 158 álláshellyel
növeli és engedélyezett álláshelyeinek számát 311-ben (256 szakmai tevékenységet ellátó és 55
intézményüzemeltetéshez kapcsolódó álláshely) állapítja meg.
6./ Megállapítja, hogy 2017. augusztus 1. napján a Debrecen Megyei Jogú Város Idősek
Házával közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak jogviszonyából eredő
valamennyi jog és kötelezettség a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálatra
száll át.
7./ Megállapítja, hogy 2017. augusztus 1. napjától a Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza
költségvetésében tervezett valamennyi közfeladat ellátásához kötődő díjbevétel beszedésére
Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat jogosult.
8./ 2017. augusztus 1. napjával a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat
székhelyét a 4032 Debrecen, Pallagi út 9. szám alá helyezi át, mellyel egyidejűleg a 4029
Debrecen, Víztorony utca 11. szám alatti ingatlan a Debrecen Megyei Jogú Város Család- és
Gyermekjóléti Központja telephelyeként működik tovább.

9./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel 2017. július 31. napjával hatályon kívül helyezi a
Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza 25/2016. (II. 25.) határozattal elfogadott OKT6882-4/2016. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát, egyidejűleg elfogadja a Debrecen
Megyei Jogú Város Idősek Háza megszüntető okiratát az 1. számú melléklet szerint.
10./ A Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza beolvadására tekintettel 2017. augusztus 1.
napjával elfogadja a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat 8/2017. (I. 26.)
határozattal elfogadott OKT-19741-3/2017. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát
módosító okiratot a 2. számú melléklet, valamint egységes szerkezetű alapító okiratát a 3.
számú melléklet szerint.
11./ A 8./ pontban foglalt döntésre tekintettel 2017. augusztus 1. napjával elfogadja a Debrecen
Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja 205/2016. (VI. 23.) határozattal
elfogadott OKT-6872-8/2016. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a
4. számú melléklet, valamint egységes szerkezetű alapító okiratát az 5. számú melléklet szerint.
12./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel 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 1. „DMJV Idősek Háza” és 2. „DMJV Városi Szociális
Szolgálat” pontjait az alábbiak szerint módosítja 2017. augusztus 1. napjával, figyelemmel a
20/2016. (II. 25.) határozat 5./ pontjában foglaltakra:
„Intézmény neve

1-2.

Ingatlan címe

Ingatlan hrsz

Debrecen, Szávay Gyula utca 55/F. szám alatti
7430 m2 területű ingatlan

12433/15

Debrecen, Pallagi út 9. szám alatti 1 ha 4556 m2
területű ingatlan, kivéve a 493,75 m2 területű
főzőkonyhát és a hozzá kapcsolódó 181,69 m2
területű pince helyiségeket és a 235,98 m2
területű I. emeleti helyiségeket, mindösszesen
911,42 m2 területet

22252/1

Debrecen, Pósa utca 41. szám alatti 1212 m2
területű ingatlan

17857

Debrecen Megyei Jogú Debrecen, Kandia utca 4/b. Fszt/1. szám alatti
Város Városi Szociális 172 m2 területű ingatlan
Szolgálat
Debrecen, Süveg utca 3. szám alatti 2176 m2
területű ingatlan

8805/A/1
4217

Debrecen, Ruyter utca 21/A. szám alatti 1262
m2 területű ingatlan

1327

Debrecen, Ifjúság utca 2. szám alatti 3339 m2
területű ingatlan

20317

Debrecen, Mester utca 22. szám alatti 1885 m2
területű ingatlanból 198,2 m2 területű ingatlan

8101

Debrecen, Böszörményi út 148. szám alatti 2 ha
8239 m2 területű ingatlanból 80 m2 területű

19543/1

ingatlan
Debrecen, Ruyter utca 7. szám alatti 359 m2
területű ingatlan

1302

Debrecen, Szabó Kálmán utca 33. szám alatti
849 m2 területű ingatlan 772/857-ed tulajdoni
illetősége

13681

Debrecen, Deák Ferenc utca 7. szám alatti 1559
m2 területű ingatlan

26171

Debrecen, Erzsébet utca 5. szám alatti 462 m2
területű ingatlan

9350

Debrecen, Ibolya utca 24. szám alatti 4800 m2
területű ingatlanból 169 m2 területű ingatlan

20157”

13./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét
a) az 1./-3./ pontokban foglalt döntésekre tekintettel szükséges munkáltatói intézkedések
előkészítésére,
b) a 9-11./ pontokban foglalt döntésekkel kapcsolatos intézkedések előkészítésére,
és felhatalmazza a polgármestert a megszüntető okirat, valamint az alapító okiratokat módosító
okiratok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
14./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy az 1./, 8./ és 12./ pontokban foglalt
döntésekre tekintettel az érintett ingatlanok és hozzá kapcsolódó ingóságok átadásávalátvételével kapcsolatos feladatokat végezze el, a vagyonkezelési szerződést készítse elő,
továbbá felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a vagyonkezelési szerződés előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
a vagyonkezelési szerződés aláírásáért: a polgármester
15./ Felkéri a Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza intézményvezetőjét, hogy
a) az intézmény jogutóddal történő megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket a közgyűlési
döntésnek megfelelően tegye meg,
b) az intézmény feladatellátását szolgáló ingatlanok és tartozékaik, berendezési és felszerelési
tárgyaik leltározását, a szükséges selejtezést végezze el és a feladatellátáshoz tartozó
ingatlanokat és ingóságokat a jogutód intézménynek adja át,
c) az intézmény tartozásait a beolvadás időpontjáig egyenlítse ki,
d) az Mt. 37. §-ában foglalt intézkedést a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális
Szolgálat irányába tegye meg,
e) az Mt. 265. §-ában foglalt – a közalkalmazotti tanács irányában fennálló – tájékoztatási
kötelezettségének tegyen eleget.
Határidő: az a), b) és c) pont vonatkozásában: 2017. július 31.
a d) pont vonatkozásában: 2017. július 1.

az e) pont vonatkozásában: 2017. július 15.
Felelős: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza intézményvezetője
16./ Felkéri a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat intézményvezetőjét,
hogy
a) a beolvadásra tekintettel gondoskodjon az intézmény működésére vonatkozó dokumentumok
– különösen az intézmény szakmai programjának, szervezeti és működési szabályzatának –
módosításáról és fenntartói jóváhagyásra történő előkészítéséről,
b) az Mt. 265. §-ában foglalt – a közalkalmazotti tanács irányában fennálló – tájékoztatási
kötelezettségének tegyen eleget,
c) az Mt. 38. § (1) bekezdésében foglalt intézkedést tegye meg,
d) a teljes körű leltár átvételével kapcsolatos feladatokat, valamint a feladat ellátásához
szükséges előirányzatok elvonására vonatkozó egyeztetéseket végeztesse el,
e) a 4029 Debrecen, Víztorony utca 11. szám alatti ingatlan és hozzá kapcsolódó ingók átadásra
kész állapotáról, valamint a berendezési és felszerelési tárgyaik elhelyezéséről gondoskodjon
és az átadás során működjön közre.
Határidő: az a) pont vonatkozásában: azonnal
a b) pont vonatkozásában: 2017. július 15.
a c) pont vonatkozásában: 2017. augusztus 15.
a d) és e) pontok vonatkozásában: 2017. július 31.
Felelős: Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat intézményvezetője
17./ Felkéri a Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja
intézményvezetőjét, hogy
a) a 8./ pontban foglalt döntésre figyelemmel gondoskodjon az intézmény működésére
vonatkozó dokumentumok – különösen az intézmény szakmai programjának, szervezeti és
működési szabályzatának – módosításáról és fenntartói jóváhagyásra történő előkészítéséről,
b) a 4029 Debrecen, Víztorony utca 11. szám alatti ingatlan és hozzá kapcsolódó ingók
átvételével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: az a) pont vonatkozásában: 2017. október 1.
a b) pont vonatkozásában: 2017. július 31.
Felelős: Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja intézményvezetője
18./ Felkéri a Debreceni Intézményműködtető Központ igazgatóját, hogy a közgyűlési
döntésnek megfelelően
a) az előirányzat átcsoportosításokkal kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg,
b) a Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza beolvadásának időpontjára vonatkozó, az éves
költségvetési beszámolóval azonos tartalmú beszámolót készítse el,
c) az ingatlanok és a hozzá kapcsolódó ingóságok intézmények közötti átadásával és átvételével
kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg, a teljeskörű leltár elkészítésében működjön
közre és a záró főkönyvi kivonatot készíttesse el.
Határidő: az a) pont vonatkozásában: 2017. augusztus 31.
a b) pont vonatkozásában: 2017. szeptember 30.
a c) pont vonatkozásában: 2017. július 31.
Felelős: a Debreceni Intézményműködtető Központ igazgatója

19./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a közgyűlési döntésnek megfelelően a
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 16.)
önkormányzati rendeletet módosítását készítse elő és a szükséges intézkedéseket – különösen
a közgyűlési döntésben meghatározott álláshelyváltozásra figyelemmel – tegye meg.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
20./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy
a) a határozatban foglalt döntéseknek megfelelően gondoskodjon az érintett költségvetési
szervek szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosítása iránti kérelmek
előkészítéséről és 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, 2017. május 10.

Dr. Papp László
polgármester

