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Tisztelt Pénzügyi Bizottság!
A Közgyűlés a 26/2016. (II. 25.) határozatában (a továbbiakban: Határozat) döntött arról, hogy
módosítja a Debreceni Intézményműködtető Központ (a továbbiakban: DIM) alapító okiratát
tekintettel arra, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 21/C. §-ának 2016. január 1-jei hatálybalépésével a gyermekétkeztetés keretében – a
települési önkormányzatok kötelező feladataként - bevezetésre került a szünidei gyermekétkeztetés.
A DIM alapító okiratában az új közfeladat ellátása miatt módosításra került a költségvetési szerv
közfeladata és az alaptevékenysége, amely utóbbi a „104037 Intézményen kívüli
gyermekétkeztetés” kormányzati funkcióval egészült ki.
A DIM alapító okiratának módosítása a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi
nyilvántartásba történő bejegyzése napján, 2016. március 10-én lépett hatályba.
A Közgyűlés a Határozat 4./ pontjában felkérte a DIM igazgatóját, hogy az alapító okirat
módosításának megfelelően gondoskodjon az intézmény működésére vonatkozó dokumentumok –
különösen a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) – módosításáról.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. §
(1) bekezdés b) és c) pontja alapján a költségvetési szerv SzMSz-e tartalmazza:
•
a költségvetési szerv alapító okiratának keltét, számát,
•
az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységeit.
E tartalmi elemek vonatkozásában a DIM igazgatója a hatályos OKT-37345-5/2016. okiratszámon
nyilvántartott alapító okiratnak megfelelően elkészítette az intézmény 135/2015. (XII. 15.) PB
határozattal jóváhagyott SzMSz-ének módosítását, amely az alábbi technikai jellegű módosításokat
is tartalmazza:
az SzMSZ I. fejezete 1. címe 9. pontjában a DIM alaptevékenységét szabályozó
jogszabályok felsorolásában a 2015. november 1-jén hatályon kívül helyezett közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény helyett, a hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvényt tüntette fel, továbbá
az SzMSZ I. fejezete 2. címe 2. pont 2.8. alpontjában a Debreceni Szakképzési Centrum
tagintézményeinek elnevezését is pontosította.
A javasolt módosításokat tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt új SzMSz a határozati javaslat
mellékletét képezi.
A DIM SzMSz-ének jóváhagyása a Közgyűlés 103/2013. (V. 30.) határozata alapján a Közgyűlés
által a Pénzügyi Biztosságra átruházott hatáskörbe tartozik.

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. § (1) bekezdése, az 1/2013. (I. 24.)
önkormányzati rendelet 62. § (1) bekezdése és a 2. melléklet 5. pont 5.5. alpontja alapján,
figyelemmel Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2016. (II. 25.)
határozatára
1./ jóváhagyja a Debreceni Intézményműködtető Központ új Szervezeti és Működési Szabályzatát 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 egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2016. április 18.

Dr. Bene Edit
főosztályvezető

