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Tisztelt Közgyűlés!
A költségvetési szerv alapító okiratának tartalmi elemeit az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 5. § (1) bekezdése
rögzíti. Az alapító okiratnak a költségvetési szerv tényleges működési adatait kell tartalmaznia. Az
intézmény működését érintő változások, illetve jogszabályváltozás esetén gondoskodni kell annak
alapító okiratot érintő módosításáról.
Az elmúlt időszakban bekövetkezett jogszabályváltozások és az intézmények működését érintő
változások miatt az alábbi gyermekjóléti és szociális intézmények alapító okiratát szükséges
módosítani:
– DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye (4024 Debrecen, Varga u. 23.),
– DMJV Városi Szociális Szolgálat (4029 Debrecen, Víztorony u. 11.),
– DMJV Gyermekvédelmi Intézménye (4032 Debrecen, Böszörményi út 68.).
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2015. január 1. napján
hatályba lépett módosítása indokolttá teszi DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye, valamint
DMJV Gyermekvédelmi Intézménye alapító okiratának teljes körű felülvizsgálatát. Az Áht. 8/A. §
(2) bekezdése és 111. § (26) bekezdése értelmében az alapító okiratot a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) által közzétett formanyomtatványnak megfelelően szükséges módosítani.
A DMJV Városi Szociális Szolgálat alapító okiratának Áht. szerinti felülvizsgálata és a MÁK által
alkalmazni rendelt formanyomtatványnak megfelelő elfogadása a 2015. február 26-ai Közgyűlésen
már megtörtént, jelen közgyűlésen az intézményt érintő egyéb változások miatt szükséges módosítani az alapító okiratot.
A hatályos jogi szabályozás alapján az alapító okirat nem tartalmazhatja a feladatellátást szolgáló
ingatlanvagyont és a vagyon feletti rendelkezésre vonatkozó szabályokat, emiatt DMJV Egyesített
Bölcsődei Intézménye és DMJV Gyermekvédelmi Intézménye esetében törölni szükséges az alapító
okiratok ezen pontjait.
Az Ávr. 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alapító okiratnak a költségvetési szerv jogelődjének a
megnevezését és székhelyét is tartalmaznia kell. A törzskönyvi nyilvántartás szerint DMJV Egyesített Bölcsődei Intézményének 3 jogelődje is volt, ezért ezeket az alapító okiratban szükséges feltüntetni.
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 2015. január 1. napjától hatályos

módosítása szerint a kormányzati funkciók rendjét tartalmazó 1. melléklet 10. alcímében a „Család
és gyermekek” címszó alatti kormányzati funkciók kiegészültek a következőkkel:
- „104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében”, valamint
- „104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében”.
DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye alapító okiratában mindkét új kormányzati funkciószámot
fel kell tüntetni, míg DMJV Városi Szociális Szolgálat esetén, mivel az intézmény tevékenységi köre a fogyatékos kiskorú személyek nappali ellátására is kiterjed, az alapító okiratában fel kell tüntetni az NGM rendelet szerinti „104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében” kormányzati funkciót.
DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye formanyomtatvány szerinti új alapító okiratában az egyes
telephelyek címe mellett a telephelyek megnevezéseit is javasoljuk feltüntetni.
DMJV Gyermekvédelmi Intézménye hatályos alapító okiratában szerepel a helyettes szülői hálózat,
mint szolgáltató tevékenység. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról,
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet jelen közgyűlésre előterjesztett módosítása alapján – a helyettes szülői hálózat megszűnése miatt
– ez az ellátási forma kikerül az intézmény tevékenységi formái közül, mely így az intézmény új
alapító okiratába már nem kerül be.
A hatályos alapító okiratok az előterjesztés mellékletei, az ezeket módosító okiratok a határozati javaslat 1., 3. és 5. mellékletét, az egységes szerkezetű alapító okiratok a határozati javaslat 2., 4. és 6.
mellékletét képezik.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
8. és 8a. pontjai, a 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése, 9. § b) pontja, 111. § (26)
bekezdése, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, valamint a 68/2013. (XII. 29.) NGM
rendelet alapján
1./ elfogadja a Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye 213/2014. (IX. 25.)
határozattal elfogadott alapító okiratát módosító okiratot az 1. melléklet, valamint az egységes
szerkezetű alapító okiratát a 2. melléklet szerint.
2./ Elfogadja a Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye 281/2014. (XII. 18.)
határozattal elfogadott alapító okiratát módosító okiratot a 3. melléklet, valamint az egységes
szerkezetű alapító okiratát a 4. melléklet szerint.
3./ Elfogadja a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat 28/2015. (II. 26.)
határozattal elfogadott alapító okiratát módosító okiratot az 5. melléklet, valamint az egységes
szerkezetű alapító okiratát a 6. melléklet szerint.
4./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntésének megfelelően az alapító
okiratok módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, és felhatalmazza a polgármestert az
alapító okiratot módosító okiratok, továbbá az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
5./ Felkéri a Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye, a Debrecen Megyei
Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat intézményvezetőit, hogy az 1./, 2./ és 3./ pontokban foglalt döntésekre tekintettel gondoskodjanak az intézmények működésére vonatkozó dokumentumok – különösen a szakmai program és szervezeti és működési szabályzat – módosításáról és fenntartói jóváhagyásra történő előkészítéséről.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye intézményvezetője,
Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye intézményvezetője,
Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat intézményvezetője

6./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy
a) a határozatban foglalt döntésekről az érintett költségvetési szervek vezetőit értesítse,
b) a 2./ pontban foglalt döntésnek megfelelően – tekintettel a helyettes szülői hálózat
megszüntetésére – Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye adatainak a
szolgáltatói nyilvántartásban történő módosítása iránti kérelmet készítse elő és gondoskodjon a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához történő
benyújtásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2015. április 14.

Dr. Bene Edit
főosztályvezető

