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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) szerint a Debreceni
Intézményműködtető Központ (a továbbiakban: DIM) költségvetésében 100 millió forint lett
betervezve a városi intézményekben felmerülő azonnali felújítási munkát igénylő feladatok
elvégzésére.
A költségvetési rendelet alapján a DIM költségvetésébe betervezett keretösszegen felül az
intézmények saját költségvetése – szükség szerint – szintén tartalmaz felújítási és valamennyi
intézmény esetében dologi (működtetésre fordított) kiadásokat.
A DIM a 100 millió forint keretösszegből nemcsak az azonnali munkát igénylő felújításokat látja el,
hanem az óvodai intézmények esetében az azonnali munkát igénylő karbantartási, üzemeltetési
feladatokat is biztosítja. Az óvodák részéről a DIM-be érkező igények jelentős többsége ez utóbbi
kategóriába tartozik.
A DIM Igazgatója 2016. május 12-én a Humán Főosztályra érkezett levelében jelezte, hogy a DIM
hatályos alapító okirata – a szociális és gyermekjóléti intézmények kivételével – a fentiekben
ismertetett feladatok ellátásának a kötelezettségét nem tartalmazza, ezért indokoltnak tartja az
alapító okirat módosítását.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § és 9. § a) pontja alapján a költségvetési
szerv közfeladatának, alaptevékenységének a meghatározása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik,
amelyet az intézmény alapító okiratában kell rögzíteni.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban Ávr.) 7. § (1) bekezdése b) pontja alapján a költségvetési szerv a működtetéshez, a
vagyon használatához kapcsolódó előirányzataival az irányító szerv döntése alapján
rendelkezik.
A költségvetési rendelet értelmében a DIM kizárólag az azonnali munkát igénylő, felújítási és
működtetési feladatokat láthatja el az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények
esetében – a szociális és gyermekjóléti intézmények kivételével, ahol a DIM a működtető –, míg az
intézmények az egyéb működtetési feladatokért maguk felelősek.
Az intézmények közötti munkamegosztás és felelősségvállalás átláthatósága érdekében indokolt,
hogy a DIM és a működtetési feladatokkal (amelybe a karbantartás is tartozik) érintett óvodák az
egymás közötti gazdasági kapcsolatukat az Ávr. 9. § (5)-(5a) bekezdésében szabályozott
munkamegosztási megállapodásban rögzítsék.
A munkamegosztási megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy melyik feladatot melyik költségvetési
szerv látja el. Egy feladatra csak egy költségvetési szerv jelölhető ki. A munkamegosztási
megállapodást az irányító szerv hagyja jóvá.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4)

bekezdésének felhatalmazó rendelkezése alapján javaslom, hogy a Közgyűlés a munkamegosztási
megállapodás irányító szerv általi jóváhagyási hatáskörét a polgármesterre ruházza át. A Közgyűlés
e hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.
Az intézmények között létrejövő munkamegosztási megállapodás az intézmények szakmai
önállóságát és jelenlegi gazdálkodását nem érinti, figyelemmel arra, hogy az azonnali munkát
igénylő felújítási keretösszeg eredetileg is a DIM kiadási előirányzatába lett betervezve.
A fentieken kívül a DIM alapító okiratának módosítását az is indokolja, hogy a Közgyűlés az
önkormányzati fenntartású gyermekjóléti és szociális intézmények alapító okiratainak
módosításáról szóló 25/2016. (II. 25.) határozatának 1./ pontjában döntött arról, hogy elvonja 2016.
március 15. napjával a Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja (4026
Debrecen, Mester utca 1.) vagyonkezelésébe adott, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
kizárólagos tulajdonát képező 15855/140/A/368 hrsz.-ú, a valóságban Debrecen, Kishegyesi út 42.
fsz. 33. szám alatti 107 m² nagyságú területet tekintettel arra, hogy ezen ingatlan az intézmény
feladatellátásához a továbbiakban nem szükséges.
A közgyűlési döntéssel érintett ingatlan a DIM telephelyei között is szerepel, mivel a Debrecen
Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja gazdasági feladatait a DIM látja el.
Tekintettel arra, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja alapító
okiratában ez a telephely törlésre került, azt a DIM alapító okiratából is indokolt törölni.
A DIM hatályos alapító okirata az előterjesztés mellékletét, az ezt módosító okirat a határozati
javaslat 1. számú mellékletét, az egységes szerkezetű alapító okirat a határozati javaslat 2. számú
mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4)
bekezdése, a 107. §-a, a 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése és 9. § a) pontja, a 2000. évi
C. törvény 3. § (4) bekezdés 8-9. alpontja, valamint a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, a
7. § (1) bekezdés b) pontja és a 9. § (5)-(5a) bekezdése alapján, figyelemmel a 25/2016. (II. 25.)
határozatának 1./ pontjára
1./ kijelöli a Debreceni Intézményműködtető Központot az önkormányzat által fenntartott óvodák
azonnali munkát igénylő felújítási és – az Ifjúság Utcai Óvoda kivételével – karbantartási
feladatainak ellátására.
2./ Elfogadja a Debreceni Intézményműködtető Központ 26/2016. (II. 25.) határozattal elfogadott,
OKT-37345-5/2016. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot az 1. számú
melléklet, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. számú melléklet szerint.
3./ Átruházza a polgármesterre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5a) bekezdésében meghatározott munkamegosztási megállapodás
jóváhagyásának hatáskörét.

4./ Felkéri a Debreceni Intézményműködtető Központ igazgatóját, hogy az 1./ és 3./ pontban foglalt
döntésre tekintettel az érintett óvodák vezetőivel a munkamegosztási megállapodásokat kösse meg
és jóváhagyásra terjessze a polgármester elé.
Határidő: azonnal
Felelős: a munkamegosztási megállapodások megkötéséért:
a Debreceni Intézményműködtető Központ igazgató igazgatója és az érintett
intézmények vezetői
a munkamegosztási megállapodások jóváhagyásáért: a polgármester
5./ Felkéri a DIM igazgatóját, hogy az 1./, 2./ és 4./ pontban foglalt döntésre tekintettel,
gondoskodjon az általa vezetett intézmény működésére vonatkozó dokumentumok – különösen a
szervezeti és működési szabályzat – módosításáról.
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: az érintett intézmény igazgatója
6./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a 2./ pontban foglalt döntésre tekintettel az alapító
okirat módosításával kapcsolatos intézkedést tegye meg, és felhatalmazza a polgármestert az alapító
okiratot módosító okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
7./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az érintett
intézményvezetőket értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Humán Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. június 9.
Dr. Bene Edit
főosztályvezető

