Határozati javaslat 5. melléklete

Okirat száma: 125237- /2018.

Módosító okirat
A Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése által 2017. június 7. napján kiadott, OKT-19741-10/2017.
számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján
- a(z) ……./2018. (X. 25.) határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:
1.

Az alapító okirat 1.2.2. alpontjába foglalt táblázat következő 14. sora elhagyásra kerül
a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltoztatásával:
„14

2.

Újkerti Gondozo Szolgalat Fogyatekos
Szemelyek Ibolya Útcai Nappali Intezmenye

4027 Debrecen, Ibolya utca 24.”

Az alapító okirat 5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.4. A koltsegvetesi szerv alaptevekenysegenek kormanyzati funkcio szerinti megjelolese:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
1 072410
Otthoni (egészségügyi) szakápolás
2 101221
Fogyatékossággal élők nappali ellátása
3 102023
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
4 102024
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
5 102025
Időskorúak átmeneti ellátása
6 102026
Demens betegek átmeneti ellátása
7 102031
Idősek nappali ellátása
8 102032
Demens betegek nappali ellátása
9 104035
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében
10 107030
Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
11 107051
Szociális étkeztetés
12 107052
Házi segítségnyújtás”
3.

Az alapító okirat 5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézményvezető kinevezése, magasabb vezetői megbízása, felmentése és a magasabb
vezetői megbízásának visszavonása - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (7) bekezdése és az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 9. § c) pontja alapján - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése hatáskörébe tartozik. Az intézményvezetői beosztás betöltése nyilvános pályázat
alapján történik. A magasabb vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb öt évre adható.
Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogkört a Mötv. 67. § (1) bekezdésének g)
pontja alapján Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.

Az intézményvezető, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 1. § (1)
bekezdése alapján közalkalmazotti jogviszonyban áll.”
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2018. október 25.

P.H.

Dr. Papp László
polgármester
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