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Tisztelt Közgyűlés!
I.
A TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00003 azonosító számú, „Új óvoda építése a Tócóvölgyben” tárgyú
projekt keretében egy új, 4 csoportos, 100 férőhelyes óvodai épület létesül Debrecen nyugati
városrészében a 4031 Debrecen, Egressy Béni tér 16. szám alatt. A beruházásnak
köszönhetően egy gazdaságosan fenntartható, a mai kor elvárásainak megfelelő új óvodai
intézmény jön létre, mely komfortos, modern, egészséges helyszínt és környezetet biztosít a 36 éves korú gyermekek nevelés-oktatásához, továbbá csökkenti a városrészben található egyes
óvodák túlzsúfoltságát is.
A kivitelezés jelenleg 40 % készültségi fokon áll, a projekt fizikai befejezésének várható
időpontja 2022. augusztus 31. napja. Ezt követően kezdődhet meg az épület műszaki átadásátvétele, a használatbavételi engedély beszerzése. Az eszközök beszerzése az intézmény által
az építkezéssel párhuzamosan zajlik, jelenleg folyamatban van.
Az új óvoda nem önálló köznevelési intézményként, hanem a Tócóskerti Óvoda (4031
Debrecen, Margit tér 18.) Napsugár Tagintézménye néven fog működni a 2022/2023. nevelési
évtől. A pályázatban vállalt kötelezettségek okán az új nevelési évben mind a négy új óvodai
csoport működését biztosítani szükséges.
Az új nevelési év előkészítése során a Tócóskerti Óvoda intézményvezetője az
Intézményfelügyeleti Osztály munkatársaival szorosan együttműködve bonyolította a
jelentkezés és a beiratkozás folyamatát. A jelenlegi adatok alapján a gyermekek várható
létszáma 232 fő lesz intézményi szinten, ebből 38 fő (SNI szorzóval számított létszám 40 fő)
biztosan a tagintézménybe fog járni. A 4 csoport indításához szükséges minimális létszám 52
fő.
A tagintézmény működése megkezdéséhez az alábbiakról szükséges döntenie a Közgyűlésnek.
a.) Alapító okirat módosítása
Az új tagintézmény létrejötte miatt módosítani szükséges a Tócóskerti Óvoda alapító
okiratát 2022. augusztus 31. napjával. A módosítás a hatályos alapító okirat 1.2., 4.1., 5.1.,
valamint 6. pontját érinti, amely tartalmazza majd a tagintézmény megnevezését és címét,
valamint a felvehető maximális gyermeklétszámot, továbbá a feladatellátást szolgáló
ingatlanvagyont és az időközbeni jogszabályváltozásból eredő változtatásokat.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (továbbiakban: Nkt.) 21. § (3) bekezdése
szerint „A köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai alapdokumentuma tartalmazza
a) az alapító és a fenntartó nevét és székhelyét,
b) az intézmény - az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet alapján
meghatározott - hivatalos nevét,
c) az intézmény típusát,
d) az intézmény
da) feladatellátási helyét,
db) székhelyét,
dc) tagintézményét,
dd) telephelyét,
e) feladatellátási helyenként az alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,
f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermekvagy tanulólétszámot alapfeladatonkénti és munkarendenkénti bontásban,
g) iskolatípusonként az évfolyamok számát,

h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését,
i) szakgimnázium esetén a szakképesítés megnevezését, azonosító számát, szintjét, szakiskola
esetén a szakképesítés, szakma, részszakma megnevezését, azonosító számát, szintjét,
j) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon
használati jogát,
k) az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a gazdálkodással összefüggő
jogosítványokat.”
Az Nkt. 4. § 11. pontja szerint „intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely
az alapító okirat, szakmai alapdokumentum 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak
bármelyikének módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő módosítást és az olyan
vagyont érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges.”
Fenti módosítások az Nkt. hivatkozott rendelkezései alapján intézményátszervezésnek
minősülnek.
Az Nkt. 83. § (3) bekezdésének b) pontja, valamint (4) bekezdése szerint a fenntartó a
köznevelési intézmény átszervezésével összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása
előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közössége, az óvodaszék - amennyiben van -, és a
szülői szervezet véleményét. Az Nkt. 83. § (5) bekezdésének értelmében „a vélemény
kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal
rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény
kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább tizenöt
napot kell biztosítani az érdekeltek részére.”
Az Intézményfelügyeleti Osztály gondoskodott az érintett óvoda véleményezési joggal
felruházott szervezetei véleményének beszerzéséről, azok a szakosztályon megtekinthetők. Az
intézményben véleményezésre jogosult szervezetek a módosítási javaslatot egyhangúlag
támogatják.
Tekintettel arra, hogy az Nkt. 84. § (7) bekezdése alapján a fenntartó legkésőbb az intézkedés
tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelésioktatási intézmény átszervezésével kapcsolatban, ezért a Tócóskerti Óvoda 2022. augusztus 31.
napjával történő szervezeti változásának megvalósításához, és az új épület birtokba vételéhez
szükséges döntéseket legkésőbb 2022. május 31. napjáig szükséges meghozni.
Az óvoda székhelyintézményében egy óvodai csoport megszűnik, és a tagintézményben
folytatja tovább működését. A megszűnő csoportszobai helyiséget - tornaterem hiányában - a
továbbiakban tornaszobaként fogják használni a székhelyintézményben.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése és 9. § a) pontja
alapján az alapító okiratot és annak módosítását az irányító szerv adja ki a Magyar
Államkincstár által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával.
A Tócóskerti Óvoda alapító okiratát módosító okiratot a határozati javaslat 1. melléklete, a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozati javaslat 2. melléklete
tartalmazza.
b.) Létszámemelés
Az új épületben működő tagintézmény jogszabályoknak megfelelő szakmai működését és
biztonságos üzemeltetését 14 új álláshely létrehozásával lehet biztosítani.
A szükséges álláshelyek száma az Nkt. 1., 2. és 6. mellékletének, továbbá az Nkt. 62. § (5) és
(8) bekezdéseinek figyelembe vételével az alábbiak szerint alakul: 1 fő tagintézményvezetőóvodapedagógus, 8 fő óvodapedagógus, 1 fő óvodatitkár, 1 fő pedagógiai asszisztens, 4 fő

dajka, 1 fő konyhai kisegítő, 1 fő udvaros, mely összesen 17 új álláshelyet jelentene. Tekintettel
azonban arra, hogy a székhelyintézmény egy óvodai csoportja a tagintézményben folytatja
tovább működését, az ebben a csoportban dolgozó 3 fős szakmai személyzet (2 fő
óvodapedagógus és 1 fő dajka) munkavégzésének helye módosul.
Fentiek alapján tehát a Tócóskerti Óvoda engedélyezett álláshelyeinek számát az új nevelési
év kezdetére összesen 14 fővel szükséges megemelni az alábbiak szerint: 7 fő
óvodapedagógus, 5 fő nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott, és 2 fő egyéb
alkalmazott. Ezzel a Tócóskerti Óvoda engedélyezett álláshelyeinek száma 32 főről 46 főre
emelkedik.
A Tócóskerti Óvoda intézményvezetője az álláshelyekhez szükséges személyi juttatások és
munkaadót terhelő járulékok előirányzatot a 2022. évi intézményi költségvetés tervezésekor
időarányosan 3 hónapra 16.568.396,- Ft összegben tervezte, mely a Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati
rendelet 33. melléklete szerinti Céltartalék 27.1.5. alcím, költségvetési intézményeket érintő
évközi feladatok előirányzat megnevezésű során rendelkezésre áll.
c.) Vagyonkezelésbe adás
Az új óvodaépület a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/1 tulajdoni
hányadában lévő 16477/36 helyrajzi számú ingatlanon épül meg.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 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 közfeladatot a Tócóskerti Óvoda esetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti közfeladat - óvodai ellátás jelenti.
Az Nvtv. 11. § (1) és (3) bekezdése alapján a vagyonkezelői jog vagyonkezelési szerződéssel
jön létre, mely versenyeztetés nélkül köthető. A nemzeti vagyon tekintetében vagyonkezelési
szerződés az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 19. pontjában felsorolt személyekkel köthető, és a
vagyonkezelői jog kizárólag általuk gyakorolható. A fentiek alapján vagyonkezelési szerződés
a Tócóskerti Óvodával, mint költségvetési szervvel köthető.
Mindezek okán rendelkezni szükséges tehát arról is, hogy a 16477/36 helyrajzi számú, a
valóságban 4031 Debrecen, Egressy Béni tér 16. szám alatti ingatlan a Tócóskerti Óvoda
vagyonkezelésébe kerül. Erre tekintettel az óvoda meglévő vagyonkezelési szerződésének
módosítása - a tagintézmény elhelyezését szolgáló épülettel történő kiegészítése - is indokolt.
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 7. § (2)
bekezdése értelmében a vagyonkezelői jog létesítése a közművek és a hozzájuk tartozó ingó
vagyontárgyak tekintetében a polgármester, minden más vagyontárgy esetében a Közgyűlés
hatásköre.
Az önkormányzati intézmények – köztük a Tócóskerti Óvoda – feladatellátását szolgáló
önkormányzati vagyon ingyenes vagyonkezelésbe adásáról a Közgyűlés a 34/2015. (II. 26.)
határozatával döntött. Az új ingatlan ingyenes vagyonkezelésbe adására tekintettel módosításra
szorul a 34/2015. (II. 25.) határozat „Szerződéssel rendelkező önkormányzati intézmények
vagyonkezelésébe kerülő ingatlanok” címet viselő 1. mellékletének 6/34. pontja is, mivel a
Tócóskerti Óvoda vagyonkezelésében lévő ingatlanok megjelölése kiegészül a 4031 Debrecen,
Egressy Béni tér 16. szám alatti ingatlannal.

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyonban bekövetkező változásra figyelemmel a
gazdálkodási és intézményüzemeltetési feladatokat ellátó Debreceni Intézményműködtető
Központ (a továbbiakban: DIM) alapító okiratába is fel kell venni a 4031 Debrecen, Egressy
Béni tér 16. sz. alatti ingatlanra vonatkozó adatokat is, melyre több, a DIM alapító okiratát
érintő módosítással együtt várhatóan a Közgyűlés későbbi ülésén kerülhet sor.
II.
a.) A Boldogfalva Óvoda Manninger Gusztáv Utcai Telephelyének (4002 Debrecen-Pallag,
Manninger Gusztáv u. 6.) felújítása és tornaszobával történő bővítése a TOP-6.2.1-15-DE12016-00002 pályázati projekt keretében valósult meg. Az épületben két óvodai csoportszoba
működik, az alapító okirat szerint felvehető gyermeklétszám ezen a feladatellátási helyen
jelenleg 45 fő.
A pallagi városrész lakosságának dinamikus fejlődése és vele együtt az óvodás korú gyermekek
számának folyamatos emelkedése évek óta megfigyelhető az óvodai jelentkezési időszakban.
A 2022/2023. nevelési évre a pallagi óvodába jelentkező gyermekek száma 23 fő volt, közülük
- a fellebbezéseket is beleértve - 14 fő nyert felvételt, mellyel a 2022/2023. nevelési évben a
pallagi telephelyen jogviszonyban álló gyermekek létszáma 49 fő lesz.
A Boldogfalva Óvoda alapító okiratát erre tekintettel oly módon javasolt módosítani 2022.
augusztus 31. napjával, hogy a 4002 Debrecen-Pallag, Manninger Gusztáv utcai
telephelyen a maximális felvehető gyermeklétszám a jelenlegi 45 főről 50 főre emelkedjen.
Fenti módosítás az Nkt. 4. § 11. pontjának és 21. § (3) bekezdésének f) pontja figyelembe
vételével intézményátszervezésnek minősül.
Az Intézményfelügyeleti Osztály a Boldogfalva Óvoda vonatkozásában is beszerezte az
átszervezéshez szükséges intézményi véleményeket, melyek a szakosztályon megtekinthetők.
Az intézményben véleményezésre jogosult szervezetek a módosítási javaslatot egyhangúlag
támogatják.
A Boldogfalva Óvoda alapító okiratát módosító okiratot a határozati javaslat 3. melléklete, a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozati javaslat 4. melléklete
tartalmazza.
b.) Az intézmény gyermeklétszámának emelkedésével járó létszámemelés
A Boldogfalva Óvoda pallagi telephelyén a magas gyermeklétszám miatt megnövekednek a
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, dajka munkakörű dolgozók feladatai is. A
telephelyen jelenleg nincsen konyhai kisegítő munkatárs, így az épület területének (301,44 m2)
takarításán kívül a gyermekcsoportok étkeztetésével kapcsolatos teendők is a dajkákra
hárulnak. Megbetegedés esetén a feladatok ellátásának megszervezése komoly gondot okoz.
Ezért az intézményvezető azzal a kéréssel fordult a fenntartóhoz, hogy a pallagi telephelyen
egy új, egyéb kisegítő munkakört hozzon létre 2022. szeptember 1-jétől. A kért álláshely 2022.
évre vonatkozóan három havi bérköltséggel terheli a fenntartót, mely az óvoda
bérmegtakarításának terhére biztosítható.
III.
Feladatbővülés miatt szükséges létszámemelés a Nagyerdei Óvodában
Debrecen Megyei Jogú Város gazdaságélénkítő és beruházásösztönző törekvéseinek
köszönhetően egyre több külföldi cég döntött úgy, hogy debreceni lokációval valósítja meg
újabb beruházásait. A külföldi cégekkel folytatott tárgyalások alapján az is nyilvánvaló, hogy

döntésüket nemcsak a város infrastrukturális adottságai és annak további fejlesztési potenciálja,
hanem az oktatási ágazatban rejlő lehetőségek is megalapozzák.
Városunkban lehetőség van magyar-német kéttanítási nyelvű képzésben részt venni alapfokon
a Debreceni Dózsa György Általános Iskolában, ahol jelenleg az Önkormányzat által is
támogatott Debreceni Német Kulturális Fórum (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.,
képviseli: Dr. Horváth Andrea elnök) által foglalkoztatott német lektor segíti a német nyelvű
nevelés minél magasabb szintű megvalósítását. Ugyanígy középfokon is adott az emelt szintű
német nyelvi képzésben való részvétel a gimnáziumokban, továbbá a technikumok között is
van olyan, amely emelt német nyelvi óraszám mellett folytatja a szakképzést.
Emellett 2022. szeptember 1-jén elkezdődik az oktatás a Debreceni Német Általános Iskolában.
Fenti kínálatból hiányzik a német nyelvű óvodai nevelés.
Az elmúlt időszakban a Nagyerdei Óvoda (4032 Debrecen, Pallagi út 3.) és a Debreceni Német
Kulturális Fórum többszöri egyeztetést folytatott a német nyelvű óvodai nevelés bevezetésének
lehetőségeiről. Az intézmény kiválasztása az épülő BMW gyár vezetőségének látogatása és
döntése alapján történt. A német nyelvű óvodai nevelés tárgyi feltételeit a fenntartó
önkormányzat, humánerőforrás igényét a Debreceni Német Kulturális Fórum és a fenntartó
közösen biztosítja oly módon, hogy az önkormányzat a Nagyerdei Óvodában az intézmény
engedélyezett álláshelyeinek számát 2022. szeptember 1. napjától 1 fő pedagógiai asszisztens
munkakörű dolgozóval emeli meg a többletfeladatok ellátásának megsegítése céljából. Az
álláshely létrehozásához szükséges bérfedezet és annak járulékai a Nagyerdei Óvoda 2022. évi
intézményi költségvetésében (2022. szeptember-december hónapokra) tervezésre kerültek, az
rendelkezésre áll. A német nyelvű óvodapedagógus alkalmazása a Debreceni Német Kulturális
Fórum feladata.
IV.
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.)
Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét
maga gyakorolja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Határozati javaslat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a
alapján
a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 6. pontja, 107. §-a, 109. §-a, a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 19. pont
b) pont bb) alpontja, 11. § (1), (3), (8) és (13) bekezdése, a 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2)
bekezdése, 9. § a) pontja, 9/A. § (1) bekezdése, a 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése,
83. § (2) bekezdés a) pontja, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, valamint a 24/2013.
(V. 30.) önkormányzati rendelet 7. §-a alapján, figyelemmel a 34/2015. (II. 26.) határozatra
1./ átszervezi a Tócóskerti Óvodát (4031 Debrecen, Margit tér 18., képviseli: Báthory Csaba
Attiláné intézményvezető) 2022. augusztus 31. napjával oly módon, hogy az intézmény
feladatellátási helyeit a TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00003 azonosító számú pályázat keretén
belül, a debreceni 16477/36 helyrajzi számú, a valóságban 4031 Debrecen, Egressy Béni tér 16.
szám alatti ingatlanon újonnan megépülő, óvodai nevelési feladatot ellátó, Napsugár
Tagintézmény nevet viselő feladatellátási hellyel bővíti.
2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel ingyenes vagyonkezelésbe adja a Tócóskerti
Óvoda, mint önkormányzati költségvetési szerv részére az 1./ pontban megjelölt, Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, 7500 m2 nagyságú ingatlant
az erről szóló szerződés megkötésének napját kezdőden határozatlan időtartamra, a 34/2015.
(II. 26.) határozatban foglalt feltételekkel, közfeladat (óvodai ellátás) ellátása és az ehhez
szükséges infrastruktúra biztosítása céljából.
3./ Az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésekre tekintettel 2022. augusztus 31. napjával elfogadja a
Tócóskerti Óvoda 85/2017. (V. 25.) határozattal elfogadott OKT-91116-3/2017. okiratszámon
nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot az 1. melléklet, valamint egységes szerkezetű
alapító okiratát a 2. melléklet szerint.
4./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel 2022. szeptember 1. napjától 14 fővel módosítja
a Tócóskerti Óvoda engedélyezett álláshelyeinek számát oly módon, hogy
a) az óvodapedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottainak számát 18 főről
25 főre,
b) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott
közalkalmazottainak számát 11 főről 16 főre,
c) az egyéb munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottainak számát 3 főről 5 főre,
így az intézmény engedélyezett álláshelyeinek számát 32 főről 46 főre emeli.
5./ A 4./ pontban foglalt döntésre tekintettel az új álláshelyek személyi juttatásai, valamint a
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási fedezetét Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.)
önkormányzati rendelet 33. melléklete szerinti Céltartalék 27.1.5. alcím, költségvetési
intézményeket érintő évközi feladatok előirányzat megnevezésű sorának terhére biztosítja.
6./ A 2./ pontban foglalt döntésre tekintettel a vagyonkezelési szerződés megkötésének napjával
módosítja az önkormányzati intézmények feladatellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon
vagyonkezelésbe adásáról szóló 34/2015. (II. 26.) határozat „Szerződéssel rendelkező
önkormányzati intézmények vagyonkezelésébe kerülő ingatlanok” címet viselő 1. melléklete
6/34. „Tócóskerti Óvoda” pontját az alábbiak szerint:

„Intézmény neve

6/34.

Tócóskerti Óvoda

Ingatlan címe

Ingatlan hrsz

Debrecen, Margit tér 18. szám alatti 5386 m2
területű ingatlan, kivéve a felülépítmény
közétkeztetési feladat ellátását szolgáló 46,74
m2 nagyságú ingatlanrésze

15855/59

Debrecen, Egressy Béni tér 16. sz. alatti 7500
m2 területű ingatlan, kivéve a felülépítmény
közétkeztetési feladat ellátását szolgáló 49,15
m2 nagyságú ingatlanrésze

16477/36”

7./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a 2./ és 6./ pontban foglalt döntésekre
tekintettel a vagyonkezelési szerződés és a 34/2015. (II. 26.) határozat módosítását készítse elő,
továbbá felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződést módosító okirat aláírására.
Határidő: a vagyonkezelési szerződés módosításának előkészítésére: a beruházás aktiválását
követően azonnal
az aláírásra: a szerződésmódosítás előkészítését követően azonnal
Felelős: a vagyonkezelési szerződés módosításának előkészítéséért: a Vagyonkezelési
Osztály vezetője
a vagyonkezelési szerződés módosításának aláírásáért: a polgármester
8./ Felkéri a Tócóskerti Óvoda vezetőjét, hogy az 1./ és 4./ pontban foglalt döntéseknek
megfelelően gondoskodjon az intézmény működésére vonatkozó dokumentumok – különösen
a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend, valamint a Pedagógiai Program –
módosításáról.
Határidő: 2022. december 31.
Felelős:
a Tócóskerti Óvoda vezetője
9./ 2022. augusztus 31. napjával elfogadja a Boldogfalva Óvoda 85/2017. (V. 25.) határozattal
elfogadott OKT-91028-3/2017. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a
3. melléklet, valamint egységes szerkezetű alapító okiratát a 4. melléklet szerint.
10./ Az 9./ pontban foglalt döntésre tekintettel 2022. szeptember 1. napjától 1 fővel módosítja
a Boldogfalva Óvoda engedélyezett álláshelyeinek számát oly módon, hogy az egyéb
munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottainak számát 1 fő egyéb kisegítő álláshellyel 7,5
főről 8,5 főre emeli, így az intézmény engedélyezett álláshelyeinek számát 35,5 főről 36,5 főre
emeli. Az új álláshely személyi juttatásai, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó kiadási fedezete az intézmény 2022. évi bérmegtakarítása terhére biztosított.
11./ Felkéri a Boldogfalva Óvoda vezetőjét, hogy a 9./ pontban foglalt döntésnek megfelelően
gondoskodjon az intézmény működésére vonatkozó dokumentumok – különösen a Szervezeti
és Működési Szabályzat, valamint a Pedagógiai Program – módosításáról, továbbá a 10./
pontban foglalt döntésnek megfelelően tegye meg a szükséges munkáltatói intézkedéseket.
Határidő: 2022. augusztus 31.
Felelős:
a Boldogfalva Óvoda vezetője

12./ 2022. szeptember 1. napjától 1 fővel módosítja a Nagyerdei Óvoda engedélyezett
álláshelyeinek számát oly módon, hogy a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő
munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottainak számát 1 fő pedagógiai asszisztens
álláshellyel 11 főről 12 főre emeli, így az intézmény engedélyezett álláshelyeinek számát 33
főről 34 főre emeli. Az új álláshely személyi juttatásai, valamint a munkaadót terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó kiadási fedezete az intézmény 2022. évi költségvetésében
biztosított.
13./ Felkéri a Nagyerdei Óvoda vezetőjét, hogy a 12./ pontban foglalt döntésnek megfelelően
gondoskodjon az intézmény működésére vonatkozó dokumentumok – különösen a Szervezeti
és Működési Szabályzat, valamint a Pedagógiai Program – módosításáról, továbbá tegye meg
a szükséges munkáltatói intézkedéseket.
Határidő: 2022. augusztus 31.
Felelős:
a Nagyerdei Óvoda vezetője
14./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 4./, 10./ és 12./ pontokban foglalt
döntések alapján a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
szóló rendelet végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról szóló 13/2022. (II. 24.)
határozat „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó
költségvetési szervek engedélyezett álláshelyei” címet viselő 19. mellékletének módosítását
készítse elő.
Határidő: 2022. augusztus 31.
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
15./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a 3./ pontban és a 9./ pontban foglalt döntésekkel
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg és felhatalmazza a polgármestert az alapító okiratokat
módosító okiratok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
16./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a közgyűlés döntéséről az érintett
költségvetési szervek vezetőit értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2022. május 19.
Dr. Marosi-Rácz Julianna
főosztályvezető

