A határozati javaslat 1. számú melléklete

Okirat száma: OKT-……………………./2017.

Módosító okirat
Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
által 2016. április 28. napján kiadott, OKT-78663-3/2016. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ………/2017. (……………) határozatra
figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1.

Az alapító okirat 6.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi gyermekkel
együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő
speciális előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyi – gazdasági feladatokat a
Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás
rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási
megállapodás rögzíti. A gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.”
Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017.

P.H.

Dr. Papp László
polgármester

A határozati javaslat 2. számú melléklete

Okirat száma: OKT-

/2017.

Módosító okirat
Az Angyalkert Óvoda a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által 2015.
május 28. napján kiadott, OKT-80347-4/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ……../2017. (…………) határozatra figyelemmel – a
következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
3.1.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.”
2. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel
összefüggő speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyigazdasági feladatokat a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A
munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti
jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási megállapodás rögzíti. A
gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.

6.2.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
2

1
2
6.3.

feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

Angyalkert Óvoda székhely

-

137

Angyalkert Óvoda Bányai Júlia Utcai
Telephelye

-

108

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga

az ingatlan
funkciója, célja

4028 Debrecen, Ótemető utca 9.

5927

Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzatával
kötött
vagyonkezelési
szerződésben
foglaltak szerint

Köznevelési
feladat ellátása

4033 Debrecen, Bányai Júlia
utca 10.

2139/1

Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzatával
kötött
vagyonkezelési
szerződésben
foglaltak szerint

Köznevelési
feladat ellátása”

1

2

Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017.
P.H.

Dr. Papp László
polgármester

3

A határozati javaslat 3. számú melléklete

Okirat száma: OKT-……………………./2017.

Módosító okirat
Az Áchim András Utcai Óvoda Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
által 2016. május 26. napján kiadott, OKT-96605-3/2016. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ………/2017. (……………) határozatra
figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 6.1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő
speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyi-gazdasági feladatokat
a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás
rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási
megállapodás rögzíti. A gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.”
Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017.

P.H.

Dr. Papp László
polgármester

4

A határozati javaslat 4. számú melléklete

Okirat száma: OKT-……………………./2017.

Módosító okirat
A Boldogfalva Óvoda Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által 2016.
május 26. napján kiadott, OKT-96613-3/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ………/2017. (……………) határozatra figyelemmel – a
következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 6.1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő
speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyi-gazdasági feladatokat
a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás
rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási
megállapodás rögzíti. A gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.”
Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017.

P.H.

Dr. Papp László
polgármester
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A határozati javaslat 5. számú melléklete

Okirat száma: OKT-

/2017.

Módosító okirat
A Faragó Utcai Óvoda a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által
2015. május 28. napján kiadott, OKT-80408-4/2015. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ……../2017. (…………) határozatra
figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
3.1.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.”
2. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel
összefüggő speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyigazdasági feladatokat a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A
munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti
jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási megállapodás rögzíti. A
gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.

6.2.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
6

1
6.3.

feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

Faragó Utcai Óvoda székhely

-

200

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

4029 Debrecen, Faragó utca 2022.

ingatlan
helyrajzi
száma
7067

1

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga
Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzatával
kötött
vagyonkezelési
szerződésben
foglaltak szerint

az ingatlan
funkciója, célja

Köznevelési
feladat ellátása”

Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017.
P.H.

Dr. Papp László
polgármester

7

A határozati javaslat 6. számú melléklete

Okirat száma: OKT-

/2017.

Módosító okirat
A Gönczy Pál Utcai Óvoda a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által
2015. május 28. napján kiadott, OKT-80418-4/2015. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ……../2017. (…………) határozatra
figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
3.1.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.”
2. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel
összefüggő speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyigazdasági feladatokat a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A
munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti
jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási megállapodás rögzíti. A
gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.

6.2.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
8

1
6.3.

feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

Gönczy Pál Utcai Óvoda székhely

-

216

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

4225 Debrecen, Gönczy Pál utca
1-3.

ingatlan
helyrajzi
száma
26420/3

1

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga
Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzatával
kötött
vagyonkezelési
szerződésben
foglaltak szerint

az ingatlan
funkciója, célja

Köznevelési
feladat ellátása”

Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017.
P.H.

Dr. Papp László
polgármester

9

A határozati javaslat 7. számú melléklete

Okirat száma: OKT-……………………./2017.

Módosító okirat
A Görgey Utcai Óvoda Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által 2016.
május 26. napján kiadott, OKT-96618-3/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ………/2017. (……………) határozatra figyelemmel – a
következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 6.1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő
speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyi-gazdasági feladatokat
a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás
rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási
megállapodás rögzíti. A gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.”
Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017.

P.H.

Dr. Papp László
polgármester

10

A határozati javaslat 8. számú melléklete

Okirat száma: OKT-……………………./2017.

Módosító okirat
A Hajó Utcai Óvoda Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által 2016.
május 26. napján kiadott, OKT-96630-3/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ………/2017. (……………) határozatra figyelemmel – a
következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Arany János Óvoda
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 4026 Debrecen, Arany János tér 3.”
2. Az alapító okirat 6.1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő
speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyi-gazdasági feladatokat
a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás
rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási
megállapodás rögzíti. A gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.”
3. Az alapító okirat 6.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény

1

feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

Arany János Óvoda székhely

-

175”

11

4. Az alapító okirat 6.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

4026 Debrecen, Arany János tér
3.

ingatlan
helyrajzi
száma
7689/26

1

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga
Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzatával
kötött
vagyonkezelési
szerződésben
foglaltak szerint

az ingatlan
funkciója, célja

Köznevelési
feladat
ellátása”

Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017.

P.H.

Dr. Papp László
polgármester

12

A határozati javaslat 9. számú melléklete

Okirat száma: OKT-

/2017.

Módosító okirat
A Homokkerti Pitypang Óvoda a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
által 2015. május 28. napján kiadott, OKT-80326-4/2015. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ……../2017. (…………) határozatra
figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
3.1.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.”
2. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel
összefüggő speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyigazdasági feladatokat a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A
munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti
jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási megállapodás rögzíti. A
gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.

6.2.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
13

1
6.3.

feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

Homokkerti Pitypang Óvoda székhely

-

108

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

4030 Debrecen, Szabó Kálmán
utca 39.

ingatlan
helyrajzi
száma
13684

1

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga
Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzatával
kötött
vagyonkezelési
szerződésben
foglaltak szerint

az ingatlan
funkciója, célja

Köznevelési
feladat ellátása”

Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017.
P.H.

Dr. Papp László
polgármester
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A határozati javaslat 10. számú melléklete

Okirat száma: OKT-……………………./2017.

Módosító okirat
Az Ifjúság Utcai Óvoda Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által 2016.
május 26. napján kiadott, OKT-96645-3/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ………/2017. (……………) határozatra figyelemmel – a
következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Ellátja az óvodás korú gyermekek óvodai nevelése, ellátása szakmai feladatait, továbbá a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai nevelését,
valamint azon sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatait, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.”
2.

Az alapító okirat 6.1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő
speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyi-gazdasági feladatokat
a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás
rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási
megállapodás rögzíti. A gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.”
Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017.

P.H.

Dr. Papp László
polgármester
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A határozati javaslat 11. számú melléklete

Okirat száma: OKT-……………………./2017.

Módosító okirat
Az Ispotály Utcai Óvoda Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által
2016. május 26. napján kiadott, OKT-96647-3/2016. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ………/2017. (……………) határozatra
figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 6.1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő
speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyi-gazdasági feladatokat
a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás
rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási
megállapodás rögzíti. A gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.”
Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017.

P.H.

Dr. Papp László
polgármester
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A határozati javaslat 12. számú melléklete

Okirat száma: OKT-……………………./2017.

Módosító okirat
A Karácsony György Utcai Óvoda Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
által 2016. május 26. napján kiadott, OKT-96651-3/2016. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ………/2017. (……………) határozatra
figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 6.1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő
speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyi-gazdasági feladatokat
a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás
rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási
megállapodás rögzíti. A gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.”
Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017.

P.H.

Dr. Papp László
polgármester
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A határozati javaslat 13. számú melléklete

Okirat száma: OKT-……………………./2017.

Módosító okirat
A Kemény Zsigmond Utcai Óvoda Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
által 2016. május 26. napján kiadott, OKT-96657-3/2016. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ………/2017. (……………) határozatra
figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 6.1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő
speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyi-gazdasági feladatokat
a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás
rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási
megállapodás rögzíti. A gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.”
Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017.

P.H.

Dr. Papp László
polgármester
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A határozati javaslat 14. számú melléklete

Okirat száma: OKT-……………………./2017.

Módosító okirat
A Közép Utcai Óvoda Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által 2016.
május 26. napján kiadott, OKT-96661-3/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ………/2017. (……………) határozatra figyelemmel – a
következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 6.1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő
speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyi-gazdasági feladatokat
a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás
rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási
megállapodás rögzíti. A gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.”
Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017.

P.H.

Dr. Papp László
polgármester
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A határozati javaslat 15. számú melléklete

Okirat száma: OKT-……………………./2017.

Módosító okirat
A Kuruc Utcai Óvoda Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által 2016.
május 26. napján kiadott, OKT-96664-3/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ………/2017. (……………) határozatra figyelemmel – a
következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 6.1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő
speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyi-gazdasági feladatokat
a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás
rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási
megállapodás rögzíti. A gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.”
Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017.

P.H.

Dr. Papp László
polgármester
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A határozati javaslat 16. számú melléklete

Okirat száma: OKT-……………………./2017.

Módosító okirat
A Lehel Utcai Óvoda Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által 2016.
május 26. napján kiadott, OKT-96668-3/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ………/2017. (……………) határozatra figyelemmel – a
következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 6.1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő
speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyi-gazdasági feladatokat
a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás
rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási
megállapodás rögzíti. A gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.”
Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017.

P.H.

Dr. Papp László
polgármester
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A határozati javaslat 17. számú melléklete

Okirat száma: OKT-

/2017.

Módosító okirat
A Levendula Óvoda a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által 2015.
május 28. napján kiadott, OKT-80451-4/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ……../2017. (…………) határozatra figyelemmel – a
következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
3.1.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.”
2. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:

6.2.

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel
összefüggő speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyigazdasági feladatokat a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A
munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti
jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási megállapodás rögzíti. A
gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.
A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény

22

1
6.3.

feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

Levendula Óvoda székhely

-

150

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

4024 Debrecen, Varga utca 23.

ingatlan
helyrajzi
száma
9730

1

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga
Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzatával
kötött
vagyonkezelési
szerződésben
foglaltak szerint

az ingatlan
funkciója, célja

Köznevelési
feladat ellátása”

Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017.
P.H.

Dr. Papp László
polgármester
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A határozati javaslat 18. számú melléklete

Okirat száma: OKT-

/2017.

Módosító okirat
A Liget Óvoda a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által 2015. május
28. napján kiadott, OKT-80471-4/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
21. § (2) bekezdése alapján – a ……../2017. (…………) határozatra figyelemmel – a
következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
3.1.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.”
2. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel
összefüggő speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyigazdasági feladatokat a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A
munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti
jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási megállapodás rögzíti. A
gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.

6.2.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
24

feladatellátási hely megnevezése
1 Liget Óvoda székhely

tagozat
megjelölése

maximális
gyermek-,
tanulólétszám

-

81

2

Liget Óvoda Babits Mihály Utcai
Telephelye

69

3

Liget Óvoda Tessedik Sámuel Utcai
Telephelye

75

6.3.

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga

az ingatlan
funkciója, célja

4031 Debrecen, Bartók Béla út
78.

18536

Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzatával
kötött
vagyonkezelési
szerződésben
foglaltak szerint

Köznevelési
feladat ellátása

4032 Debrecen, Babits Mihály
utca 2.

19829

Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzatával
kötött
vagyonkezelési
szerződésben
foglaltak szerint

Köznevelési
feladat ellátása

4032 Debrecen, Tessedik
Sámuel utca 218.

19559/99

Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzatával
kötött
vagyonkezelési
szerződésben
foglaltak szerint

Köznevelési
feladat ellátása”

1

2

3

Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017.
P.H.
Dr. Papp László
polgármester
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A határozati javaslat 19. számú melléklete

Okirat száma: OKT-

/2017.

Módosító okirat
A Margit Téri Óvoda a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által 2015.
május 28. napján kiadott, OKT-80338-4/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ……../2017. (…………) határozatra figyelemmel – a
következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
3.1.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.”
2. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel
összefüggő speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyigazdasági feladatokat a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A
munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti
jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási megállapodás rögzíti. A
gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.

6.2.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése
26

maximális gyermek-,
tanulólétszám

1

Margit Téri Óvoda székhely

-

210

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

4031 Debrecen, Margit tér 20.

ingatlan
helyrajzi
száma
15855/57

1

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga
Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzatával
kötött
vagyonkezelési
szerződésben
foglaltak szerint

az ingatlan
funkciója, célja

Köznevelési
feladat ellátása”

Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017.
P.H.

Dr. Papp László
polgármester
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A határozati javaslat 20. számú melléklete

Okirat száma: OKT-……………………./2017.

Módosító okirat
A Mesekert Óvoda Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által 2016.
május 26. napján kiadott, OKT-96673-3/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ………/2017. (……………) határozatra figyelemmel – a
következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 6.1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő
speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyi-gazdasági feladatokat
a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás
rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási
megállapodás rögzíti. A gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.”
Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017.

P.H.

Dr. Papp László
polgármester

28

A határozati javaslat 21. számú melléklete

Okirat száma: OKT-……………………./2017.

Módosító okirat
A Mosolykert Óvoda Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által 2016.
május 26. napján kiadott, OKT-96676-3/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ………/2017. (……………) határozatra figyelemmel – a
következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 6.1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő
speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyi-gazdasági feladatokat
a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás
rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási
megállapodás rögzíti. A gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.”
Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017.

P.H.

Dr. Papp László
polgármester

29

A határozati javaslat 22. számú melléklete

Okirat száma: OKT-

/2017.

Módosító okirat
A Nagyerdei Óvoda a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által 2015.
május 28. napján kiadott, OKT-80424-4/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ……../2017. (…………) határozatra figyelemmel – a
következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
3.1.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.”
2. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel
összefüggő speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyigazdasági feladatokat a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A
munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti
jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási megállapodás rögzíti. A
gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.

6.2.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
30

1
6.3.

feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

Nagyerdei Óvoda székhely

-

240

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

4032 Debrecen, Pallagi út 3.

ingatlan
helyrajzi
száma
22339

1

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga
Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzatával
kötött
vagyonkezelési
szerződésben
foglaltak szerint

az ingatlan
funkciója, célja

Köznevelési
feladat ellátása”

Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017.
P.H.

Dr. Papp László
polgármester

31

A határozati javaslat 23. számú melléklete

Okirat száma: OKT-……………………./2017.

Módosító okirat
A Pósa Utcai Óvoda Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által 2016.
május 26. napján kiadott, OKT-96679-3/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ………/2017. (……………) határozatra figyelemmel – a
következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 1.2.2. alpontja elhagyásra kerül.
2. Az alapító okirat 6.1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő
speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyi-gazdasági feladatokat
a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás
rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási
megállapodás rögzíti. A gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.”
3.

Az alapító okirat 6.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény

1
4.

feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

Pósa Utcai Óvoda székhely

-

140”

Az alapító okirat 6.3. alpontjába foglalt táblázat 2. sora elhagyásra kerül.

Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017.

P.H.

Dr. Papp László
polgármester
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A határozati javaslat 24. számú melléklete

Okirat száma: OKT-

/2017.

Módosító okirat
A Simonyi Úti Óvoda a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által 2015.
május 28. napján kiadott, OKT-80434-4/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ……../2017. (…………) határozatra figyelemmel – a
következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
3.1.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.”
2. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel
összefüggő speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyigazdasági feladatokat a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A
munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti
jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási megállapodás rögzíti. A
gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.

6.2.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
33

feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

1

Simonyi Úti Óvoda székhely

-

54

2

4028 Debrecen, Simonyi út 33. szám alatti
telephely

-

54

3

4028 Debrecen, Simonyi út 21. szám alatti
telephely

-

75

6.3.

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga

az ingatlan
funkciója, célja

4028 Debrecen, Simonyi út 31.

20906

Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzatával
kötött
vagyonkezelési
szerződésben
foglaltak szerint

Köznevelési
feladat ellátása

4028 Debrecen, Simonyi út 33.

20907

Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzatával
kötött
vagyonkezelési
szerződésben
foglaltak szerint

Köznevelési
feladat ellátása

4028 Debrecen, Simonyi út 21.

20899

Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzatával
kötött
vagyonkezelési
szerződésben
foglaltak szerint

Köznevelési
feladat ellátása”

1

2

3

Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017.
P.H.

Dr. Papp László
polgármester
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A határozati javaslat 25. számú melléklete

Okirat száma: OKT-……………………./2017.

Módosító okirat
A Sinay Miklós Utcai Óvoda Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által
2016. május 26. napján kiadott, OKT-96684-3/2016. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ………/2017. (……………) határozatra
figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 6.1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő
speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyi-gazdasági feladatokat
a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás
rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási
megállapodás rögzíti. A gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.”
Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017.

P.H.

Dr. Papp László
polgármester

35

A határozati javaslat 26. számú melléklete

Okirat száma: OKT-……………………./2017.

Módosító okirat
A Sípos Utcai Óvoda Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által 2016.
május 26. napján kiadott, OKT-96688-3/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ………/2017. (……………) határozatra figyelemmel – a
következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 6.1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő
speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyi-gazdasági feladatokat
a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás
rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási
megállapodás rögzíti. A gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.”
Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017.

P.H.

Dr. Papp László
polgármester
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A határozati javaslat 27. számú melléklete

Okirat száma: OKT-

/2017.

Módosító okirat
A Szabadságtelepi Óvoda a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által
2015. május 28. napján kiadott, OKT-80412-4/2015. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ……../2017. (…………) határozatra
figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
3.1.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.”
2. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel
összefüggő speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyigazdasági feladatokat a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A
munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti
jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási megállapodás rögzíti. A
gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.

6.2.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
37

feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

1

Szabadságtelepi Óvoda székhely

2

Szabadságtelepi Óvoda Halápi Telephelye

-

6.3.

maximális gyermek-,
tanulólétszám
210
30

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga

az ingatlan
funkciója, célja

4034 Debrecen, Faraktár utca
115.

1252/1

Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzatával
kötött
vagyonkezelési
szerződésben
foglaltak szerint

Köznevelési
feladat ellátása

4078 Debrecen-Haláp 35.

01390/4

Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzatával
kötött
vagyonkezelési
szerződésben
foglaltak szerint

Köznevelési
feladat ellátása”

1

2

Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017.
P.H.

Dr. Papp László
polgármester
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A határozati javaslat 28. számú melléklete

Okirat száma: OKT-

/2017.

Módosító okirat
A Százszorszép Óvoda a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által
2015. május 28. napján kiadott, OKT-80441-4/2015. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ……../2017. (…………) határozatra
figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
3.1.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.”
2. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel
összefüggő speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyigazdasági feladatokat a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A
munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti
jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási megállapodás rögzíti. A
gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.

6.2.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
39

1
6.3.

feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

Százszorszép Óvoda székhely

-

240

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

4031 Debrecen, Széchenyi utca
65.

ingatlan
helyrajzi
száma
15322

1

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga
Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzatával
kötött
vagyonkezelési
szerződésben
foglaltak szerint

az ingatlan
funkciója, célja

Köznevelési
feladat ellátása”

Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017.
P.H.

Dr. Papp László
polgármester
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A határozati javaslat 29. számú melléklete

Okirat száma: OKT-……………………./2017.

Módosító okirat
A Szivárvány Óvoda Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által 2016.
május 26. napján kiadott, OKT-96692-3/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ………/2017. (……………) határozatra figyelemmel – a
következők szerint módosítom:

1.

Az alapító okirat 6.1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő
speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyi-gazdasági feladatokat
a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás
rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási
megállapodás rögzíti. A gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.”
2.

Az alapító okirat 6.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézmény

1

feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

Szivárvány Óvoda székhely

-

155”

Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017.

P.H.

Dr. Papp László
polgármester
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A határozati javaslat 30. számú melléklete

Okirat száma: OKT-……………………./2017.

Módosító okirat
A Táncsics Mihály Utcai Óvoda Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
által 2016. május 26. napján kiadott, OKT-96695-3/2016. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ………/2017. (……………) határozatra
figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1.

Az alapító okirat 6.1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő
speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyi-gazdasági feladatokat
a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás
rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási
megállapodás rögzíti. A gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.”
2.

Az alapító okirat 6.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézmény

1

feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

Táncsics Mihály Utcai Óvoda székhely

-

192”

Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017.

P.H.

Dr. Papp László
polgármester

42

A határozati javaslat 31. számú melléklete

Okirat száma: OKT-

/2017.

Módosító okirat
A Thaly Kálmán Utcai Óvoda a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
által 2015. május 28. napján kiadott, OKT-80437-4/2015. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ……../2017. (…………) határozatra
figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
3.1.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.”
2. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel
összefüggő speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyigazdasági feladatokat a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A
munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti
jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási megállapodás rögzíti. A
gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.

6.2.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
43

1

feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

Thaly Kálmán Utcai Óvoda székhely

-

160

6.3.

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

4026 Debrecen, Thaly Kálmán
utca 10.

ingatlan
helyrajzi
száma
7677

1

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga
Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzatával
kötött
vagyonkezelési
szerződésben
foglaltak szerint

az ingatlan
funkciója, célja

Köznevelési
feladat ellátása”

Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017. május
P.H.

Dr. Papp László
polgármester
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A határozati javaslat 32. számú melléklete

Okirat száma: OKT-

/2017.

Módosító okirat
A Tócóskerti Óvoda a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által 2015.
május 28. napján kiadott, OKT-80340-4/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ……../2017. (…………) határozatra figyelemmel – a
következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
3.1.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.”
2.Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel
összefüggő speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyigazdasági feladatokat a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A
munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti
jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási megállapodás rögzíti. A
gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.
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6.2.

1
6.3.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

Tócóskerti Óvoda székhely

-

240

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

4031 Debrecen, Margit tér 18.

ingatlan
helyrajzi
száma
15855/59

1

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga
Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzatával
kötött
vagyonkezelési
szerződésben
foglaltak szerint

az ingatlan
funkciója, célja

Köznevelési
feladat ellátása”

Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017.
P.H.

Dr. Papp László
polgármester
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A határozati javaslat 33. számú melléklete

Okirat száma: OKT-……………………./2017.

Módosító okirat
Az Újkerti Manófalva Óvoda Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által
2016. május 26. napján kiadott, OKT-96700-3/2016. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ………/2017. (……………) határozatra
figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 6.1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő
speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyi-gazdasági feladatokat
a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás
rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási
megállapodás rögzíti. A gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.”
2. Az alapító okirat 6.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény

1

feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

Újkerti Manófalva Óvoda székhely

-

189”

Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2017.

P.H.

Dr. Papp László
polgármester
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