ELŐTERJESZTÉS
Előterjesztő:
Dr. Papp László polgármester
Tárgy:
Gazdálkodási feladatok átszervezése a
Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata irányítása alá tartozó
költségvetési szervek esetében, valamint az
óvodák alapító okiratának módosítása
Iktatószám:
PÜGY-76657/2017
Ügyintéző:
Ariné Dr. Szabóki Judit
Harangi Melinda
Papp Zoltán
Feladatot jelent:
Dr. Papp László polgármester,
Dr. Bene Edit, a Humán Főosztály vezetője,
Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály
vezetője
részére
Véleményező bizottságok:

Törvényességi véleményezés ideje:

Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság,
Környezetvédelmi és Városfejlesztési
Bizottság,
Kulturális Bizottság,
Pénzügyi Bizottság,
Tulajdonosi Bizottság,
Ügyrendi Bizottság
2017.05.18

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Papp-Pálmai Éva

Mellékletek:
1-33. melléklet óvodák módosító okiratai
34-66. melléklet alapító okiratok egységes
óvodák hatályos alapító okiratai

Tisztelt Közgyűlés!
I. Előzmények
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2016. július 1.
napjától hatályos 114. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat - egyes kötelező
feladatainak informatikai támogatása céljából - csatlakozik a helyi önkormányzatok
feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást
nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez (a továbbiakban:
önkormányzati ASP rendszer). A csatlakozás módját, végső határidejét és az önkormányzati
ASP rendszer szakrendszereit kormányrendelet határozza meg.
Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 57/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 2017. május 1. napjától hatályos 12. § (5) bekezdése értelmében a Korm.
rendelet 5. melléklete szerinti helyi önkormányzatok 2019. január 1-jéig „kötelező” jelleggel
csatlakoznak az önkormányzati ASP (Application Service Provider) rendszer valamennyi
szakrendszeréhez.
Fentiek értelmében a gazdálkodási feladatokat és gazdálkodási adatszolgáltatásokat a jelzett
határidőtől kezdve ezen az egységes programon szükséges teljesítenie Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó
- 47 - költségvetési szervnek is.
A 47 intézményből jelenleg 8 intézmény - Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala, a Debreceni Intézményműködtető Központ, a Debreceni Közterület Felügyelet, a Déri
Múzeum, a Csokonai Színház, az Ifjúság Utcai Óvoda, a Kodály Filharmónia Debrecen és a
Méliusz Juhász Péter Könyvtár - rendelkezik gazdasági szervezettel, melyek közül 4
intézmény - a Debreceni Intézményműködtető Központ, a Csokonai Színház, az Ifjúság Utcai
Óvoda és a Méliusz Juhász Péter Könyvtár) a hozzájuk rendelt – gazdasági szervezettel nem
rendelkező - intézmények pénzügyi-, gazdálkodási feladatait is ellátják.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4) bekezdése
értelmében a költségvetési szerv – az Áht. (4a) és (4b) bekezdésében meghatározott
kivétellel - gazdasági szervezettel rendelkezik.
Az Áht. 10. § (4a) bekezdése szerint a gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv
éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el,
a) az irányító szerv, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati
hivatal vagy
b) az irányító szerv döntése alapján az irányító szerv irányítása alá tartozó, gazdasági
szervezettel rendelkező más költségvetési szerv
látja el.
Az Áht. 10. § (4b) bekezdése szerint az irányító szerv döntése alapján ezen bekezdést a 100 fő
éves átlagos statisztikai állományi létszámot elérő költségvetési szervre is alkalmazni kell.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.) 9. § (1) bekezdése alapján a gazdasági szervezet
a) a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és
felhasználásának
(együtt:
gazdálkodás) végrehajtásáért,
a
finanszírozási,
adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, és
b) a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a
használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok
teljesítéséért

felelős szervezeti egység.
Az Ávr. 9. § (2) bekezdése alapján az Ávr. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feladatok ellátása
a gazdasági szervezeten kívül, szolgáltatás megrendelésével is történhet.
Az Ávr. 9. § (5) bekezdése szerint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési
szerv a gazdasági szervezet feladatait az irányító szerv vagy az irányító szerv irányítása alá
tartozó más költségvetési szerv az állományába tartozó alkalmazottakkal, a
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásban (a
továbbiakban: munkamegosztási megállapodás) meghatározott helyen és módon látja el. Az
Ávr. 9. § (5a) bekezdése alapján a munkamegosztási megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy
az Ávr. 9. § (1) bekezdés szerinti feladatok közül melyik feladatot melyik költségvetési szerv
látja el. Egy feladatra csak egy költségvetési szerv jelölhető ki.
A munkamegosztási megállapodást – az Ávr. rendelkezése alapján - az irányító szerv hagyja
jóvá. A Közgyűlés a 201/2016. (VI. 23.) határozat 3./ pontjában a polgármesterre ruházta át a
munkamegosztási megállapodás jóváhagyásának hatáskörét.
II. Javaslat
Az önkormányzati ASP rendszer – Önkormányzatunknál történő - bevezetése előtt
szükségesnek látjuk a gazdálkodási feladatok ellátásának, illetve az intézmények közötti
munkamegosztásnak a racionalizálását és az egységes gazdasági szemlélet kialakítását, a
feladatok ellátásának hatékonyabbá, valamint takarékosabbá tételét.
Ennek érdekében javasoljuk, hogy – Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
kivételével - valamennyi intézmény (46 db) esetében a gazdasági szervezet feladatait 2017.
augusztus 31. napjától 7 gazdasági szervezet helyett 1 gazdasági szervezet, mégpedig a
Debreceni Intézményműködtető Központ (a továbbiakban: DIM) lássa el a feladathoz
kapcsolódó szükséges létszám átadása mellett.
A következő táblázat szemlélteti a jelenlegi és jövőbeni helyzetet:
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Méliusz Juhász Péter Könyvtár
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Déri Múzeum
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9
10
11
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Központ
Debrecen Megyei Jogú Város
Idősek Háza
Debrecen Megyei Jogú Város
Városi Szociális Szolgálat

Gazdasági szervezet
feladatait ellátó
intézmények 2017.
augusztus 30. napjáig

Gazdasági szervezet
feladatait ellátó
intézmény 2017.
augusztus 31.
napjától

Ifjúság Utcai Óvoda
Kodály Filharmónia
Debrecen
Méliusz Juhász Péter
Könyvtár
Csokonai Színház
Déri Múzeum
Debreceni Közterület
Felügyelet
Debreceni
Intézményműködtető
Központ

Debreceni
Intézményműködtető
Központ

12
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14

Debrecen Megyei Jogú Város
Egyesített Bölcsődei Intézménye
Debrecen Megyei Jogú Város
Gyermekvédelmi Intézménye
Debrecen Megyei Jogú Város
Család- és Gyermekjóléti
Központja

A DIM a Közgyűlés 234/2013. (XI. 28.) határozata, valamint 222/2015. (XI. 19.) határozata
alapján jelenleg is ellátja a szociális és gyermekjóléti intézmények (5 db) tekintetében az
Ávr. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott gazdasági szervezet feladatait.
Javasoljuk a Közgyűlésnek, hogy az óvodák (33 db), kulturális intézmények (6 db), valamint
a Debreceni Közterület Felügyelet tekintetében 2017. augusztus 31. napjától szintén a DIM
lássa el az Ávr. 9. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott gazdasági szervezet
feladatait. Ezen intézmények esetében az Ávr. 9. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatok (működtetés, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő
feladatok) nem kerülnének át a DIM-hez, azok továbbra is az érintett intézményeknél
maradnának.
Ezen döntési javaslatot az Ávr. 7. § (1) bekezdésében foglaltak is megerősítik, mely szerint a
költségvetési szerv
a) a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek
előirányzataival minden esetben,
b) a működtetéshez, a vagyon használatához, valamint az a) pontba nem tartozó, a
közfeladatai ellátásához szükséges egyéb előirányzataival jogszabály vagy az irányító szerv
döntése alapján
rendelkezik.
A köznevelési intézmények, azaz az óvodák vonatkozásában a Közgyűlésnek jelen
előterjesztés keretében szükséges döntést hoznia, tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 11. pontjában, 84. § (3) bekezdés a)
pontjában és 84. § (7) bekezdés d) pontjában foglaltakra, miszerint a fenntartó július-augusztus
hónapok kivételével nevelési évben óvodát nem szervezhet át és az intézkedés tervezett
végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény
átszervezésével kapcsolatban. A gazdasági szervezet feladatainak átadása önmagában nem
minősül intézményátszervezésnek, azonban a 33 óvoda közül 5 óvoda (Hajó Utcai Óvoda, a
Pósa Utcai Óvoda, a Szivárvány Óvoda, a Táncsics Mihály Utcai Óvoda és az Újkerti
Manófalva Óvoda) esetében – a későbbiekben kifejtettek szerint - az alapító okiratok egyéb
pontjai is módosításra kerülnének, melyek már megalapozzák az intézményátszervezést és az
Nkt. fentiekben ismertetett rendelkezéseinek alkalmazását.
A gazdasági szervezet feladatainak átadása során a DIM-hez, mint gazdasági szervezettel
rendelkező költségvetési szervhez szükséges hozzárendelni a köznevelési intézményeket (33
óvodát). A döntés meghozatalához valamennyi óvoda alapító okiratának módosítása
indokolt.
Javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a kulturális intézmények és a Debreceni
Közterület Felügyelet gazdasági szervezet feladatai ellátásának átszervezése tekintetében
csupán szándéknyilatkozatot tegyen oly módon, hogy a Csokonai Színház, a Déri Múzeum,
a Kodály Filharmónia Debrecen és a Méliusz Juhász Péter Könyvtár, valamint a Debreceni
Közterület Felügyelet gazdasági szervezetét megszünteti, melyet követően az érintett gazdasági

szervezetek és a hozzájuk rendelt intézmények pénzügyi-, gazdálkodási feladatait átadja a DIM
részére. Ezen intézmények tekintetében a gazdasági szervezet feladatainak és a szükséges
közalkalmazotti létszám tényleges átadására és az átszervezéssel érintett költségvetési szervek
alapító okiratainak módosítására vonatkozó anyag a Közgyűlés soron következő ülésén kerül
előterjesztésre.
A fentiekben bemutatott átszervezés érinti az Önkormányzat 2017. költségvetését is. A
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 16.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2017. évi költségvetési rendelet) soron következő
módosításakor a változások átvezetése megtörténik.
Az előirányzat rendezése az átszervezéssel érintett intézmények között polgármesteri
határozattal megvalósítható, amelyre lehetőséget biztosít a 2017. évi költségvetési rendelet 15.
§-a.
III. Az Ifjúság Utcai Óvoda átszervezéssel érintett foglalkoztatottjai
A gazdasági szervezet feladatainak átadásával az Ifjúság Utcai Óvodából a feladat ellátásához
szükséges létszám is átkerül a DIM-hez.
Az Ifjúság Utcai Óvoda jelenleg 123,5 álláshellyel, a DIM pedig 170 álláshellyel látja el az
alapító okiratban meghatározott feladatát. Az Ifjúság Utcai Óvodában 28 gazdasági alkalmazott
álláshely van, melyből 1 álláshely jelenleg betöltetlen, tekintettel arra, hogy a 28 főből 1 fő
gazdasági alkalmazott áthelyezésre került a Déri Múzeumhoz. Javasoljuk, hogy az Ifjúság Utcai
Óvoda 28 gazdasági alkalmazotti álláshelyéből 1 álláshely 2017. június 1. napjától kerüljön át
a Déri Múzeumhoz, 27 álláshely pedig 2017. augusztus 31. napjától a DIM-hez.
A tervezett intézkedést követően tehát az Ifjúság Utcai Óvoda álláshelyeinek száma a 28
gazdasági alkalmazotti álláshely átadásával 123,5-ről 95,5-re csökken: 27 álláshely a DIMhez kerül, 1 álláshely a Déri Múzeumhoz. A fentiek következtében a DIM engedélyezett
álláshelyeinek száma 170-ről 197-re, a Déri Múzeum engedélyezett álláshelyeinek száma 129,8
álláshelyről 130,8 álláshelyre emelkedik.
A Közgyűlés a „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
rendelet végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról” szóló 29/2017. (II. 16.) határozata
7./ pontjának „Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett
álláshelyei” címet viselő 17. mellékletében megállapította az önkormányzat irányítása alá
tartozó költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeit. A közgyűlési határozat a 64/2017. (IV.
27.) határozat 7./ pontjával már egyszer módosításra került. A gazdasági szervezet feladatainak
átadásából adódóan a későbbiekben el kell végezni ezen határozat újbóli módosítását.
Az Ifjúság Utcai Óvoda érintett közalkalmazottjai vonatkozásában a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 24. § (3) bekezdése,
valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 36. §-a
szerint munkáltató személyében bekövetkező változás áll be, amely a közalkalmazotti
jogviszonyt önmagában nem érinti. Az átvétel időpontjában fennálló közalkalmazotti
jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra, vagyis
az Ifjúság Utcai Óvodáról a DIM-re szállnak át.
Az Mt. 37. §-a alapján az Ifjúság Utcai Óvoda, mint átadó munkáltató az átszállást megelőzően
köteles tájékoztatni az átvevő munkáltatót, azaz a DIM-et az átszállással érintett
közalkalmazotti jogviszonyokból és a tanulmányi szerződésekből származó jogokról és
kötelezettségekről.

Tekintettel arra, hogy a változással érintett költségvetési szerveknél közalkalmazotti tanács is
működik, az Mt. 265. §-a szerint legkésőbb az átszállást megelőző 15 nappal az átadó és átvevő
munkáltatónak tájékoztatnia kell a közalkalmazotti tanácsot a változás időpontjáról, okáról és
a közalkalmazottakat érintő jogi, gazdasági és szociális következményeiről, valamint tárgyalást
kell kezdeményezniük a közalkalmazotti tanáccsal a munkavállalókat érintő tervezett
intézkedésekről.
Az Mt 38. § (1) bekezdése szerint az átvevő munkáltató (DIM) az átszállást követő 15 napon
belül köteles írásban tájékoztatni a közalkalmazottakat a munkáltató személyében
bekövetkezett változásról, valamint a munkafeltételek változásáról.
Jelenleg az Ifjúság Utcai Óvoda gazdasági vezetőjének vezetői megbízása 2015. június 1.
napjától 2020. május 31. napjáig szól. Az Ifjúság Utcai Óvodában a pénzügyi – gazdálkodási
feladatok megszűnésére tekintettel a gazdasági vezető magasabb vezetői megbízását vissza
kell vonni. A Kjt. 23. § (5) és (6) bekezdése alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója a
magasabb vezetői megbízást írásban vonhatja vissza. A megbízás visszavonása után a
közalkalmazottat a kinevezése szerinti munkakörében kell továbbfoglalkoztatni, amely az
Ifjúság Utcai Óvoda gazdasági vezetőjének tekintetében a gazdasági alkalmazott munkakört
jelenti.
Az Áht. 9. § d) pontja és 9/A. § (1) bekezdése alapján az irányító szerv hatáskörébe tartozik a
költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy
megbízásának visszavonása. Az irányító szervnek címzett irányítási hatáskört az irányító szerv
vezetője, azaz jelen esetben Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.
IV. Egyéb intézkedések: az önkormányzati óvodák alapító okiratának módosítása
IV/1. Jogszabályi háttér
Az Nkt. 4. § 11. pontja alapján intézményátszervezésnek minősül minden olyan fenntartói
döntés, amely az alapító okirat Nkt. 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.
A köznevelési intézmények alapító okiratának tartalmi elemeit az Nkt. 21. § (3) bekezdése az
alábbiak szerint határozza meg:
„A köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai alapdokumentuma tartalmazza
a) az alapító és a fenntartó, nevét és székhelyét,
b) az intézmény - külön jogszabályban meghatározott - hivatalos nevét,
c) az intézmény típusát,
d) az intézmény feladatellátási helyét,
da) székhelyét,
db) tagintézményét,
dc) telephelyét,
e) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,
f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-,
tanulólétszámot,
g) iskolatípusonként az évfolyamok számát,
h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését,
i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak
szerint a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, szakgimnázium esetén az ágazatokat,

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. 83. § (3) és (4) bekezdései szerint a fenntartónak a köznevelési intézmény
átszervezésével, nevének megállapításával összefüggő döntése előtt be kell szerezni az érintett
intézmény alkalmazotti közössége és szülői szervezete véleményét is. A vélemény
kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal
rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésre áll. Az
érdekeltek véleményének kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától
számítva – legalább 15 napot kell biztosítani.
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Intézményfelügyeleti Osztálya (a
továbbiakban: Intézményfelügyeleti Osztály) felkérte az érintett óvodák vezetőit a szükséges
véleményeztetési eljárások lefolytatására. Az eljárások eredményeként született
jegyzőkönyvek megtekinthetők az Intézményfelügyeleti Osztályon (4026 Debrecen, Kálvin tér
11., I. em. 110. iroda).
IV/2. Valamennyi óvoda alapító okiratát érintő módosítás
Az óvodák alapító okiratainak módosítását több, az alábbiakban részletezett körülmény
indokolja.
Az önkormányzati óvodák alapító okirata a gazdálkodással összefüggő jogosítványok körében
rendelkezik arról, hogy a „Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai
tevékenységgel összefüggő speciális előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyi –
gazdasági feladatokat az Ifjúság Utcai Óvoda 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.”
Az önkormányzati óvodákat (is) érintő, korábban kifejtett gazdasági átszervezés miatt a 33
önkormányzati fenntartású óvoda alapító okiratában át kell vezetni a pénzügyi-gazdasági
feladatokat ellátó gazdasági szervezetre vonatkozó változást. A pénzügyi-gazdasági
feladatokat a továbbiakban a DIM látja el.
IV/3. Egyes óvodák alapító okiratait érintő módosítások
IV/3/1.
A Közgyűlés jelen ülésnapon, külön napirendi pontban tárgyalja „Az indítható csoportok
számának meghatározása a 2017/2018. nevelési évben a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban” tárgyú előterjesztést, mely alapján a
következő nevelési évben 263 óvodai csoport indítása válik lehetővé.
A 2017/2018. nevelési év előkészítése során az Intézményfelügyeleti Osztály felmérte a
nevelési évre jelentkező, felvételt nyert, továbbá a beiratkozott gyermekek létszámát
intézményenkénti viszonylatban. Az adatok elemzése után megállapítást nyert, hogy a
születések számának kissé emelkedő tendenciájának, valamint a nem egyenletes intézményi
keresettségi mutatóknak megfelelően három óvoda esetében szükséges az alapító okiratban
rögzített felvehető maximális gyermeklétszám emelése annak érdekében, hogy valamennyi
felvételt kérő gyermek elhelyezése megoldott legyen. A számadatok alapján megállapítható az
is, hogy a Pósa Utcai Óvoda esetében a következő nevelési évre várható gyermeklétszám nem

indokolja a jelenleg működő 7 óvodai csoport működtetését, a gyermekek nevelése 5 óvodai
csoportban, a székhelyintézményben is megoldható. Ezáltal a Pósa Utcai Óvoda Pósa u. 1.
szám alatti telephelye, mint feladatellátási hely megszűnik.
A szükséges módosítást az alábbi táblázat szemlélteti:
Az indítható csoportok
Hatályos alapító
okiratban szereplő
számára tett javaslat
Óvoda neve
alapján a csoportok száma felvehető maximális

Javasolt felvehető
maximális
gyermeklétszám

a 2017/2018. nevelési évben

gyermeklétszám

Szivárvány Óvoda

7

140

155

Táncsics Mihály
Utcai Óvoda

8

180

192

Újkerti Manófalva
Óvoda

7

175

189

Pósa Utcai Óvoda

5

163

140

Az Önkormányzat által fenntartott óvodák férőhelyszáma a módosítás eredményeként
összességében 41-el nő, így az óvodai férőhelyek száma a korábbi 6942-ről 6960-ra változik.
A debreceni lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodaköteles korú
gyermekek felvételét az Önkormányzat biztosítani tudja, sőt a várható gyermeklétszámot
meghaladó férőhelyszám áll rendelkezésre az önkormányzati óvodákban.
Az óvodaköteles korú gyermekek várható létszáma a következő három nevelési évben a
születési adatok figyelembevételével várhatóan az alábbiak szerint alakul:
2015/2016.
2016/2017. 2017/2018. 2018/2019.
2019/2020
nevelési év
nevelési év nevelési év nevelési év
nevelési év
Óvodaköteles
korú gyermekek
létszáma (fő)

5895

5907

5923

5991

5951

IV/3/2.
A Hajó Utcai Óvoda vezetője az általa irányított óvoda vonatkozásában az intézmény nevének
és címének változására irányuló kezdeményezéssel élt a fenntartónál. A kezdeményezésben
foglalt javaslat szerint az óvoda nevét Arany János Óvodára, míg a 7689/26 hrsz.-ú, a
valóságban Debrecen, Görbe u. 5. szám alatti székhelyéül szolgáló önkormányzati tulajdonú
ingatlan hivatalos címét Debrecen, Arany János tér 3. számra szeretnék módosítani.
Az Intézményfelügyeleti Osztály az óvoda elnevezésére vonatkozó javaslatot a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123-126. §-aiban foglaltaknak való megfelelősége
tükrében megvizsgálta, és azt rendben találta.
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztálya előzetes állásfoglalása
alapján az óvoda székhelyének Debrecen, Arany János u. 3. számra történő módosításának
akadálya nincs, tekintettel arra, hogy a szóban forgó ingatlan az Arany János térrel közterületi
csatlakozásban van. Álláspontját a MŰSZ-55941-4/2017. ügyiratszámon kiadott határozatban
megerősítette, és a 7689/26 hrsz-ú ingatlan új házszámát Debrecen, Arany János tér 3. szám
szerint állapította meg.

Az óvoda nevére és székhelyére vonatkozó változást az óvoda alapító okiratán át kell vezetni.
Az Áht. 9. § a) pontja, valamint 9/A. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv alapító
okiratának módosítására vonatkozó hatáskört az irányító szerv vezetője gyakorolja.
Az Áht. 8/A. § (2) bekezdése értelmében az alapító okiratot a Magyar Államkincstár által
rendszeresített formanyomtatványnak megfelelően szükséges elkészíteni.
Fenti jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével készült el az óvodák alapító okiratának
módosítása, melyeken a szükséges változások átvezetése megtörtént.
A hatályos alapító okiratok az előterjesztés mellékletei, az ezeket módosító okiratok a határozati
javaslat 1-33. számú mellékletét, az egységes szerkezetű alapító okiratok a határozati javaslat
34-66. számú mellékletét képezik.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a kulturális intézmények, a Debreceni Közterület
Felügyelet és a DIM alapító okiratának módosítása, valamint a jelen előterjesztésben
szándéknyilatkozatként megfogalmazott döntési javaslatok a következő közgyűlési ülésre
kerülnek előterjesztésre.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. és 6.
pontja, 42. § 7. pontja és 114. § (2) bekezdése, a 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése,
9. § a) és d) pontja, 9/A. § (1) bekezdése és 10. § (4)-(4b) bekezdése, a 2011. évi CXC. törvény
4. § 11. pontja, 21. § (3) bekezdése, 83. § (2) bekezdés a) pontja, (3)-(5) bekezdése, 84. § (3)
bekezdés a) pontja és (7) bekezdés d) pontja, az 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (5)-(6)
bekezdése és 24. § (3) bekezdése, a 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 36-38. §-a és a
265. §-a, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, 7. § (1) bekezdése, 9. § (1)-(2) bekezdése
és (5)-(5a) bekezdése, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123-126. §-ai alapján,
figyelemmel a 201/2016. (VI. 23.) határozat 3./ pontjában, a 29/2017. (II. 16.) határozat 7.
pontjában és a 64/2017. (IV. 27.) határozat 7./ pontjában foglaltakra
I./ kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2017. augusztus 31. napjával átszervezi a Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott gazdasági szervezettel rendelkező
kulturális intézményeket (Csokonai Színház, Déri Múzeum, Kodály Filharmónia Debrecen,
Méliusz Juhász Péter Könyvtár), valamint a Debreceni Közterület Felügyeletet oly módon,
hogy a gazdálkodási feladatokat átadja a Debreceni Intézményműködtető Központnak (4026
Debrecen, Kálvin tér 2/A.; a továbbiakban: DIM) és kijelöli a DIM-et, hogy ezen költségvetési
szervek, valamint a Debreceni Művelődési Központ és a Vojtina Bábszínház vonatkozásában
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9.
§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatokat lássa el.
II./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét és a Humán Főosztály vezetőjét, hogy az I./
pontban foglalt szándéknyilatkozat alapján készítsék elő az érintett költségvetési szervek
átszervezésére vonatkozó közgyűlési előterjesztést.

Határidő: 2017. június 30.
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője és a Humán Főosztály vezetője
III./ Átszervezi 2017. augusztus 31. napjával az Ifjúság Utcai Óvodát (4027 Debrecen, Ifjúság
utca 4.) oly módon, hogy a gazdálkodási feladatokat átadja a DIM-nek
IV./ Kijelöli 2017. augusztus 31. napjával a DIM-et, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata által fenntartott 33 óvoda, mint költségvetési szerv vonatkozásában az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatokat lássa el.
V./ Elfogadja 2017. augusztus 31. napjával
1./ az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 95/2016. (IV. 28.) határozattal elfogadott, OKT-786633/2016. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot az 1. számú melléklet,
valamint egységes szerkezetű alapító okiratát a 34. számú melléklet szerint,
2./ az Angyalkert Óvoda 100/2015. (V. 28.) határozattal elfogadott, OKT-80347-4/2015.
okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 2. számú melléklet, valamint
egységes szerkezetű alapító okiratát a 35. számú melléklet szerint,
3./ az Áchim András Utcai Óvoda 128/2016. (V. 26.) határozattal elfogadott, OKT-966053/2016. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 3. számú melléklet,
valamint egységes szerkezetű alapító okiratát a 36. számú melléklet szerint,
4./ a Boldogfalva Óvoda 128/2016. (V. 26.) határozattal elfogadott, OKT-96613-3/2016.
okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 4. számú melléklet, valamint
egységes szerkezetű alapító okiratát a 37. számú melléklet szerint,
5./ a Faragó Utcai Óvoda 100/2015. (V. 28.) határozattal elfogadott, OKT-80408-4/2015.
okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot az 5. számú melléklet, valamint
egységes szerkezetű alapító okiratát a 38. számú melléklet szerint,
6./ a Gönczy Pál Utcai Óvoda 100/2015. (V. 28.) határozattal elfogadott, OKT-80418-4/2015.
okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 6. számú melléklet, valamint
egységes szerkezetű alapító okiratát a 39. számú melléklet szerint,
7./ a Görgey Utcai Óvoda 128/2016. (V. 26.) határozattal elfogadott, OKT-96618-3/2016.
okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 7. számú melléklet, valamint
egységes szerkezetű alapító okiratát a 40. számú melléklet szerint,
8./ a Hajó Utcai Óvoda 128/2016. (V. 26.) határozattal elfogadott, OKT-96630-3/2016.
okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 8. számú melléklet, valamint
egységes szerkezetű alapító okiratát a 41. számú melléklet szerint,
9./ a Homokkerti Pitypang Óvoda 100/2015. (V. 28.) határozattal elfogadott, OKT-803264/2015. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 9. számú melléklet,
valamint egységes szerkezetű alapító okiratát a 42. számú melléklet szerint,

10./ az Ifjúság Utcai Óvoda 128/2016. (V. 26.) határozattal elfogadott, OKT-96645-3/2016.
okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 10. számú melléklet, valamint
egységes szerkezetű alapító okiratát a 43. számú melléklet szerint,
11./ az Ispotály Utcai Óvoda 128/2016. (V. 26.) határozattal elfogadott, OKT-96647-3/2016.
okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 11. számú melléklet, valamint
egységes szerkezetű alapító okiratát a 44. számú melléklet szerint,
12./ a Karácsony György Utcai Óvoda 128/2016. (V. 26.) határozattal elfogadott, OKT96651-3/2016. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 12. számú
melléklet, valamint egységes szerkezetű alapító okiratát a 45. számú melléklet szerint,
13./ a Kemény Zsigmond Utcai Óvoda 128/2016. (V. 26.) határozattal elfogadott, OKT96657-3/2016. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 13. számú
melléklet, valamint egységes szerkezetű alapító okiratát a 46. számú melléklet szerint,
14./ a Közép Utcai Óvoda 128/2016. (V. 26.) határozattal elfogadott, OKT-96661-3/2016.
okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 14. számú melléklet, valamint
egységes szerkezetű alapító okiratát a 47. számú melléklet szerint,
15./ a Kuruc Utcai Óvoda 128/2016. (V. 26.) határozattal elfogadott, OKT-96664-3/2016.
okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 15. számú melléklet, valamint
egységes szerkezetű alapító okiratát a 48. számú melléklet szerint,
16./ a Lehel Utcai Óvoda 128/2016. (V. 26.) határozattal elfogadott, OKT-96668-3/2016.
okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 16. számú melléklet, valamint
egységes szerkezetű alapító okiratát a 49. számú melléklet szerint,
17./ a Levendula Óvoda 100/2015. (V. 28.) határozattal elfogadott, OKT-80451-4/2015.
okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 17. számú melléklet, valamint
egységes szerkezetű alapító okiratát az 50. számú melléklet szerint,
18./ a Liget Óvoda 100/2015. (V. 28.) határozattal elfogadott, OKT-80471-4/2015.
okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 18. számú melléklet, valamint
egységes szerkezetű alapító okiratát az 51. számú melléklet szerint,
19./ a Margit Téri Óvoda 100/2015. (V. 28.) határozattal elfogadott, OKT-80338-4/2015.
okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 19. számú melléklet, valamint
egységes szerkezetű alapító okiratát az 52. számú melléklet szerint,
20./ a Mesekert Óvoda 128/2016. (V. 26.) határozattal elfogadott, OKT-96673-3/2016.
okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 20. számú melléklet, valamint
egységes szerkezetű alapító okiratát az 53. számú melléklet szerint,
21./ a Mosolykert Óvoda 128/2016. (V. 26.) határozattal elfogadott, OKT-96676-3/2016.
okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 21. számú melléklet, valamint
egységes szerkezetű alapító okiratát az 54. számú melléklet szerint,

22./ a Nagyerdei Óvoda 100/2015. (V. 28.) határozattal elfogadott, OKT-80424-4/2015.
okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 22. számú melléklet, valamint
egységes szerkezetű alapító okiratát az 55. számú melléklet szerint,
23./ a Pósa Utcai Óvoda 128/2016. (V. 26.) határozattal elfogadott, OKT-96679-3/2016.
okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 23. számú melléklet, valamint
egységes szerkezetű alapító okiratát az 56. számú melléklet szerint,
24./ a Simonyi Úti Óvoda 100/2015. (V. 28.) határozattal elfogadott, OKT-80434-4/2015.
okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 24. számú melléklet, valamint
egységes szerkezetű alapító okiratát az 57. számú melléklet szerint,
25./ a Sinay Miklós Utcai Óvoda 128/2016. (V. 26.) határozattal elfogadott, OKT-966843/2016. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 25. számú melléklet,
valamint egységes szerkezetű alapító okiratát az 58. számú melléklet szerint,
26./ a Sípos Utcai Óvoda 128/2016. (V. 26.) határozattal elfogadott, OKT-96688-3/2016.
okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 26. számú melléklet, valamint
egységes szerkezetű alapító okiratát az 59. számú melléklet szerint,
27./ a Szabadságtelepi Óvoda 100/2015. (V. 28.) határozattal elfogadott, OKT-80412-4/2015.
okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 27. számú melléklet, valamint
egységes szerkezetű alapító okiratát a 60. számú melléklet szerint,
28./ a Százszorszép Óvoda 100/2015. (V. 28.) határozattal elfogadott, OKT-80441-4/2015.
okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 28. számú melléklet, valamint
egységes szerkezetű alapító okiratát a 61. számú melléklet szerint,
29./ a Szivárvány Óvoda 128/2016. (V. 26.) határozattal elfogadott, OKT-96692-3/2016.
okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 29. számú melléklet, valamint
egységes szerkezetű alapító okiratát a 62. számú melléklet szerint,
30./ a Táncsics Mihály Utcai Óvoda 128/2016. (V. 26.) határozattal elfogadott, OKT-966953/2016. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 30. számú melléklet,
valamint egységes szerkezetű alapító okiratát a 63. számú melléklet szerint,
31./ a Thaly Kálmán Utcai Óvoda 100/2015. (V. 28.) határozattal elfogadott, OKT-804374/2015. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 31. számú melléklet,
valamint egységes szerkezetű alapító okiratát a 64. számú melléklet szerint,
32./ a Tócóskerti Óvoda 100/2015. (V. 28.) határozattal elfogadott, OKT-80340-4/2015.
okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 32. számú melléklet, valamint
egységes szerkezetű alapító okiratát a 65. számú melléklet szerint,
33./ az Újkerti Manófalva Óvoda 128/2016. (V. 26.) határozattal elfogadott, OKT-967003/2016. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 33. számú melléklet,
valamint egységes szerkezetű alapító okiratát a 66. számú melléklet szerint.

VI./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntésének megfelelően az alapító
okiratok módosításával 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
VII./ 2017. június 1. napjával elrendeli az Ifjúság Utcai Óvoda 123,5 engedélyezett
álláshelyeinek számából 1 egyéb (gazdasági) alkalmazotti álláshely átadását a Déri Múzeum
(4026 Debrecen, Déri tér 1.) részére, így az Ifjúság Utcai Óvoda közalkalmazotti létszámát 49
pedagógus, 31 nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő és 42,5 egyéb alkalmazotti
álláshelyben, azaz mindösszesen 122,5 álláshelyben állapítja meg. Ezzel egyidejűleg a Déri
Múzeum közalkalmazotti létszámát 109,8 szakmai tevékenységet ellátó és 21 intézmény
üzemeltetéshez kapcsolódó álláshelyben, azaz mindösszesen 130,8 álláshelyben állapítja meg.
VIII./ A III./ és IV./ pontban foglalt döntésre tekintettel, figyelemmel a VII./ pontban
foglaltakra 2017. augusztus 31. napjával elrendeli az Ifjúság Utcai Óvoda 122,5 engedélyezett
álláshelyeinek számából 27 egyéb (gazdasági) alkalmazotti álláshely átadását a DIM részére,
így az Ifjúság Utcai Óvoda közalkalmazotti létszámát 49 pedagógus, 31 nevelő- és oktató
munkát közvetlenül segítő és 15,5 egyéb alkalmazotti álláshelyben, azaz mindösszesen 95,5
álláshelyben állapítja meg. Ezzel egyidejűleg a DIM közalkalmazotti létszámát 170 álláshelyről
197 álláshelyre növeli.
IX./ A III./-IV./ pontban foglalt döntésre tekintettel felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy
az Ifjúság Utcai Óvoda gazdasági vezetője vezetői megbízásának visszavonásával kapcsolatos
munkáltatói intézkedéseket készítse elő, valamint felkéri a polgármestert, hogy a gazdasági
vezető vezetői megbízásának visszavonásával kapcsolatos irányítási hatáskört gyakorolja.
Határidő: 2017. augusztus 30.
Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
X./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet
módosítását a közgyűlési döntésnek megfelelően készítse elő és a szükséges intézkedéseket –
különösen a VII./ és VIII./ pontban meghatározott álláshelyváltozásra figyelemmel – tegye
meg.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
XI./ Felkéri az Ifjúság Utcai Óvoda vezetőjét, hogy
a) az intézmény átszervezésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket a közgyűlési döntésnek
megfelelően tegye meg,
b) az Mt. 37. §-ában foglalt intézkedést a DIM irányába tegye meg,
c) az Mt. 265. §-ában foglalt – a közalkalmazotti tanács irányában fennálló – tájékoztatási
kötelezettségének tegyen eleget.
Határidő: az a) pont vonatkozásában: 2017. augusztus 31.

a b) pont vonatkozásában: 2017. augusztus 15.
a c) pont vonatkozásában: 2017. augusztus 15.
Felelős: az Ifjúság Utcai Óvoda vezetője
XII./ Felkéri a DIM igazgatóját, hogy a közgyűlési döntésben foglaltak alapján
a) gondoskodjon az intézmény működésére vonatkozó dokumentumok – különösen az
intézmény szervezeti és működési szabályzatának – módosításáról és fenntartói jóváhagyásra
történő előkészítéséről,
b) készítse el az érintett óvodák vezetőivel a munkamegosztási megállapodásokat, és terjessze
a polgármester elé jóváhagyásra,
c) az Mt. 265. §-ában foglalt – a közalkalmazotti tanács irányában fennálló – tájékoztatási
kötelezettségének tegyen eleget,
d) az Mt. 38. § (1) bekezdésében foglalt intézkedéseket tegye meg.
Határidő: az a) pont vonatkozásában: 2017. október 31.
a b) pont vonatkozásában: 2017. szeptember 30.
a c) pont vonatkozásában: 2017. augusztus 15.
a d) pont vonatkozásában: 2017. szeptember 15.
Felelős: a DIM igazgatója
XIII./ Felkéri az érintett óvodák vezetőit, hogy gondoskodjanak az általuk vezetett intézmény
működésére vonatkozó dokumentumok – különösen a szervezeti és működési szabályzat,
valamint a pedagógiai program – módosításáról.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: az érintett intézmények vezetői
XIV./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az érintett
intézmények vezetőit értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Humán Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2017. május 15.

Dr. Papp László
polgármester

