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Tisztelt Közgyűlés!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
8) pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások.
A gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások rendszerét a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) szabályozza.
A Gyvt. 21/A. § (3) bekezdés alapján, a 21/A.§ (1) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést
biztosítja a települési önkormányzat
aa) az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében és óvodában, továbbá
ab) a közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és
felnőttképzési szerv (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: köznevelési fenntartó) által
fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben,
b) az egyházi és a nem állami fenntartó az általa fenntartott nem bentlakásos intézményben,
c) a fenntartó az egyéb állami fenntartású nem bentlakásos intézményben.
Tehát jogszabály alapján az étkeztetés biztosítása az Önkormányzat feladata, a megvalósítás
pedig költségvetési szervek útján történik.
A Debreceni Intézményműködtető Központ (továbbiakban: DIM) által 2013. évben
kifejlesztésre került a közétkeztetéshez kapcsolódó ágazati jogszabályi előírások változásait
folyamatosan követő, minden igényt kielégítő rendszer, amely az iskolai és kollégiumi
intézményekben történő bevezetését követően 2016. évben a debreceni bölcsődékben is
alkalmazásra került. 2018. január hónapjától a DIM az óvodai intézmények étkeztetéséhez
kapcsolódóan is bevezetné az általuk kifejlesztett szoftvert.
A DIM által fejlesztett program alkalmas a népszerű csoportos beszedési megbízás fizetési mód
kezelésére, illetve fejlesztést követően a szülői felület biztosítása által az otthonról történő
bankkártyás fizetésre, továbbá az elektronikus számlák szülők részére történő továbbítására. Az
újfajta fizetési módok készpénz kímélőek és kényelmi szolgáltatást jelentenek a díj fizetője
részére.
A határozati javaslat magában foglalja, hogy a 33 óvoda 2018. évi elemi költségvetésében (és
a 2018-as évet követő költségvetési években) az intézményi gyermekétkeztetés
üzemeltetéséhez kapcsolódó működési bevételek és dologi kiadási előirányzatok már a DIM
költségvetésében kerülnek betervezésre 2018-as költségvetési évvel kezdődően.
Ezen döntési javaslatot az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 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.
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) bekezdése 8) pontja, az 1997. évi XXXI. törvény
21/A. § (3) bekezdése a) pont aa) alpontja, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1)
bekezdése alapján
1./ Úgy dönt, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó,
fenntartásában lévő óvodák esetében a gyermekétkeztetés üzemeltetéséhez kapcsolódó
feladatokat 2018. január 1-jétől a Debreceni Intézményműködtető Központ (4026 Debrecen,
Kálvin tér 2/A.; a továbbiakban: DIM) lássa el.
2./ Utasítja az 1./ pontban foglalt költségvetési szervek vezetőit és a Gazdálkodási Főosztály
vezetőjét, hogy a költségvetési szervek 2018. évi elemi költségvetéseit úgy tervezzék meg, hogy
a gyermekétkeztetés üzemeltetéséhez kapcsolódó működési bevételek és dologi kiadási
előirányzatok a DIM elemi költségvetésébe kerüljenek betervezésre.
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetét az 1-2./ pontban foglaltaknak
megfelelően készítse elő.
Határidő: az önkormányzat 2018. évi költségvetésének előterjesztése
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
4./ Felkéri a DIM igazgatóját, hogy a közgyűlési döntésben foglaltak alapján készítse el az
érintett költségvetési szervek vezetőivel a munkamegosztási megállapodások módosítását, és
terjessze a polgármester elé jóváhagyásra.
Határidő: azonnal
Felelős: a DIM igazgatója
5./ Felhatalmazza a Polgármestert a 4./ pont szerinti munkamegosztási megállapodások
módosításának jóváhagyására.
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2018. január 18.
Dr. Papp László
polgármester

