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Tisztelt Közgyűlés!
I. Előzmények
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) bekezdése
alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók
óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.
A Kormány az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként,
ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei
gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (a
továbbiakban: KLIK) jelölte ki.
Az Nkt. 76. § (5) bekezdése alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő intézményi
feladatellátást
szolgáló
ingatlan
és
ingó
vagyon
a
KLIK
ingyenes
használatába/vagyonkezelésébe került 2013. január 1-jétől kezdődően mindaddig, amíg a
köznevelési feladat KLIK részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.
A fenti jogszabályok figyelembevételével – Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 268/2012. (XII. 13.) határozata alapján – Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a KLIK 2012.
december 13-án átadás-átvételi megállapodást kötött egymással, amelyben meghatározták a
KLIK ingyenes használatába/vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek körét.
Ezt követően kerültek megkötésre a KLIK-kel – intézményenként – az intézményi feladatellátást
szolgáló vagyon ingyenes használatba adásáról szóló szerződések (ahol a köznevelési intézményt az
Önkormányzat működteti), illetve a vagyonkezelési szerződések (ahol az Önkormányzat az
intézményt nem működteti), figyelemmel a Közgyűlés 6/2013. (I. 24.) határozatában foglaltakra.
Ez utóbbi döntés alapján 32 intézmény vonatkozásában került sor a KLIK és az Önkormányzat
között ingyenes használatba adási szerződés és 15 szakképző intézmény vonatkozásban
ingyenes vagyonkezelési szerződés aláírására.
Az Nkt. – 2016. december 31-ig hatályos – 74. § (4) bekezdése alapján a 3000 főt meghaladó
lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakképző iskola kivételével - az
illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ
által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon
működtetéséről.
Az Önkormányzat illetékességi területén lévő, az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló, az Önkormányzat tulajdonában
álló ingó és ingatlan vagyon működtetésére a Közgyűlés a 32/2013. (II. 28.) határozatával

megalapította 2013. május 1. napjával a Debreceni Intézményműködtető Központot (a
továbbiakban: DIM), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet. Létszámkeretét
570 főben határozta meg.
Az ingatlanok és ingó vagyonok működtetése tekintetében az Önkormányzat és a DIM között
működtetési szerződés került aláírásra 2013. május 1. napján történő hatálybalépéssel.
A Közgyűlés a 153/2013. (VI. 27.) határozatával módosította a DIM alapító okiratát, mely szerint a
Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola és Kollégium Győrffy István Kollégiuma (4025
Debrecen, Postakert u. 7.) is a DIM működtetésébe és a KLIK ingyenes használatába került.
A fentiekre tekintettel a 2013. évben összesen 33 közintézmény került a KLIK ingyenes
használatába és a DIM működtetésébe.
II. A 2017. január 1. napjával történő változások bemutatása
Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a
Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési
intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIK-ből a
területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a Korm. rendeletben meghatározott tankerületi
központba olvadnak be. A KLIK 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven működik
tovább. A KLIK illetékességi körébe tartozó köznevelési intézmények fenntartói jogai és
kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja a tankerületi központ,
esetünkben a Debreceni Tankerületi Központ.
Az Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési
önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos
jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek 2017. január 1. napjától a tankerületi
központot illetik meg, illetve terhelik.
Az Nkt. 99/G. § (2) bekezdése szerint 2017. január 1-jével a tankerületi központ foglalkoztatotti
állományába kerülnek a működtető önkormányzat által irányított költségvetési szervnél a
tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény működtetését és a működtetéshez
kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók,
ha - a munkaviszonyban foglalkoztatottak kivételével - megfelelnek a 2016. december 31-én
betöltött munkakörükre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és végrehajtási rendeleteikben meghatározott
képesítési előírásoknak.
Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése alapján a 2016. december 31-én a települési önkormányzat által
működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló települési
önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog leltár szerint 2017. január 1-jén a területileg
illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül. A köznevelési feladat ellátását
biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz kapcsolódó valamennyi jogot és
kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni kell.
Az Nkt. 2017. január 1. napján hatályos 74. § (4) bekezdése szerint a tankerületi központ által

fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati
tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot ingyenes vagyonkezelői
jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi központ részéről történő
ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik. A tankerületi központ ingyenes vagyonkezelői
jogának fennállása alatt a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó
vagyont a települési önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe nem adhatja. A
tankerületi központ által a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlanvagyon
bérbeadásához szükség van az érintett köznevelési intézmény vezetőjének előzetes véleményére.
A KLIK ingyenes használatában lévő 33 köznevelési intézmény tekintetében a 6/2013. (I. 24.)
határozat alapján megkötött ingyenes használatba adásról szóló szerződéseket az Nkt. fenti
jogszabályi rendelkezése alapján meg kell szüntetni és köznevelési intézményenként
vagyonkezelési szerződéseket kell kötni. Az ingyenes használatba adásról szóló szerződések
tekintetében külön megszüntető okirat elkészítése nem szükséges, tekintettel arra, hogy az új
vagyonkezelési szerződésekben rögzítésre fog kerülni, hogy az ingyenes használatba adásról szóló
szerződések - 2016. december 31. napjával – megszűnnek.
Az ingyenes vagyonkezelésbe adással érintett köznevelési intézmények felsorolását a határozati
javaslat 2. melléklete tartalmazza.
Az ingyenes vagyonkezelésbe adásra az Nkt. rendelkezésein túl a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Vagyontörvény), a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), valamint az Önkormányzat
vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet)
rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell.
A Vagyontörvény 11. § (13) bekezdése alapján nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat
ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges
infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben adható vagyonkezelésbe. Az Nkt.
4. § 1. pontja, illetve 74. § (1) bekezdése szerinti közfeladatot a köznevelési feladat jelenti.
A Vagyontörvény 11. § (1) és (3) bekezdése alapján vagyonkezelői jog vagyonkezelési szerződéssel
jön létre, amely versenyeztetés nélkül köthető.
A Vagyontörvény 11. § (8) bekezdése értelmében a vagyonkezelőt megilletik a tulajdonos jogai és
terhelik a tulajdonos kötelezettségei azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, nem terhelheti meg,
a vagyont biztosítékul nem adhatja, a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, a vagyonkezelői
jogot harmadik személyre nem ruházhatja át, valamint polgári jogi igényt megállapító, polgári jogi
igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a vagyonkezelésben lévő nemzeti vagyonra vonatkozóan
hatósági és bírósági eljárásban sem adhat.
A Vagyontörvényen túl a Vagyonrendelet 7. §-a rendelkezik a vagyonkezelői jog létesítésére
vonatkozó részletszabályokról. A vagyonkezelői jog létesítése a közművek és a hozzájuk tartozó
ingó vagyontárgyak tekintetében a polgármester, minden más vagyontárgy esetében a Közgyűlés
hatásköre.
Az Mötv. 109. § (5) bekezdése szerint a vagyonkezelő a vagyon felújításáról, pótlólagos
beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben
köteles gondoskodni és e célokra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képezni.
Javasoljuk, hogy az Önkormányzat a visszapótlási kötelezettség és az értékcsökkenésnek megfelelő
mértékű tartalékképzés kikötésével kösse meg a tankerületi központtal a vagyonkezelési
szerződéseket.
Az Nkt. 99/H. § (3) bekezdése értelmében az átadás-átvételt a működtető települési önkormányzat
képviseletére jogosult személy és a tankerületi központ képviseletében eljáró, az intézmény

székhelye szerint illetékes tankerületi igazgató megállapodásának legkésőbb 2016. december 15éig történő megkötésével kell végrehajtani. Az átadás-átvételi megállapodás tervezete a határozati
javaslat 1. mellékletét képezi. A megállapodás mellékletét képező táblázatokat – terjedelmi okokból
– nem csatoltuk jelen előterjesztéshez. Azok megtekinthetők Debrecen Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Vagyonkezelési Osztályán (4024 Debrecen, Piac utca 20.; 69. iroda).
A megállapodásban a foglalkoztatottak és a vagyon átadás-átvételénél a 2016. december 31-ei
állapotot kell alapul venni, ezért a határozati javaslat részét képező megállapodásban hivatkozott
mellékletek csupán tájékoztató jellegűek, mivel azok a 2016. szeptember 30-ai állapotot tükrözik. A
törvényi előírásnak megfelelő, 2016. december 31-ei állapotot tartalmazó mellékletek az egyes
vagyonkezelési szerződések mellékleteit fogják képezni.
Az Nkt. 99/H. § (4) bekezdése szerint ha a felek között a fenti határidőig nem jön létre vagy nem
teljeskörűen jön létre a megállapodás, az oktatásért felelős miniszter 2016. december 20. napjáig
határozattal létrehozza a megállapodást, illetve határozattal dönt a megállapodásban nem rendezett
kérdésekről. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat a bírósági felülvizsgálatra
tekintet nélkül végrehajtható.
Az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 4. és 8. pontja szerint az Önkormányzat feladatát képezi a
gyermekjóléti szolgáltatások keretében a közétkeztetési tevékenység, valamint az egészségügyi
alapellátás végzése, ezért az átadásra kerülő intézményekben a „konyha” és „étterem” funkciójú
helyiségek, valamint az iskolaorvosok, iskola fogorvosok és védőnők tevékenységének színteréül
szolgáló orvosi rendelők, védőnői és nővéri szobák és a hozzájuk tartozó felszerelési tárgyak,
valamint ingóságok nem képezik az átadás tárgyát.
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-a, valamint az Mötv. 13. § (1) bekezdés 15. pontjára
tekintettel az átadás-átvételre kerülő köznevelési intézmények ingatlanán létesített és kialakításában
még folyamatban lévő műfüves futballpályák és tartozékaik sem képezik a megállapodás
tárgyát.
Az uszoda céljára szolgáló helyiségek (beleértve az azt kiszolgáló helyiségeket), valamint a
hozzájuk tartozó felszerelési tárgyak és egyéb ingóságok szintén nem képezik az átadás-átvétel
tárgyát. Amennyiben a tankerületi központ az uszodákat köznevelési feladat céljára kívánja
használni, úgy annak feltételeit külön megállapodásban kell rögzíteni.
Az egyes köznevelési intézményekben lakossági célokat szolgáló helyiségek (pl.: könyvtár),
illetve az Önkormányzat által piaci szereplők részére biztosított ingatlanrészek - kivéve a büfé és a
hozzá tartozó ingóságok – szintén nem kerülnek a tankerületi központ vagyonkezelésébe.
A fentiek figyelembevételével azon ingatlanrészek, melyek nem kerülnek át a tankerületi
központhoz, a vagyonkezelési szerződések mellékletét képező alaprajzokon kerülnek megjelölésre.
A DIM köznevelési intézményeket érintő működtetési feladatainak megszűnése miatt 2017. január
1. napjától a DIM alapító okiratában a költségvetési szerv közfeladatát és alaptevékenységét
módosítani szükséges. Ez utóbbi módosítás a DIM alaptevékenységének kormányzati funkció
szerinti megjelölései közül a „096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása”
kormányzati funkció törlését jelenti az intézmény alapító okiratából.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése szerint az alapító okiratot
és annak módosítását az alapító szerv (Közgyűlés) adja ki a Magyar Államkincstár által
rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával.
A DIM hatályos alapító okirata az előterjesztés mellékletét, az ezt módosító okirat a határozati
javaslat 3. mellékletét, az egységes szerkezetű alapító okirat a határozati javaslat 4. mellékletét
képezi.

A köznevelési intézmények működtetésével összefüggő feladatokat 2017. január 1. napjával a
jelenleg a DIM-mel közalkalmazotti jogviszonyban álló ún. „technikai dolgozók” fogják ellátni. A
DIM jelenlegi létszámkerete 536,25. Az érintett ingatlanok működtetéséhez kapcsolódó
funkcionális feladatokat ellátó, az Nkt. 99/G. § (2) bekezdése alapján 2017. január 1. napjával a
tankerületi központ részére átadásra kerülő foglalkoztatottak összes létszáma 389,75, melyből a
betöltött álláshelyek száma 367,75.
2017. január 1 napjával a DIM létszámkeretét a tankerületi központnak átadásra kerülő 389, 75
álláshellyel csökkenteni szükséges.
Az átadással érintett foglalkoztatottak a Debreceni Tankerületi Központ általi átvételt követően is a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá
fognak tartozni. A 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 a DIM-ről a Debreceni Tankerületi Központra szállnak át.
Az Mt. 37. §-a alapján a DIM, mint átadó munkáltató az átszállást megelőzően köteles tájékoztatni
az átvevő munkáltatót (Debreceni Tankerületi Központ) az átszállással érintett közalkalmazotti
jogviszonyokból, valamint versenytilalmi megállapodásokból és a tanulmányi szerződésekből
származó jogokról és kötelezettségekről.
Tekintettel arra, hogy a DIM-nél 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 (Debreceni Tankerületi Központ) az
átszállást követő 15 napon belül köteles írásban tájékoztatni a közalkalmazottakat a munkáltató
személyében bekövetkezett változásról, valamint a munkafeltételek változásáról.
A működtetési feladatok 2017. január 1. napjával történő átadásával a DIM működtetési feladatai
megszűnnek a köznevelési intézményekben, ezért az ingatlanok és ingó vagyonok működtetése
tekintetében az Önkormányzat és a DIM között 2013. május 1-jei hatállyal létrejött működtetési
szerződést felül kell vizsgálni, melynek eredményeként a szerződést vagy módosítani vagy
megszüntetni kell.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontja, 107. §-a és 109. §-a,
a 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. pontja, 74. § (1) bekezdése, 99/G. §-a és 99/H. §-a, a 2011. évi

CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja, 11. § (1), (3), (5), (7)-(8) és (13) bekezdése, a
2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése és 9. § a) pontja, az 1992. évi XXXIII. törvény 24. §
(3) bekezdése, a 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 36-38. §-ai és 265. §-a, a 134/2016. (VI.
10.) Korm. rendelet, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, a 24/2013. (V. 30.)
önkormányzati rendelet 7. §-a alapján, figyelemmel a 2016. évi LXXX. törvényben foglaltakra
1./ felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön megállapodást a Debreceni Tankerületi Központ
tankerületi igazgatójával a köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a
feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon,
jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről az 1. mellékletben foglalt tervezet alapján.
Határidő: legkésőbb 2016. december 15.
Felelős: a polgármester
2./ Tekintettel arra, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett
köznevelési intézmények köznevelési feladatainak ellátását szolgáló települési önkormányzati
vagyon és vagyoni értékű jog vagyonkezelési joga – törvény erejénél fogva – a Debreceni
Tankerületi Központot illeti, kezdeményezi a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a köznevelési intézmények vonatkozásában 2013.
január 1. napjától kezdődően határozatlan időtartamra megkötött ingyenes használatba adásról szóló
szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetését 2016. december 31. napjával.
3./ 2017. január 1. napjával ingyenes vagyonkezelésbe adja a Debreceni Tankerületi Központ
részére a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező, a 2. melléklet szerinti
köznevelési intézmények ingatlan és ingó vagyonelemeit – visszapótlási és az értékcsökkenésnek
megfelelő mértékű tartalékképzési kötelezettség mellett – a 2016. december 31-ei leltár szerint
köznevelési közfeladat ellátása és az ehhez szükséges infrastruktúra biztosítása céljából, amíg a
köznevelési közfeladat Debreceni Tankerületi Központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban
meg nem szűnik.
4./ Az 1./- 3./ pontokban foglalt döntésre tekintettel felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét,
hogy
a) a köznevelési intézmények vonatkozásában megkötött ingyenes használatba adásról szóló
szerződések megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg,
b) a vagyonkezelési szerződéseket készítse elő,
c) az érintett ingatlanok, ingók, kötelezettségek, jogosultságok és követelések átadásával
kapcsolatos feladatokat végezze el,
továbbá felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződések és a jövőre nézve az azokat
módosító szerződések aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:

a vagyonkezelési szerződések előkészítéséért, valamint az átadással kapcsolatban
felmerülő feladatok ellátásáért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
a vagyonkezelési szerződések és módosításai aláírásáért: a polgármester

5./ Felkéri a Debreceni Tankerületi Központ tankerületi igazgatóját, hogy az előírt visszapótlási és
az értékcsökkenésnek megfelelő mértékű tartalékképzési kötelezettségének tegyen eleget, valamint
a vagyonkezelési szerződések hatálya alatt évente egyszer a vagyonkezelésbe vett vagyon
állapotának tárgyévi változásairól készítsen beszámolót, továbbá felkéri a Vagyonkezelési Osztály
vezetőjét, hogy a beszámolót terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: az első beszámoló elkészítésére: 2018. június 30.
Felelős: a beszámoló elkészítéséért: a Debreceni Tankerületi Központ tankerületi igazgatója
az előterjesztés elkészítésért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
6./ Tudomásul veszi, hogy 2017. január 1. napjától - törvény erejénél fogva - a Debreceni
Tankerületi Központ foglalkoztatotti állományába kerülnek a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata által irányított Debreceni Intézményműködtető Központnál, mint költségvetési
szervnél a Debreceni Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények működtetését
és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó közalkalmazottak.
7./ A 6./ pontban foglaltakra tekintettel elrendeli 2017. január 1. napjával a Debreceni
Intézményműködtető Központ 536,25 közalkalmazotti létszámából 389,75 intézményüzemeltetési
feladat ellátását biztosító álláshely átadását a Debreceni Tankerületi Központ részére és ezzel
egyidejűleg a Debreceni Intézményműködtető Központ közalkalmazotti létszámát 146,5
álláshelyben határozza meg.
8./ Felkéri a Debreceni Intézményműködtető Központ igazgatóját, hogy
a) a költségvetési szerv átszervezésével kapcsolatos intézkedéseket a közgyűlési döntésnek
megfelelően tegye meg,
b) az Mt. 37. §-ában foglalt intézkedést a Debreceni Tankerületi Központ irányába tegye meg,
c) az Mt. 265. §-ában foglalt – a közalkalmazotti tanács irányában fennálló – tájékoztatási
kötelezettségének tegyen eleget,
d) gondoskodjon a költségvetési szerv működésére vonatkozó dokumentumok – különösen a
szervezeti és működési szabályzatának – módosításáról és fenntartói jóváhagyásra történő
előkészítéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: a Debreceni Intézményműködtető Központ igazgatója
9./ Elfogadja a Debreceni Intézményműködtető Központ 201/2016. (VI. 23.) határozattal
elfogadott, OKT-37345-11/2016. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 3.
melléklet, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratát a 4. melléklet szerint.
10./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a 9./ pontban foglalt döntésre tekintettel az alapító
okirat módosításával kapcsolatos intézkedést tegye meg, és felhatalmazza a polgármestert az alapító
okiratot módosító okirat aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
11./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a közgyűlési döntésnek megfelelően tervezze
meg Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését és a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
12./ Kezdeményezi a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Debreceni
Intézményműködtető Központ között 2013. május 1. napjától határozatlan időtartamra létrejött
működtetési szerződés felülvizsgálatát, ezért felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a
Közgyűlés döntéséről a Debreceni Intézményműködtető Központot értesítse és a működtetési
szerződés felülvizsgálatát a Debreceni Intézményműködtető Központtal együtt végezze el.
Határidő: azonnal
Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője és a Debreceni Intézményműködtető Központ
igazgatója
13./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a közgyűlési döntésről a Debreceni
Tankerületi Központ tankerületi igazgatóját és a Debreceni Intézményműködtető Központ
igazgatóját értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Vagyonkezelési Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. november 11.
dr. Papp László
polgármester

