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Tisztelt Közgyűlés!

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztálya (a továbbiakban: Igazgatási
Osztály) az IGAZ-43553-17/2018. ügyiratszámú határozatában a Debreceni Közterület Felügyelet (a
továbbiakban: Felügyelet) kérelmének helyt adva, a 4029 Debrecen, Víztorony utca 13. szám alatti
Fényesudvari Kispiac elnevezésű piac üzemeltetését engedélyezte és 1/2018. számon nyilvántartásba
vette.
Az Igazgatási Osztály az IGAZ-167649-20/2018. ügyiratszámú határozatában a Felügyelet
kérelmének helyt adva a 4031 Debrecen, Holló László sétány 15855/141 hrsz. alatti Tócóskerti
Kispiac elnevezésű piac üzemeltetését engedélyezte és 2/2018. számon nyilvántartásba vette.
Fentiekre tekintettel szükséges a Felügyelet Alapító Okiratában a két ingatlant a telephelyek (1.2.2.
pont) közé felvenni.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 134/2017.
(VI. 22.) határozatának 1./ pont e) alpontjában és a 2./ pontjában döntött arról, hogy 2017. augusztus
31. napjával átszervezi a Felügyeletet oly módon, hogy a gazdálkodási feladatokat átadja a Debreceni
Intézményműködtető Központnak (a továbbiakban: DIM) és egyben kijelölte a Központot a Felügyelet
vonatkozásában az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatok (a gazdálkodás
végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend
betartása) ellátására.
Fentiek alapján a Felügyelet gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, az Ávr. 9. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatokat a DIM látja el. Erre tekintettel a Felügyelet - a
DIM jelzése alapján - kérte az Alapító Okirat módosítását a Felügyelet alaptevékenysége
államháztartási kormányzati funkció szerinti megjelöléseinek megváltozása miatt. Az alapító okirat
erre vonatkozó 4.4. pontjában a 013350 „Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok” kormányzati funkció törlése, és helyette a 047120 „Piac üzemeltetése”
kormányzati funkció bejegyzése szükséges.
Az alapító okiratot és annak módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §
(2) bekezdése és 9. § a) pontja alapján a Közgyűlés, mint irányító szerv adja ki a Magyar
Államkincstár által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával.
A formanyomtatvány adattartalma a Felügyelet legutóbbi alapító okirat módosítása óta megváltozott,
ezért az alapító okirat 2.2.2. és 3.1.2. alpontjában az alapító és az irányító szerv székhelycímében a
közterület jellegét a jelenlegi rövidítés helyett teljesen ki kell írni. Az alapító okirat 4.1. alpontját (a
költségvetési szerv közfeladata) és ezzel összhangban a 4.3. alpontját (a költségvetési szerv
alaptevékenysége), valamint az 5.1. pontját (a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje) is
módosítani szükséges. Ez utóbbi módosítások részben technikai jellegűek, részben pedig a
jogszabályok szövegével történő összhang megteremtése érdekében indokoltak. A javasolt
módosítások a Felügyelet jelenlegi feladatait és működését érdemben nem befolyásolják.
A Felügyelet hatályos alapító okirata az előterjesztés mellékletét, az ezt módosító okirat a határozati
javaslat 1. mellékletét, az egységes szerkezetű alapító okirat a határozati javaslat 2. mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előzőekben leírtak alapján a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen
Határozati javaslat:

A Közgyűlés
a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontja, a 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése, 9. § a) pontja, a 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a, valamint a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet alapján

1./ elfogadja a Debreceni Közterület Felügyelet 41/2015. (III. 26.) határozattal elfogadott
OKT-71291-3/2015. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot az 1.
melléklet, valamint egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. melléklet szerint.
2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntésének megfelelően az alapító
okirat módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, és felhatalmazza a polgármestert
az alapító okiratot módosító okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester

3./ Felkéri a Debreceni Közterület Felügyelet intézményvezetőjét, hogy a határozatban foglalt
döntésnek megfelelően gondoskodjon az intézmény működésére vonatkozó dokumentumok –
különösen a szervezeti és működési szabályzat – módosításáról és fenntartói jóváhagyásra
történő előkészítéséről.
Határidő: a törzskönyvi bejegyzést követően azonnal
Felelős: a Debreceni Közterület Felügyelet intézményvezetője
4./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a határozatban foglalt döntésről
értesítse a Debreceni Közterület Felügyelet intézményvezetőjét.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Városfejlesztési Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű döntés szükséges.

Debrecen, 2019. június 20.

Pacza Gergely
főosztályvezető

