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Tisztelt Közgyűlés!
A költségvetési szervek alapító okiratának tartalmi elemeit az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése rögzíti. Az
alapító okiratnak a költségvetési szerv tényleges működési adatait kell tartalmaznia, így az
intézmény működését érintő változások, illetve jogszabályváltozás esetén gondoskodni kell az
alapító okiratot érintő módosítások átvezetéséről. Az elmúlt időszakban bekövetkezett
jogszabályváltozások miatt a gyermekjóléti (DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja; DMJV
Gyermekvédelmi Intézménye; DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye) és szociális (DMJV Idősek
Háza; DMJV Városi Szociális Szolgálat) intézményeink alapító okiratát módosítani szükséges.
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 2016. január 1-jével
bekövetkezett változása miatt a törzskönyvi nyilvántartást vezető Magyar Államkincstár hivatalból
indított eljárás keretében eseti, csoportos adatmódosítást hajtott végre. A Magyar Államkincstár
által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban átvezetett kormányzati funkció kód változásokat a
költségvetési szervek alapító okiratában is módosítani kell, tekintettel arra, hogy az alapító okiratok
érvénytelen kormányzati funkció kódokat nem tartalmazhatnak. Az NGM rendelet 12. §-ában
előírtak szerint 2016. március 1-jéig gondoskodni kell az alapító okiratok 2016. január 1-jétől
érvényes kormányzati funkcióknak megfelelő aktualizálásáról.
2016. január 1-jétől több új kormányzati funkció kódot vezettek be. Ennek megfelelően változott a
család- és gyermekjóléti központ kódja, külön kormányzati funkció használandó a bölcsődei
ellátásra, emellett a korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenységgel kapcsolatban két új funkció
kód került bevezetésre, továbbá az idős és demens betegek nappali és tartós bentlakásos ellátásának
kormányzati funkció kódjait szétválasztották.

A Közgyűlés 224/2015. (XI. 19.) határozata szerint 2016. január 1-jétől a DMJV Gyermekvédelmi
Intézményétől a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés feladatai - a feladatellátáshoz
szükséges alkalmazottakkal együtt - átkerültek a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központjához. A
Debrecen, Böszörményi út 68. szám alatti telephely – mely ingatlan a Cívis Ház Zrt. tulajdonát
képezi – jelenleg a DMJV Gyermekvédelmi Intézménye alapító okiratában szerepel. 2016. január 1jétől DMJV Gyermekvédelmi Intézménye a feladatai ellátásához az ingatlan jobboldali részét
használja, a baloldali épületrész pedig DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja
feladatellátásához szükséges. Tekintettel az ingatlan osztott használatára a Debrecen, Böszörményi
út 68. szám alatti ingatlant telephelyként DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja alapító
okiratában is fel kell tüntetni.
A DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja vagyonkezelésében lévő 4031 Debrecen, Kishegyesi
út 42. szám és a 4031 Debrecen, Pósa utca 1. szám alatti ingatlanok az intézmény feladatellátásához
a továbbiakban nem szükségesek, mivel ezen ellátottak számára nyitva álló helyiségekben nyújtott
szolgáltatásokat ellátási szerződések keretében a Héra Egyesület, valamint a Forrás Lelki Segítők
Egyesülete fogja biztosítani.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatai körébe tartozik a debreceni
lakóhelyű általános iskolás gyermekek nyári felügyeletének biztosítása, mely az elmúlt évben
DMJV Gyermekvédelmi Intézménye szervezésében valósult meg. A gyermekek napközbeni ellátása
keretében nyújtott szolgáltatást az alapító okiratban is fel kell tüntetni.
A fentieken túl az alapító okiratokban technikai jellegű módosítások is történtek.
A hatályos alapító okiratok az előterjesztés mellékletei, az ezeket módosító okiratok a határozati
javaslat 1., 3., 5., 7. és 9. mellékletét, az egységes szerkezetű alapító okiratok a határozati javaslat
2., 4., 6., 8. és 10. mellékletét képezik.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
8. és 8a. pontjai, valamint 42. § 7. pontja, a 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése és 9. § a)
pontja, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, valamint a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
alapján, figyelemmel a 34/2015. (II. 26.) határozatban és a 224/2015. (XI. 19.) határozatban
foglaltakra
1./ elvonja 2016. március 15. napjával a Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti
Központja (4026 Debrecen, Mester utca 1.) vagyonkezelésébe adott, Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 15855/140/A/368 hrsz.-ú, a valóságban Debrecen,
Kishegyesi út 42. fsz. 33. szám alatti 107 m² nagyságú területet, továbbá a 17935/3 hrsz.-ú, a
valóságban Debrecen, Pósa utca 1. szám alatti 1 ha 3814 m² területű ingatlanból 16,53 m² nagyságú
területet, valamint az 52,86 m² területű, volt szolgálati lakás épületét, tekintettel arra, hogy ezen
ingatlanok az intézmény feladatellátásához a továbbiakban nem szükségesek.

2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel az önkormányzati intézmények feladatellátását
szolgáló ingatlan és ingó vagyon vagyonkezelésbe adásáról szóló 34/2015. (II. 26.) határozat
„Szerződéssel nem rendelkező önkormányzati intézmények vagyonkezelésébe kerülő ingatlanok”
címet viselő 2. melléklet 7. „DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja” sorát az alábbiak szerint
módosítja 2016. március 15. napjával:
„Intézmény
neve

7.

DMJV Családés
Gyermekjóléti
Központja

Ingatlan címe

Ingatlan hrsz

Debrecen, Mester u. 1. szám alatti 474
m2 területű ingatlan

7689/10/A/4

Debrecen, Pacikert u. 1. szám alatti
3826 m2 területű ingatlan

30336

Debrecen-Józsa, Felsőjózsai u. 7. szám
alatti 930 m2 területű ingatlan

26680

Debrecen, Süveg u. 3. szám alatti 2176
m² területű ingatlanból 72,5 m²
nagyságú terület

4217”

3./ Az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésre tekintettel felkéri
a) a Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja intézményvezetőjét,
hogy az érintett ingatlanok és hozzá kapcsolódó ingók átadásra kész állapotáról, valamint a
berendezési és felszerelési tárgyaik elhelyezéséről gondoskodjon és az átadás során működjön
közre,
b) a Debreceni Intézményműködtető Központ igazgatóját, hogy az érintett ingatlanok és hozzá
kapcsolódó ingók fenntartó részére történő átadásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg,
c) a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy az érintett ingatlanok és hozzá kapcsolódó ingók
átvételével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a vagyonkezelési szerződést a 2./ pont és a
34/2015. (II. 26.) határozat szerint készítse elő,
továbbá felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az a) pont vonatkozásában: Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti
Központja intézményvezetője
a b) pont vonatkozásában: a Debreceni Intézményműködtető Központ igazgatója
a c) pont vonatkozásában: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
a vagyonkezelési szerződés aláírásáért: a polgármester
4./ Elfogadja a Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja 224/2015.
(XI. 19.) határozattal elfogadott OKT-182224-6/2015. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát
módosító okiratot az 1. melléklet, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. melléklet
szerint.
5./ Elfogadja a Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye (4032 Debrecen,
Böszörményi út 68.) 224/2015. (XI. 19.) határozattal elfogadott OKT-91112-10/2015. okiratszámon
nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 3. melléklet, valamint az egységes szerkezetű
alapító okiratát a 4. melléklet szerint.
6./ Elfogadja a Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye (4024 Debrecen,
Varga utca 23.) 79/2015. (IV. 30.) határozattal elfogadott OKT-91103-3/2015. okiratszámon
nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot az 5. melléklet, valamint az egységes szerkezetű

alapító okiratát a 6. melléklet szerint.
7./ Elfogadja a Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza (4032 Debrecen, Pallagi út 9.)
222/2015. (XI. 19.) határozattal elfogadott OKT-182227-6/2015. okiratszámon nyilvántartott
alapító okiratát módosító okiratot a 7. melléklet, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratát a
8. melléklet szerint.
8./ Elfogadja a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat (4029 Debrecen,
Víztorony utca 11.) 79/2015. (IV. 30.) határozattal elfogadott OKT-53833-8/2015. okiratszámon
nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 9. melléklet, valamint az egységes szerkezetű
alapító okiratát a 10. melléklet szerint.
9./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntésének megfelelően az alapító
okiratok módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg és felhatalmazza a polgármestert az
alapító okiratot módosító okiratok aláírására.
Határidő:
Felelős:

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

10./ Felkéri az érintett költségvetési szervek intézményvezetőit, hogy a 4./ - 8./ pontokban foglalt
döntésekre tekintettel gondoskodjanak az intézmények működésére vonatkozó dokumentumok –
különösen a szakmai program és a szervezeti és működési szabályzat – módosításáról és fenntartói
jóváhagyásra történő előkészítéséről.
Határidő:
Felelős:

2016. március 1.
az érintett költségvetési szervek intézményvezetői

11./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a határozatban foglalt döntésekről az
érintett költségvetési szervek vezetőit értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. február 3.

Dr. Bene Edit
főosztályvezető

