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Tisztelt Pénzügyi Bizottság!
A Debreceni Intézményműködtető Központ (4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A.; a továbbiakban:
DIM) Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) módosítását az
alábbiak indokolják.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
61/2018. (IV. 26.) határozata 11./ pontjával a törzskönyvi bejegyzés napjával módosította a
DIM alapító okiratát oly módon, hogy a DIM feladatává tette a Debreceni Művelődési Központ,
a Kodály Filharmónia Debrecen és a Méliusz Juhász Péter Könyvtár feladatainak ellátását
szolgáló, az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok állagvédelmét. Az érintett
intézmények székhelyei és telephelyei a DIM telephelyeiként kerültek feltüntetésre az alapító
okiratban. Ezzel egyidejűleg a DIM telephelyei közül törlésre került az Erzsébet utca 36. szám
alatti ingatlan, amelynek elvonásáról a 233/2017. (X. 19.) határozatában döntött a Közgyűlés.
A DIM alapító okiratának módosítását a Magyar Államkincstár 2018. október 3. napjával
jegyezte be a törzskönyvi nyilvántartásba.
A fentieket követően Közgyűlés a 186/2018. (X. 25.) határozatának II./ pont 3./ alpontjával,
majd a 201/2018. (XI. 15.) határozatának 3./ pontjával módosította a DIM alapító okiratát. E
módosítások a DIM telephelyeit érintették.
A telephelyek közül törlésre került:
- a Debrecen Ibolya utca 24. szám alatti telephely, amely feladatellátási helyen 2018.
július 31. napjával a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat Újkerti
Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Ibolya Utcai Nappali Intézménye
megszüntetésre került.
Új telephelyként került feltüntetésre:
- a Debrecen Pósa utca 1. szám, ahol 2018. szeptember 1. napjától orvosi rendelő
működik,
- a Debrecen, Deák Ferenc u. 72. szám, amely ingatlan az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda
feladatellátását biztosítja és a
- Debrecen, Thomas Mann utca 2/A. szám alatti ingatlan, amely 2018. november 26.
napjától a Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja új
székhelyeként működik.
A felsorolt ingatlanok mindegyikében a DIM látta/látja el az ingatlanvagyon használatával,
védelmével és működtetésével összefüggő feladatokat.
Ugyancsak DIM telephelyét érintette, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Műszaki Osztálya által kiadott, MŰSZ-163119-2/2017. iktatószámú, 2017.
november 16-án kelt határozat értelmében a 4030 Debrecen, Tégláskert u. 68. szám alatti
telephely címe 4030 Debrecen, Halász u. 4. számra változott, amelyet az alapító okiratban
szükséges volt átvezetni.
A DIM alapító okiratának legutóbbi, azaz a Közgyűlés 201/2018. (XI. 15.) határozatával történő
módosítása 2018. november 28. napjától lépett hatályba.
Az alapító okirat módosításokon túl az SzMSz-ben szükséges átvezetni az engedélyezett
álláshelyek számát, amelyet a Közgyűlés a 17/2018. (II. 22.) határozatának 17. mellékletében
194 főben állapított meg.

A fenti határozatokra figyelemmel a DIM igazgatója – az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésére, amely a
költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzatának kötelező tartalmi elemeit
meghatározza – elkészítette a DIM 128/2017. (XI. 21.) PB határozattal jóváhagyott SzMSz-nek
módosítását.
A DIM SzMSz-ében módosítani szükséges:
- a DIM hatályos alapító okiratának keltét, számát,
- az engedélyezett álláshelyek számát,
- a telephelyeit és az
- ellátandó feladatait.
Tekintettel arra, hogy a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon helyrajzi száma és területe nem
kötelező tartalmi eleme a szervezeti és működési szabályzatnak, ezért azokat törölték az
SzMSz-ből.
A javasolt módosításokat tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt új SzMSz a határozati
javaslat mellékletét képezi.
A DIM SzMSz-ének jóváhagyása a Közgyűlés 103/2013. (V. 30.) határozata alapján a
Közgyűlés által a Pénzügyi Bizottságra átruházott hatáskörbe tartozik.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Pénzügyi Bizottság
a Humán Főosztály vezetője előterjesztésére a 2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontja, 10. §
(5) bekezdése, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése, az 1/2013. (I. 24.)
önkormányzati rendelet 62. § (1) bekezdése és a 2. melléklet 5. pont 5.5. alpontja alapján,
figyelemmel a 17/2018. (II. 22.) határozatra, a 61/2018. (IV. 26.) határozatra, a 186/2018. (X.
25.) határozatra és a 201/2018. (XI. 15.) határozatra
1./ jóváhagyja a Debreceni Intézményműködtető Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát
a melléklet szerint.
2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a döntésről a Debreceni Intézményműködtető
Központ vezetőjét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Humán Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2019. január 10.

Dr. Marosi-Rácz Julianna
főosztályvezető

