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Tisztelt Közgyűlés!
A Debreceni Intézményműködtető Központ (a továbbiakban: DIM) igazgatója, Debrecen Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) Vagyonkezelési Osztályával történt
egyeztetést követően a Hivatal Humán Főosztályának vezetőjénél kezdeményezte a DIM alapító
okiratának módosítását az alábbiak miatt.
A DIM közfeladatainak egyike, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK)
által fenntartott, köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló, a Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló ingó és ingatlan vagyon
működtetése. E közfeladatból eredően a DIM alapító okiratában telephelyként szerepel valamennyi
általa működtetett, a KLIK - köznevelési intézményként működő - jogi személyiségű szervezeti
egységeinek feladat-ellátási helye.
A KLIK egyik ilyen jogi személyiségű szervezeti egysége a Debreceni Karácsony Sándor
Általános Iskola, melynek feladat-ellátási helye a DIM hatályos alapító okiratában a költségvetési
szerv telephelyeként a 47. sorszám alatt „4034 Debrecen, Komáromi Csipkés György tér 9.” címen
szerepel. Ez a cím azonban eltér az érintett ingatlanra vonatkozó tulajdoni lapon szereplő címtől,
amely a 4034 Debrecen, Hétvezér utca 5. szám. A fentiek alapján a DIM alapító okiratának
módosítása indokolt.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése értelmében az alapító
okiratot és annak módosítását az alapító szerv adja ki a Magyar Államkincstár által közzétett
formanyomtatvány alkalmazásával.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §
(4) bekezdése szerint az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni és a módosító okirathoz
csatolni a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is.
A Debreceni Intézményműködtető Központ hatályos alapító okirata az előterjesztés mellékletét, az
ezt módosító okirat a határozati javaslat 1. számú mellékletét, az egységes szerkezetű alapító okirat
a határozati javaslat 2. számú mellékletét képezi.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (5) bekezdése, valamint a köznevelési
feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló
2012. évi CLXXXVIII. törvény 8. § (1) bekezdése és 10. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat
tulajdonában levő 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 figyelembe vételével – a Közgyűlés 268/2012. (XII. 13.) határozata alapján az 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.
A Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola székhelyadatára vonatkozó változás érinti a
Közgyűlés 268/2012. (XII. 13.) határozatához kapcsolódó, az Önkormányzat és a KLIK között
2012. december 13-án megkötött átadás-átvételi megállapodást és annak mellékleteit, valamint
a Közgyűlés 6/2013. (I. 24.) határozata alapján a köznevelési intézményenként megkötött

ingyenes használatba adásról szóló szerződést is, ezért ezen szerződéseket felül kell vizsgálni.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése és
9. § a) pontja, a 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) és (6a) bekezdése, 76. § (5) bekezdés b) pontja, a
2012. évi CLXXXVIII. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a 268/2012. (XII. 13.) határozatban és 6/2013. (I. 24.)
határozatban foglaltakra
1./ elfogadja a Debreceni Intézményműködtető Központ 41/2015. (III. 26.) határozattal elfogadott,
OKT-62169-5/2015. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot az 1. számú
melléklet szerint, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. számú melléklet szerint.
2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről a Debreceni
Intézményműködtető Központ igazgatóját értesítse, a döntésnek megfelelően az alapító okirat
módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, és felhatalmazza a polgármestert a módosító
okirat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
3./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel kezdeményezi a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 2012. december 13. napján
létrejött – a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadásátvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó
vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról – szóló megállapodás, valamint az
Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között - a Debreceni Karácsony
Sándor Általános Iskola vonatkozásában – létrejött ingyenes használatba adásról szóló szerződés
felülvizsgálatát, illetve módosítását.
4./ Az 1./ és 3./ pontban foglalt döntésre tekintettel felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy
a Közgyűlés döntéséről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot értesítse és a megállapodásmódosításokat készítse elő, továbbá felhatalmazza a polgármestert a megállapodás-módosítások
aláírására.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: az értesítésért és a megállapodás-módosítások előkészítéséért: a Vagyonkezelési
Osztály vezetője
a megállapodás-módosítások aláírásáért: a polgármester
5./ Felkéri a Debreceni Intézményműködtető Központ igazgatóját, hogy az 1./ pontban foglalt
döntésre figyelemmel gondoskodjon az intézmény működésére vonatkozó dokumentumok –
különösen az intézmény szervezeti és működési szabályzatának – módosításáról és fenntartói
jóváhagyásra történő előkészítéséről.

Határidő: 2015. október 31.
Felelős: a Debreceni Intézményműködtető Központ igazgatója

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2015. szeptember 10.

Dr. Bene Edit
főosztályvezető

