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Tisztelt Közgyűlés!

Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tekintetében az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (1) bekezdése tartalmazza
a rendeletalkotás kötelező esetkörét, miszerint ha a képviselő-testület az adott költségvetési év
március 15-ig nem fogadja el a költségvetési rendeletét, akkor az átmeneti gazdálkodásról rendeletet
alkot.

Amennyiben tárgyév január 1-je és március 15. között kerül sor a költségvetési rendelet elfogadására,
akkor csak lehetőségként kínálja fel az Áht. az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotását,
mivel ezen időszakban az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hiányában, az Áht. 25. § (3)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a polgármester jogosult az önkormányzatot megillető
bevételeket beszedni, illetve az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan
teljesíteni. Ez utóbbi esetben azonban a polgármesternek beszámolási kötelezettsége van képviselőtestület felé.

Az Áht. 25. §-a alapján tehát indokolt, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadásáig, a
gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az átmeneti gazdálkodásról rendelet alkosson.

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben a polgármester és az önkormányzat irányítása alá
tartozó költségvetési szervek vezetői felhatalmazást kapnak arra, hogy 2020. január 1-től kezdődően
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetési
rendeletének elfogadásáig az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit folytatólagosan
beszedjék, kiadásait fedezhessék, valamint az önkormányzat sajátságos költségvetési gazdálkodási
igényeinek figyelembevételével (értsd: több éves szerződések, projektek folyamatos végrehajtása,
folyószámla hitel előkészítése stb.) a gazdálkodás folyamatosságához szükséges intézkedéseket
megtegyék.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelet-tervezethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján az előzetes
hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.
Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat
eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében
több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet
esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei vizsgálandók.

a.) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen:
aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló
rendelet-tervezet gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az Önkormányzat és az
irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem
értelmezhető. Az Önkormányzat az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásával jogi
kereteket biztosít a költségvetési gazdálkodás végrehajtására mindaddig, amíg a Közgyűlés el nem
fogadja a 2020. évi költségvetési rendeletét.
ab.) környezeti és egészségi következményei: nem értelmezhető.
ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
elsősorban Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztályának,
Hivatalgazdálkodási Osztályának, és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek
vezetőinek, valamint a gazdasági egységek vezetőinek adminisztratív terheire lesz kihatással, hiszen
az átmeneti gazdálkodás hatálya alatt beszedett bevételek és teljesített kiadások elkülönített
nyilvántartása és a tárgyévre vonatkozó végleges költségvetési rendeletbe történő beillesztése ezen
szervek és szervezeti egységek feladatkörét képezi.

b.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása magasabb szintű
jogszabályok előírása miatt szükséges, azonban nem kötelező, mivel az Áht. csak lehetőségként kínálja
fel a rendeletalkotást, ha az adott év március 15-ig az Önkormányzat elfogadja a költségvetési
rendeletét. Az átmeneti gazdálkodásról célszerű mégis rendeletet alkotni, mivel a Közgyűlés a saját
maga alkotta jogszabályi keretek között tudja felhatalmazni a polgármestert az átmeneti gazdálkodás
időszakára a fontosabb gazdálkodási feladatok végrehajtásával. E nélkül csak az Áht. általános szabályai
alapján járhatna el a polgármester.

c.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet végrehajtására a személyi-szervezeti keretek biztosítottak. A
pénzügyi feltételek jelen esetben nem értelmezhetők, mivel az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
határozza meg a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a gazdálkodás főbb elveit, szabályait.
Mindezen okok miatt szükséges és célszerű a 2020. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól rendeletet
alkotni.

Indokolás a rendelet-tervezethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján a jogszabály tervezetéhez a jogszabály
előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja mindazokat a szakmai okokat és célokat, amelyek
a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

A rendelet-tervezet 1. § (1) bekezdés a-b) pontjai alapján a polgármester általános felhatalmazást kap
az Önkormányzat költségvetési bevételeinek beszedésére és a kiadások teljesítésére. Az Áht. 25. § (4)
bekezdése értelmében, az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatálya alatt beszedett bevételek
és teljesített kiadások előirányzatait be kell építeni az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelettervezetébe.

A rendelet-tervezet 1. § (1) bekezdés c) pontjában a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a
költségvetési szervek vezetőit az Áht. 36. § (1) és (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 46. §-ban
szabályozott előzetes kötelezettségvállalásra, amelynek értelmében a polgármester és a költségvetési
szervek vezetői a működéssel, üzemeltetéssel összefüggő szerződések esetében a közbeszerzési
eljárást megindíthatják.

A rendelet-tervezet 1. § (1) bekezdés d) pontja felhatalmazást ad olyan pályázati forrásból
finanszírozott beruházási célú kötelezettség-vállalásokra is, amelyek esetében nincs idő megvárni a
2020. évi költségvetési rendelet elfogadását, mert vagy a pályázat beadási határideje miatt szükséges
az előkészítés érdekében kötelezettséget-vállalni, vagy pedig a már megkötött támogatási szerződések
időbeli ütemezésének végrehajtása érdekében szükség van a pályázati cél megvalósítását szolgáló
kötelezettségeket vállalni.

A rendelet-tervezet 1. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt szabályozásra elsősorban azért van szükség,
mert a 2019. évről 2020. évre áthúzódó valamint a 2020. évben kezdődő közmunka programok
esetében a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása már sok esetben késői időpont lenne a
közmunka programok keretében megkötendő szerződések pénzügyi ellenjegyzésére és aláírására. A
felhatalmazás lehetőséget biztosít arra is, hogy a 2020. évre áthúzódó szerződések fedezete a 2020.
évi költségvetés terhére legyen biztosítva.

A rendelet-tervezet 1. § (2) bekezdés alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 21.) rendelete (a továbbiakban: 2019. évi költségvetési rendelet) 24.
§-ában 2019. évre (2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig) 47.500 Ft illetményalapot,
valamint felsőfokú iskolai végzettség esetén 30 %, érettségi végzettség esetén 20 %
illeménykiegészítést állapított meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére. Amennyiben
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig
a fenti illetményalap és illetménykiegészítések nem lennének alkalmazhatók, a köztisztviselők számára
nagy mértékű illetménycsökkenéssel járna. Az illetménycsökkenés elkerülése érdekében javaslom,
hogy 2020. január 1. napjától Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési
rendeletének hatályba lépéséig (vagyis a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatálya
alatt) a 2019. évi költségvetési rendelet 24. §-át továbbra is alkalmazni lehessen a Polgármesteri
Hivatal esetében.

A rendelet-tervezet 2. § (1) bekezdése alapján, az Önkormányzat minősített többséget biztosító
befolyásával működő gazdasági társaságai részére a polgármesternek lehetősége van a 2020. évi

költségvetési rendelet elfogadásáig működési célú támogatást nyújtani a rendelet-tervezetben
meghatározott korlátok között.

A rendelet-tervezet 2. § (2) bekezdése pedig a jegyzőt hatalmazza fel, hogy az átmeneti gazdálkodásról
szóló rendelet hatálya alatt gondoskodjon az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési
szervek pénzellátásáról, a rendelet-tervezetben meghatározott korlátok között.

A rendelet-tervezet 3. §-a:





Az elmúlt évek tapasztalatai alapján egy-egy költségvetési évben átlagosan 1-2 alkalommal
került sor a munkabérhitel igénybevételére a pénzügyi szükségletekhez igazodva, amelyet
az igénybevétel napját követő 2-4 héten belül vissza is fizetett az Önkormányzat. 20142019. években azonban az Önkormányzatnak nem volt szüksége a munkabérhitel
igénybevételére, ezért annak keretösszegét már 2016. évben 400.000.000 Ft-ról
300.000.000 Ft-ra csökkentette az Önkormányzat. Mivel a munkabérhitelre az elmúlt
években nem volt szükség, ezért 2020. évtől már nem javaslom munkabérhitel szerződés
megkötését.
A folyószámlahitel keretösszege több éven keresztül 3.500.000.000 Ft-ban került
meghatározásra az Önkormányzat költségvetési rendeletében, azonban 2015-2019. években
egyáltalán nem volt szükség a folyószámlahitel igénybevételére, ezért az elmúlt évek
gazdálkodási tapasztalatai alapján 2018. évtől a folyószámlahitel keretösszegét
3.500.000.000 Ft-ról 2.500.000.000 Ft-ra csökkentette az önkormányzat. 2020. évre
2.500.000.000 Ft összegben javaslom az önkormányzat által igénybe vehető
folyószámlahitelt meghatározni.

A folyószámlahitel igénybe vehető maximum keretösszegét, valamint a visszafizetéssel együtt járó
kamatokat és egyéb járulékos költségeket be kell tervezni a 2020. évi költségvetési rendeletbe is. Az
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet csak 2020. január 1-jén lép hatályba, azonban már most
szükség van arra, hogy a Közgyűlés határozatban felhatalmazást adjon a hitelszerződés szakmai
előkészítésére, a hitelintézettel történő egyeztetések megkezdésére.

Indokolás a határozati javaslat egyes pontjaihoz:

Határozati javaslat 1-3. pontjai a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetben foglalt
folyószámlahitellel összefüggésben határoz meg határidőket és feladatokat, amelyek a hitelintézettel
történő egyeztetés és szerződés-tervezet előkészítéséhez szükségesek.

Határozati javaslat 4-5. pontjai: A Széchenyi Programiroda Kft. és Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata között hazai társfinanszírozási támogatási szerződés és megelőlegezési szerződés
került aláírásra CBC Incubator/ROHU445 és EduCultCentre/ROHU446 projektcímeken, amelyek a
Latinovits Színház belső kialakítására vonatkozik. Az eddigi támogatásra vonatkozó információk és a
projektek becsült megvalósítási költsége alapján megállapítható, hogy az Önkormányzatnak a 20202021. évi költségvetésébe a támogatási összegen felül mintegy bruttó 3,6 mrd Ft önerőt szükséges

beterveznie, melyből az ÁFA 1,5 mrd Ft (a támogatásból ugyanis az ÁFA nem finanszírozható, és be kell
tervezni eredeti kiadási előirányzat szintjén akkor is, ha ez később visszaigényelhető lesz). Az
önkormányzati önerő évek közötti megbontása egyelőre még nem ismert. Mivel a projekt
megvalósítása több költségvetési évet fog érinteni, a közbeszerzési eljárások megindítása érdekében
szükség van a költségvetési fedezet biztosítására vonatkozó előzetes kötelezettség-vállalásra. A ROHU
európai uniós támogatása utófinanszírozású, ezért tekintettel a támogatási összegek nagyságára
lehetőség volt az európai uniós támogatás megelőlegezésére támogatási szerződést kötni. Az európai
uniós támogatást megelőlegező támogatások 2019. november 8-án megérkeztek az önkormányzat
elkülönített számlájára (ROHU445 projekt: 1.556.351.783 Ft; ROHU446 projekt: 1.556.880.993 Ft
összegben); valamint 2019. október 22-én megérkezett a hazai társfinanszírozás összege is (ROHU445
projekt: 588.120,47 EUR; ROHU446 projekt: 588.320,45 EUR összegben).

Határozati javaslat 6-7. pontjai: A Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat
intézményvezetője 2019. december 1. napjától 1 fő intézményvezető-helyettes álláshely létesítésére
nyújtott be kérelmet, mivel a Városi Szociális Szolgálat és az Idősek Háza beolvadással történő
egyesítése óta eltelt két év tapasztalatai azt mutatják, hogy a szakmai munka és a hozzá kapcsolódó
pénzügyi és humánerőforrással összefüggő, valamint az egyéb működéshez kapcsolódó feladatok
koordinálása egy helyettessel nem oldható meg egy ilyen nagy, a székhely intézmény mellett 15
telephellyel rendelkező és összetett feladatokat ellátó - többféle alapszolgáltatást és szakosított
ellátást nyújtó - intézmény esetében. Az intézményvezető munkájának hatékony segítése és a
szakosított ellátási központ eredményes működtetése érdekében a jelenlegi egy helyett két
intézményvezető-helyettesre lenne szükség: egy alapszolgáltatásokért felelős intézményvezetőhelyettesre és egy szakosított ellátásokért felelős intézményvezető-helyettesre. A plusz egy fő
intézményvezető-helyettesi álláshely éves bérköltsége a 2020. évben aktuális garantált bérminimum
(bruttó 210.600 Ft) összegével számolva, a pótlékokkal és a munkáltatót terhelő járulékkal együtt
3.589.860,- Ft. Az álláshely létesítése 2019. évben többletköltséggel nem jár.

Határozati javaslat 8. pontja: Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda engedélyezett létszámát 1 fő takarító
álláshellyel szeretné emelni 2020. január 1-jétől, mivel az intézmény felújítását követően az óvoda
alapterülete megnövekedett, és az épület mindennapos takarítását a 6 fő dajka a gondozási feladatok
mellett már nem tudja ellátni. Így az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda létszáma 2020. január 1-jétől
összesen 26 fő, melyből a pedagógus munkakörben alkalmazottak száma 13 fő, nevelő- és
oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak száma 9 fő, és az egyéb alkalmazottak száma 4 fő.

Határozati javaslat 9. pontja: A Szabadságtelepi Óvoda engedélyezett létszámát 1 fő egészségügyi
végzettségű pedagógiai asszisztens álláshellyel növelné 2020. január 1-jétől, mivel az intézményben az
előző nevelési évhez képest ugrásszerűen megnőtt a sajátos nevelési igényű gyermekek száma,
valamint óvodai nevelésben részesül egy ritka betegségben, Dravet-szindrómába szenvedő gyermek,
akinek a neveléséhez elengedhetetlen egészségügyi végzettségű szakember állandó jelenléte az
intézményben. Így a Szabadságtelepi Óvoda létszáma 2020. január 1-jétől összesen 34,75 fő, melyből
a pedagógus munkakörben alkalmazottak száma 17 fő, nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő
alkalmazottak száma 12 fő, és az egyéb alkalmazottak száma 5,75 fő.

Határozati javaslat 10. pontja: A Karácsony György Utcai Óvoda a 0,5 fő részmunkaidős udvaros
munkakört további 0,5 fő álláshellyel szeretné emelni 2020. január 1-jétől, mivel az udvaros
feladatkörébe tartozó feladatok időigényesek, és szakszerű, gondos elvégzésükre nagyon kevés a
négyórás munkaidő. Így a Karácsony György Utcai Óvoda létszáma 2020. január 1-jétől összesen 21 fő,
melyből a pedagógus munkakörben alkalmazottak száma 11 fő, nevelő- és oktatómunkát közvetlenül
segítő alkalmazottak száma 7 fő, és az egyéb alkalmazottak száma 3 fő.

Határozati javaslat 11. pontja: A Mosolykert Óvoda épülete komplex felújításon esett át. A beruházás
eredményeként óvodai tornaszobával, csoportonként kialakított öltöző- és mosdó helyiségekkel,
továbbá önálló lifttel bővült az épület, a bővítmény 120 m2 területet tesz ki. Az újonnan kialakított
helyiségek takarítását jelenleg dajka munkakörben foglalkoztatott dolgozó látja el, a munkakör
átminősítése egyéb alkalmazott munkakörré a fenntartóra többletkötelezettséggel nem jár. A takarító
álláshelyen foglalkoztatott dolgozó a takarítási feladatok mellett végezné az eljárói feladatokat is. A
Mosolykert Óvoda engedélyezett létszáma 2 fő pedagógus álláshellyel csökken, illetve a nevelő- és
oktatómunkát segítő alkalmazottak száma 1 fővel csökken, az egyéb alkalmazottak száma pedig 1 fővel
növekszik. A Mosolykert Óvoda engedélyezett álláshelye jelenleg 31,75 fő, melyből a nevelő- és
oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak létszáma 10,50 fő. Az Óvoda Kismacsi Telephelyén a
2018/2019. nevelési évben lévő két csoport helyett a 2019/2020. nevelési évben egy csoport működik.
A Kismacsi Telephelyen megszűnő csoport dajka közalkalmazottja az Óvoda székhelyén kerül tovább
foglalkoztatásra, 2020. január 1-jétől kisegítő, takarító álláshelyen. Így a Mosolykert Óvoda létszáma
2020. január 1-jétől 29,75 fő, melyből a pedagógus munkakörben alkalmazottak száma 13 fő, nevelőés oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak száma 9,5 fő, és az egyéb alkalmazottak száma 7,25
fő.

Határozati javaslat 12. pontja: A Gönczy Pál Utcai Óvoda épülete új tornaszobával, és a hozzá tartozó
helyiségekkel bővül. A bővítmény együttes területe összesen 145 m2. Az intézményben a takarítási
feladatokat jelenleg a csoportban dolgozó dajkák, valamint a határozott időre alkalmazott
közfoglalkoztatott dolgozók látják el. Az új álláshely létrehozásával az egyéb alkalmazott - takarító
dolgozó látná el az óvoda bővítésével újonnan létrejött helyiségek (tornaszoba, szertár, öltöző,
akadálymentes mosdó, közlekedők stb.), és a már meglévő, közös használatú helyiségek, közlekedő
folyosók takarítását, továbbá a mosodai feladatokat is. A Gönczy Pál Utcai Óvoda engedélyezett
létszámát 1 fő kisegítő-takarító álláshellyel szeretné megemelni, így a Gönczy Pál Utcai Óvoda létszáma
2020. január 1-jétől összesen 32 fő, melyből a pedagógus munkakörben alkalmazottak száma 17 fő,
nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak száma 11 fő, és az egyéb alkalmazottak
száma 4 fő.

Határozati javaslat 15. pontja valamint a rendelet-tervezet 4. §-a: A „Közszolgálati Életpálya
Elismerés” részét képező emlékplakett hátlapján szereplő felirat jobb olvashatósága indokolja az
emlékplakett méretének növelését a jelenlegi 9 cm átmerő helyett 12 cm-es méretben. Mindezek
miatt módosítani szükséges az emlékplakett leírását és képét tartalmazó 18/2019. (II. 21.)
önkormányzati határozat 22. mellékletét a határozati javaslat 1. melléklete szerint, és a 13/2012. (III.
29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletét a rendelet-tervezet 1. melléklete szerint. A Közszolgálati
Életpálya Elismerés szabályai nem változnak.

Határozati javaslat 16-17. pontjai: A költségvetési év utolsó hónapjában (december hónap) már
nagyobb részt olyan kötelezettség-vállalások történnek az önkormányzat nevében, amelyek fizikai
teljesítése és a pénzügyi kifizetés áthúzódik a következő költségvetési évre (jelen esetben 2020. évre).
Az Áht. 36. § (5a) bekezdése, az Ávr. 46. § (3) bekezdése és az államháztartási számvitelre vonatkozó
szabályok alapján lehetőség lenne az ilyen típusú kötelezettségeket következő évi kötelezettségként
történő kezelésére, azonban az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet vonatkozó szabályai csak 2020.
január 1-jén lépnek hatályba, így a december havi kötelezettség-vállalásokra még nem alkalmazható.
Ennek a problémának az áthidalására lenne megoldás bruttó 500 millió forintos előirányzat biztosítása
a Közgyűlés részéről, amelynek felhasználása csak lehetőség a kötelezettséget-vállaló személyek
részéről.

Határozati javaslat 18-19. pontjai: A Közgyűlés a 134/2019. (VI. 27.) határozatával (a továbbiakban:
Határozat) a 20169 hrsz.-ú, a valóságban a Debrecen, Sinay Miklós utca 6. szám alatti ingatlan
Debreceni Szakképzési Centrum (a továbbiakban: Centrum) vagyonkezelésében álló ingatlanrészének
az Önkormányzat részére 2019. július 31. napjával történő visszaadásáról, és ezzel egyidejűleg annak
a Debreceni Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerület) ingyenes vagyonkezelésébe adásáról,
valamint a Tankerület vagyonkezelésében lévő, a 20171 hrsz.-ú, a valóságban Debrecen, Sinay Miklós
utca 4. szám alatti ingatlannak 2019. augusztus 31. napjával az Önkormányzat részére történő
visszaadásáról, és ennek alapján a Centrummal, illetve a Tankerülettel hatályban lévő vagyonkezelési
szerződések módosításáról hozott döntést. Mivel a Tankerület a Debrecen, Sinay utca 6. szám alatti
ingatlanrészt a C szárny felújítási munkáira tekintettel nem tudta birtokba venni, illetve nem tudta
visszaadni az Önkormányzatnak a Debrecen, Sinay u. 4. szám alatti ingatlant a Határozatban
meghatározott időpontokban (2019. július 31., illetve 2019. augusztus 31.), a Tankerület a Határozat
módosítását kéri oly módon, hogy a Debrecen, Sinay u. 6. szám alatti ingatlan vagyonkezelésbe adása
a felújítási munkák elvégzéséhez igazodóan, 2019. szeptember 13. napjától történjen. A Debrecen,
Sinay u. 4. szám alatti ingatlan vagyonkezelésből történő visszavételének időpontja 2019. december 2.
napja lenne, mivel a Tankerület ezen ingatlant a Debrecen, Sinay u. 6. szám alatti ingatlan C szárnyának
birtokbavétele után tudja ténylegesen visszaadni az Önkormányzatnak. A Centrum a Határozat fenti
módosításával egyetért. A fentiek alapján a Határozat 1./-3./ pontjainak módosítása szükséges. Az
Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 7. §-a alapján a
vagyonkezelői jog létesítése a közművek és a hozzájuk tartozó ingó vagyontárgyak tekintetében a
Polgármester, minden más vagyontárgy esetében a Közgyűlés hatásköre.

*

*

*

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen az alábbi határozati javaslatot és a rendelettervezetet megtárgyalni és elfogadni.

Határozati javaslat

A Közgyűlés

polgármester előterjesztésére

a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja, a 41. § (2) bekezdése, a 42. § 4. pontja, a
107. §-a és a 109.§-a, a 2011. évi CLXXXVII. törvény 92/B. § (4) bekezdése, a 2011. évi CXC. törvény 4.
§ 1. pontja, 74. § (1) és (4) bekezdése, a 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) és (3) bekezdése, a 23. § (2)
bekezdés b) pontja, a 36. § (1) és (5a) bekezdése, 84. § (4) bekezdése, a 2011. évi CXCVI. törvény 11. §
(1), (3), (5), (7)-(8) és (13) bekezdései, a 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 7. §-a, a 46. § (3) bekezdése,
és a 3/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. §-a és 29. §-a alapján, a 24/2013. (V. 30.)
önkormányzati rendelet 7. §-a alapján, figyelemmel a 160/2015. (VII. 24.) és a 298/2016. (XI. 24.)
határozatban foglaltakra és a 18/2019. (II. 21.) határozat 10./ pontjában foglaltakra

1./ az önkormányzat által 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig igénybe vehető folyószámlahitel
összegét 2.500.000.000 Ft-ban határozza meg.

2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét az 1./ pontban foglalt szerződés előkészítésére és
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:

2019. december 31.

Felelős:

az előkészítésért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester

3./ Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2020. évi költségvetési rendeletébe betervezi az 1./ pontban
foglalt folyószámlahitel visszafizetésével összefüggő kamatok és egyéb járulékos költségek kiadási
előirányzatát. A folyószámlahitel igénybe vett összege visszafizetésének fedezetét a 2011. évi CXCV.
törvény 84. § (4) bekezdésben meghatározott bevételek képezik.

Határidő:

az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének előterjesztése

Felelős:

a Gazdálkodási Főosztály vezetője

4./ Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a „Latinovits Színház belső kialakítása ROHU343 CBC
Incubator” és a „Latinovits Színház belső kialakítása ROHU344 EduCultCentre” elnevezésű projektek
megvalósításához az önkormányzat 2020-2021. évi költségvetési rendeletébe betervez legfeljebb
bruttó 3.600.000.000 Ft kiadási előirányzatot.

5./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 4./ pont szerinti kiadási előirányzatot a
projekteket érintő pénzügyi teljesítés esedékességeihez igazodva tervezze be az önkormányzat 20202021. évi költségvetési rendeletébe.

Határidő: az önkormányzat 2020-2021. évi költségvetési rendeltének előterjesztése
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

6./ 2019. december 1. napjától megemeli a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat
(4032 Debrecen, Pallagi út 9.) szakmai tevékenységhez kapcsolódó létszámát 1 fővel, így az intézmény
szakmai tevékenységhez kapcsolódó létszámát 262 főben, az intézményüzemeltetési tevékenységhez
kapcsolódó létszámát 55 főben, engedélyezett álláshelyeinek számát összesen 317 főben állapítja meg.

7./ A 6./ pontban foglalt döntésnek megfelelően felkéri a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális
Szolgálat intézményvezetőjét, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg, és
gondoskodjon az intézmény működésére vonatkozó dokumentumok – különösen az intézmény
szervezeti és működési szabályzatának – módosításáról és fenntartói jóváhagyásra történő
előkészítéséről.

Határidő: azonnal
Felelős: Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat intézményvezetője

8./ 2020. január 1. napjától megemeli az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda (4225 Debrecen, Alsójózsai utca
13.) egyéb alkalmazottainak létszámát 1 fővel, így az intézmény pedagógus munkakörben
alkalmazottak létszámát 13 főben, a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak
létszámát 9 főben, egyéb alkalmazottak számát 4 főben, engedélyezett álláshelyeinek számát összesen
26 főben állapítja meg.

9./ 2020. január 1. napjától megemeli a Szabadságtelepi Óvoda (4034 Debrecen, Faraktár utca 115.)
nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottainak létszámát 1 fővel, így az intézmény
pedagógus munkakörben alkalmazottak létszámát 17 főben, a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül
segítő alkalmazottak létszámát 12 főben, egyéb alkalmazottak számát 5,75 főben, engedélyezett
álláshelyeinek számát összesen 34,75 főben állapítja meg.

10./ 2020. január 1. napjától megemeli a Karácsony György Utcai Óvoda (4029 Debrecen, Karácsony
György utca 4.) egyéb alkalmazottainak létszámát 0,5 fővel, így az intézmény pedagógus munkakörben
alkalmazottak létszámát 11 főben, a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak
létszámát 7 főben, egyéb alkalmazottak számát 3 főben, engedélyezett álláshelyeinek számát összesen
21 főben állapítja meg.

11./ 2020. január 1. napjától lecsökkenti a Mosolykert Óvoda (4027 Debrecen, Fáy András utca 2.)
pedagógus munkakörben alkalmazottainak létszámát 2 fővel és a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül
segítő alkalmazottainak létszámát 1 fővel csökkenti, ezzel egyidejűleg az egyéb alkalmazottak
létszámát 1 fővel emeli, így a pedagógus munkakörben alkalmazottak számát 13 főben, a nevelő- és
oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak létszámát 9,5 főben, az egyéb alkalmazottak számát
7,25 főben, engedélyezett álláshelyeinek számát összesen 29,75 főben állapítja meg.

12./ 2020. január 1. napjától megemeli a Gönczy Pál Utcai Óvoda (4225 Debrecen, Gönczy Pál utca 13.) egyéb alkalmazottainak létszámát 1 fővel, így az intézmény pedagógus munkakörben alkalmazottak
létszámát 17 főben, a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak létszámát 11 főben,
az egyéb alkalmazottak létszámát 4 főben, engedélyezett álláshelyeinek számát összesen 32 főben
állapítja meg.

13./ A 8-12./ pontban foglalt döntésnek megfelelően felkéri az óvodák intézményvezetőit, hogy a
szükséges munkáltatói intézkedéseket tegyék meg.

Határidő: 2020. január 1.
Felelős: a 8-12./ pontban foglalt óvodák intézményvezetői

14./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a 6-13./ pontokban foglaltakról az érintett
költségvetési szervek vezetőit értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője

15./ Módosítja a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
rendelet végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról szóló 18/2019. (II. 21.) határozat
„Emlékplakett leírása és képe” elnevezésű 22. mellékletét az 1. melléklet szerint.

16./ Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy legfeljebb bruttó 500.000.000 Ft kiadási előirányzatot
betervez az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletébe, amely lehetőséget biztosít az
önkormányzat nevében kötelezettséget vállaló személyek részére a 2019. december hónapban

vállalható, de csak 2020. évben esedékes kötelezettségek 2020. évi költségvetési rendelet terhére
történő teljesítésére.

17./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 16./ pont szerinti kiadási előirányzatból a
ténylegesen kötelezettséggel terhelt kiadási előirányzatot tervezze be az önkormányzat 2020. évi
költségvetési rendeletébe.

Határidő: az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeltének előterjesztése
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

18./ Módosítja a Debreceni Tankerületi Központtal és a Debreceni Szakképzési Centrummal kötött
vagyonkezelési szerződések módosításáról szóló 134/2019. (VI. 27.) határozat 1./-3./ pontját az
alábbiak szerint:

„1./ kezdeményezi a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Debreceni Szakképzési Centrum
(a továbbiakban: Centrum) és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal között létrejött
vagyonkezelési szerződés módosítását a Debreceni Szakképzési Centrum Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája vonatkozásában oly módon, hogy a 20169
hrsz.-ú, a valóságban a Debrecen, Sinay Miklós utca 6. szám alatti ingatlan Centrum
vagyonkezelésében lévő ingatlanrésze 2019. szeptember 12. napjával kerüljön ki a vagyonkezelési
szerződésben feltüntetett vagyonelemek köréből, figyelemmel arra, hogy az ingatlanrész nem
szükséges a köznevelési feladatok ellátásához.

2./ Ingyenesen vagyonkezelésbe adja az önkormányzati feladatellátást szolgáló ingatlanrész
kivételével a Debreceni Tankerületi Központ (székhelye: 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) részére a
20169 hrsz.-ú, a valóságban a Debrecen, Sinay Miklós utca 6. szám alatti ingatlant a 298/2016. (XI.
24.) határozat 3./ és 6./ pontjában meghatározott feltételekkel köznevelési közfeladat - a Vénkerti
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola feladatainak - ellátása és az ehhez szükséges
infrastruktúra biztosítása céljából 2019. szeptember 13. napjától kezdődően mindaddig, amíg a
köznevelési közfeladat Debreceni Tankerületi Központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban
meg nem szűnik.

3./ Kezdeményezi az Önkormányzat és a Debreceni Tankerületi Központ között létrejött
vagyonkezelési szerződés módosítását a Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és
tagintézménye vonatkozásában oly módon, hogy a 20171 hrsz.-ú, a valóságban a Debrecen, Sinay
Miklós utca 4. szám alatti ingatlan 2019. december 2. napjával kerüljön ki a vagyonkezelési
szerződésben feltüntetett vagyonelemek köréből, figyelemmel arra, hogy az ingatlan nem szükséges
a köznevelési feladatok ellátásához.”

19./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a 18./ pontban foglalt döntésről a Debreceni
Szakképzési Centrum kancellárját és a Debreceni Tankerületi Központ tankerületi igazgatóját értesítse,
és szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

Debrecen, 2019. november 21.

Dr. Papp László
polgármester

