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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 85/2017.
(V. 25.) határozatával döntött arról, hogy 2017. augusztus 31. napjától a gazdasági szervezet
feladatait – Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kivételével – valamennyi
intézménye (46 db) esetében - 7 gazdasági szervezet helyett - 1 gazdasági szervezet, mégpedig a
Debreceni Intézményműködtető Központ (4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A.; a továbbiakban:
DIM) által kívánja ellátni a feladathoz kapcsolódó szükséges létszám átadása mellett.

A Közgyűlés a fenti határozatával 2017. augusztus 31. napjával átszervezte az Ifjúság Utcai
Óvodát oly módon, hogy a gazdálkodási feladatokat átadta a DIM-nek és kijelölte 2017. augusztus

31. napjával a DIM-et, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 33
óvoda, mint költségvetési szerv vonatkozásában az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatokat
lássa el.

A Közgyűlés a 134/2017. (VI.22.) határozatával döntött arról, hogy 2017. augusztus 31. napjával
átszervezi a Csokonai Színházat, a Déri Múzeumot, a Kodály Filharmónia Debrecent, a
Méliusz Juhász Péter Könyvtárat, valamint a Debreceni Közterület Felügyeletet oly módon,
hogy a gazdálkodási feladatokat átadja a DIM-nek, és kijelölte 2017. augusztus 31. napjával a DIMet, hogy ezen intézmények, valamint a Debreceni Művelődési Központ és a Vojtina Bábszínház,
mint költségvetési szerv vonatkozásában az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatokat lássa el.

A gazdálkodási feladatok átszervezéséről szóló fenti közgyűlési határozatok rendelkeztek az érintett
költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmények) esetében a gazdálkodási feladatok
elvégzéséhez szükséges egyéb (gazdasági) alkalmazotti álláshelyek DIM részére történő
átadásáról 2017. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint:

Intézmény megnevezése

DIM részére átadott egyéb (gazdasági)
álláshelyek száma

Ifjúság Utcai Óvoda

27

Csokonai Színház

8

Déri Múzeum

8

Kodály Filharmónia Debrecen

5

Méliusz Juhász Péter Könyvtár

10

Debreceni Közterület Felügyelet

6

A DIM-hez átkerülő dolgozók a DIM székhelyén, a Debrecen, Kálvin tér 2/A. alatti épületben
kerülnek elhelyezésre. A dolgozók munkakörnyezetének kialakítása és a zavartalan
munkavégzésükhöz szükséges irodai infrastruktúra biztosítása az általuk korábban használt
eszközökkel (ügyviteli, informatikai eszközök, irodai bútorok, berendezések) történne.

Tekintettel arra, hogy ezen ingóságok a továbbiakban nem szükségesek az átszervezéssel
érintett intézmények feladatellátásához, azok átadhatók a DIM részére. (A gazdálkodási
feladatok átszervezésével érintett intézményeket a határozati javaslat melléklete tartalmazza.)

Az ingóságok egy része az érintett intézmények vagyonkezelésében lévő önkormányzati
tulajdonú eszköz, másik része az intézmények saját tulajdonát képezi.

Az intézmények (köztük a DIM is) és az Önkormányzat között a Közgyűlés 34/2015. (II.26.)
határozata alapján határozatlan időre szóló vagyonkezelési szerződések kerültek megkötésre,
mely szerződések mellékletei tartalmazzák az ingóságok leltár szerinti felsorolását.

- Az intézmények vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingó vagyontárgyak
esetében a DIM-be átkerülő ingóságokat 2017. augusztus 31. napjával el kell vonni az érintett
intézmények vagyonkezeléséből, és 2017. szeptember 1. napjával a DIM ingyenes
vagyonkezelésébe szükséges átadni. A vagyonkezelési szerződéseket ennek megfelelően kell
módosítani.

- Az intézmények tulajdonában lévő ingó vagyontárgyak esetében javaslatot tenne a Közgyűlés
arra vonatkozóan, hogy az intézmények a DIM-hez áthelyezett dolgozók munkavégzéséhez
szükséges saját tulajdonú ingóságok tulajdonjogát 2017. szeptember 1. napjával ingyenesen
ruházzák át a DIM részére.

Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Vagyonrendelet) 18/A. § (2a) bekezdése alapján az önkormányzati költségvetési szervek
tulajdonában lévő ingók tulajdonjogának ingyenes átruházásáról – amennyiben azok a
közfeladat ellátásához nem szükségesek – a Polgármester előzetes egyetértésével a
költségvetési szerv vezetője dönt.
Az ingyenes vagyonkezelésbe adásra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a
továbbiakban: Vagyontörvény), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény, valamint a Vagyonrendelet rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell.
A Vagyontörvény 11. § (13) bekezdése alapján nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat
ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges
infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben adható vagyonkezelésbe. A
közfeladatot az Ávr. 9. § (1) bekezdésben foglalt feladat jelenti.
A Vagyontörvény 11. § (1) és (3) bekezdése alapján vagyonkezelői jog vagyonkezelési szerződéssel
jön létre, amely versenyeztetés nélkül köthető.
A Vagyontörvényen túl a Vagyonrendelet 7. §-a rendelkezik a vagyonkezelői jog létesítésére
vonatkozó részletszabályokról. A vagyonkezelői jog versenyeztetés nélkül, ingyenesen létesíthető
önkormányzati költségvetési szervvel. 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 az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a és 109. §-a, a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés
1. pont a) alpontja, 19. pont b) alpont bb) alpontja, 11. § (1), (3), (8) és (13) bekezdése, a 24/2013.
(V. 30.) önkormányzati rendelet 7. §-a, 18/A. § (2a) bekezdése alapján, figyelemmel a 34/2015. (II.
26.) határozatban, a 85/2017. (V. 25.) határozatban és a 134/2017. (VI.22.) határozatban foglaltakra
1./ a mellékletben felsorolt önkormányzati költségvetési szervek ingyenes vagyonkezeléséből 2017.
augusztus 31. napjával elvonja a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező,
a gazdálkodási feladatok Debreceni Intézményműködtető Központ részére történő átadásával
érintett, a költségvetési szervek feladatellátásához nem szükséges ingó vagyontárgyakat.
2./ 2017. szeptember 1. napjával határozatlan időtartamra ingyenesen vagyonkezelésbe adja a
Debreceni Intézményműködtető Központ (4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A.) részére a Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező 1./ pont szerinti, a vagyonkezelési szerződést
módosító okirat mellékletében felsorolásra kerülő ingó vagyontárgyakat – az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerinti
– közfeladat ellátása céljából.
3./ Javasolja a mellékletben felsorolt önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek, hogy a
költségvetési szerv tulajdonát képező, a gazdálkodási feladatok Debreceni Intézményműködtető
Központ részére történő átadásával a feladatellátáshoz nem szükséges, az átadott foglalkoztatottak
munkavégzéséhez biztosítandó ingó vagyontárgyak tulajdonjogát – a Polgármester előzetes
egyetértésének megkérésével – 2017. szeptember 1. napjával ingyenesen ruházzák át a Debreceni
Intézményműködtető Központ részére.
4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy
a) a Közgyűlés döntéséről az érintett költségvetési szervek vezetőit értesítse,
b) az 1./ és 2./ pontok szerinti ingyenes vagyonkezelési szerződések módosítását készítse elő,
c) az ingóságok birtokba vételével és átadásával kapcsolatos feladatokat végezze el,
továbbá felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződések módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az értesítésért, a szerződések előkészítéséért, valamint az ingók átvételéért, átadásáért:
a Vagyonkezelési Osztály vezetője
a szerződések aláírásáért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2017. augusztus 24.

Racsmány Gyula
a Vagyonkezelési Osztály vezetője

