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Tisztelt Közgyűlés!
I. Előzmények
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
2017. május 25. napján tartott ülésén 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 85/2017. (V. 25.) határozatával a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
(a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában lévő 33 óvoda tekintetében már kijelölte a
DIM-et a gazdasági szervezet feladatainak ellátásával, azonban a kulturális intézmények
(Csokonai Színház, Debreceni Művelődési Központ, Déri Múzeum, Kodály Filharmónia
Debrecen, Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Vojtina Bábszínház) és a Debreceni Közterület
Felügyelet tekintetében csak a kijelölés szándékát nyilvánította ki. A jelen előterjesztés
ezen intézmények tekintetében rendelkezik a fentiekben ismertetett átszervezés, illetve a
gazdasági szervezet feladataihoz kapcsolódó létszám átadásának kimondásáról.
Az átszervezéssel érintett, gazdasági szervezettel rendelkező intézmények (Csokonai Színház,
Déri Múzeum, Kodály Filharmónia Debrecen, Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debreceni
Közterület Felügyelet) közül 2 intézmény - a Csokonai Színház és a Méliusz Juhász Péter
Könyvtár - a hozzájuk rendelt – gazdasági szervezettel nem rendelkező - intézmények
(Vojtina Bábszínház és Debreceni Művelődési Központ) pénzügyi-, gazdálkodási feladatait
is ellátják.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4) bekezdése
értelmében a költségvetési szerv – az Áht. (4a) és (4b) bekezdésében meghatározott
kivétellel - gazdasági szervezettel rendelkezik.
Az Áht. 10. § (4a) bekezdése szerint a gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv
éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el,
a) az irányító szerv, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati
hivatal vagy
b) az irányító szerv döntése alapján az irányító szerv irányítása alá tartozó, gazdasági
szervezettel rendelkező más költségvetési szerv
látja el.
Az Áht. 10. § (4b) bekezdése szerint az irányító szerv döntése alapján ezen bekezdést a 100 fő
éves átlagos statisztikai állományi létszámot elérő költségvetési szervre is alkalmazni kell.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.) 9. § (1) bekezdése alapján a gazdasági szervezet
a) a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és
felhasználásának
(együtt:
gazdálkodás) végrehajtásáért,
a
finanszírozási,
adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, és
b) a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a
használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok
teljesítéséért
felelős szervezeti egység.

Az Ávr. 9. § (2) bekezdése alapján az Ávr. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feladatok ellátása
a gazdasági szervezeten kívül, szolgáltatás megrendelésével is történhet.
Az Ávr. 9. § (5) bekezdése szerint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési
szerv a gazdasági szervezet feladatait az irányító szerv vagy az irányító szerv irányítása alá
tartozó más költségvetési szerv az állományába tartozó alkalmazottakkal, a
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásban (a
továbbiakban: munkamegosztási megállapodás) meghatározott helyen és módon látja el. Az
Ávr. 9. § (5a) bekezdése alapján a munkamegosztási megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy
az Ávr. 9. § (1) bekezdés szerinti feladatok közül melyik feladatot melyik költségvetési szerv
látja el. Egy feladatra csak egy költségvetési szerv jelölhető ki.
A munkamegosztási megállapodást – az Ávr. rendelkezése alapján - az irányító szerv hagyja
jóvá. A Közgyűlés a 201/2016. (VI. 23.) határozat 3./ pontjában a polgármesterre ruházta át a
munkamegosztási megállapodás jóváhagyásának hatáskörét.
II. Javaslat
Fentiek, valamint a Közgyűlés 85/2017. (V. 25.) határozatának I./ pontjában foglalt
szándéknyilatkozat alapján javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy 2017. augusztus 31.
napjával a gazdasági szervezettel rendelkező 4 db kulturális intézményt (Csokonai Színház,
Déri Múzeum, Kodály Filharmónia Debrecen, Méliusz Juhász Péter Könyvtár), valamint a
Debreceni Közterület Felügyeletet szervezze át oly módon, hogy az intézmények gazdálkodási
feladatait adja át a DIM-nek és jelölje ki a DIM-et ezen költségvetési szervek, valamint a
Debreceni Művelődési Központ és a Vojtina Bábszínház vonatkozásában az Ávr. 9. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatok ellátásával.
Az érintett intézmények esetében az Ávr. 9. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatok (működtetés, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő
feladatok) nem kerülnének át a DIM-hez, azok továbbra is az intézményeknél maradnának.
Ezen döntési javaslatot az Ávr. 7. § (1) bekezdésében foglaltak is megerősítik, mely szerint a
költségvetési szerv
a) a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek
előirányzataival minden esetben,
b) a működtetéshez, a vagyon használatához, valamint az a) pontba nem tartozó, a
közfeladatai ellátásához szükséges egyéb előirányzataival jogszabály vagy az irányító szerv
döntése alapján
rendelkezik.
A fentiekben bemutatott átszervezés érinti az Önkormányzat 2017. költségvetését is. A
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 16.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2017. évi költségvetési rendelet) soron következő
módosításakor a változások átvezetése megtörténik.
Az előirányzat rendezése az átszervezéssel érintett intézmények között polgármesteri
határozattal megvalósítható, amelyre lehetőséget biztosít a 2017. évi költségvetési rendelet 15.
§-a.
III. A költségvetési szervek átszervezéssel érintett foglalkoztatottjai

A gazdasági szervezet feladatainak átadásával a gazdasági szervezettel rendelkező kulturális
intézményektől, valamint a Debreceni Közterület Felügyelettől a feladat ellátásához szükséges
létszám is átkerül a DIM-hez az alábbiak szerint:
1. A Csokonai Színház jelenleg 236 álláshellyel látja el az alapító okiratában
meghatározott feladatát. Javasoljuk, hogy a Csokonai Színház gazdasági alkalmazott
álláshelyeiből 8 álláshely 2017. augusztus 31. napjától kerüljön át a DIM-hez. A
Csokonai Színház álláshelyeinek száma így 228 álláshelyre csökkenne.
2. A Déri Múzeum – a Közgyűlés 85/2017. (V. 25.) határozatának VII./ pontját
figyelembe véve - 2017. június 1. napjától 130,8 álláshellyel látja el az alapító
okiratában meghatározott feladatát. Javasoljuk, hogy a Déri Múzeum gazdasági
alkalmazott álláshelyeiből 8 álláshely 2017. augusztus 31. napjától kerüljön át a DIMhez. A Déri Múzeum álláshelyeinek száma így 122,8 álláshelyre csökkenne.
3. A Kodály Filharmónia Debrecen jelenleg 140,5 álláshellyel látja el az alapító
okiratában meghatározott feladatát. Javasoljuk, hogy a Kodály Filharmónia Debrecen
gazdasági alkalmazott álláshelyeiből 5 álláshely 2017. augusztus 31. napjától kerüljön
át a DIM-hez. A Kodály Filharmónia Debrecen álláshelyeinek száma így 135,5
álláshelyre csökkenne.
4. A Méliusz Juhász Péter Könyvtár jelenleg 108,25 álláshellyel látja el az alapító
okiratában meghatározott feladatát. Javasoljuk, hogy a Méliusz Juhász Péter Könyvtár
gazdasági alkalmazott álláshelyeiből 10 álláshely 2017. augusztus 31. napjától kerüljön
át a DIM-hez. A Méliusz Juhász Péter Könyvtár álláshelyeinek száma így 98,25
álláshelyre csökkenne.
5. A Debreceni Közterület Felügyelet jelenleg 117 álláshellyel látja el az alapító
okiratában meghatározott feladatát. Javasoljuk, hogy a Debreceni Közterület Felügyelet
gazdasági alkalmazott álláshelyeiből 6 álláshely 2017. augusztus 31. napjától kerüljön
át a DIM-hez. A Debreceni Közterület Felügyelet álláshelyeinek száma így 111
álláshelyre csökkenne.
A fentiek következtében a DIM engedélyezett álláshelyeinek száma 37 álláshellyel megnő,
azaz – a Közgyűlés 85/2017. (V. 25.) határozatának VIII./ pontjában foglaltakat is figyelembe
véve - 197 álláshelyről 234 álláshelyre emelkedik.
A Közgyűlés a „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
rendelet végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról” szóló 29/2017. (II. 16.) határozata
7./ pontjának „Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett
álláshelyei” címet viselő 17. mellékletében megállapította az önkormányzat irányítása alá
tartozó költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeit. A közgyűlési határozat a 64/2017. (IV.
27.) határozat 7./ pontjával már egyszer módosításra került. A gazdasági szervezet feladatainak
átadásából adódóan szükséges elvégezni ezen határozat újbóli módosítását.
A gazdasági szervezettel rendelkező kulturális intézmények, valamint a Debreceni Közterület
Felügyelet érintett közalkalmazottjai vonatkozásában a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 24. § (3) bekezdése, valamint a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 36. §-a szerint munkáltató
személyében bekövetkező változás áll be, amely a közalkalmazotti jogviszonyt önmagában

nem érinti. Az átvétel időpontjában fennálló közalkalmazotti jogviszonyból származó jogok és
kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra, vagyis a Csokonai Színházról, Déri
Múzeumról, a Kodály Filharmónia Debrecenről, a Méliusz Juhász Péter Könyvtárról, valamint
a Debreceni Közterület Felügyeletről a DIM-re szállnak át.
Az Mt. 37. §-a alapján a Csokonai Színház, a Déri Múzeum, a Kodály Filharmónia Debrecen,
a Méliusz Juhász Péter Könyvtár, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet, mint átadó
munkáltató az átszállást megelőzően köteles tájékoztatni az átvevő munkáltatót, azaz a DIM-et
az átszállással érintett közalkalmazotti jogviszonyokból és a tanulmányi szerződésekből
származó jogokról és kötelezettségekről.
Tekintettel arra, hogy a változással érintett költségvetési szerveknél közalkalmazotti tanács is
működik, az Mt. 265. §-a szerint legkésőbb az átszállást megelőző 15 nappal az átadó és átvevő
munkáltatónak tájékoztatnia kell a közalkalmazotti tanácsot a változás időpontjáról, okáról és
a közalkalmazottakat érintő jogi, gazdasági és szociális következményeiről, valamint tárgyalást
kell kezdeményezniük a közalkalmazotti tanáccsal a munkavállalókat érintő tervezett
intézkedésekről.
Az Mt. 38. § (1) bekezdése szerint az átvevő munkáltató (DIM) az átszállást követő 15 napon
belül köteles írásban tájékoztatni a közalkalmazottakat a munkáltató személyében
bekövetkezett változásról, valamint a munkafeltételek változásáról.
A gazdasági szervezettel rendelkező kulturális intézmények, valamint a Debreceni Közterület
Felügyelet gazdasági vezetőjének megbízása valamennyi esetben 2017. augusztus 31. napját
követően jár le. A gazdálkodási feladatok megszűnésére tekintettel a gazdasági vezetők
magasabb vezetői megbízását vissza kell vonni ezen intézményekben.
A Kjt. 23. § (5) és (6) bekezdése alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója a magasabb vezetői
megbízást írásban vonhatja vissza. A megbízások visszavonása után az érintett
közalkalmazottat a kinevezése szerinti munkakörében kell továbbfoglalkoztatni, azaz mint
gazdasági alkalmazott.
Az Áht. 9. § d) pontja és 9/A. § (1) bekezdése alapján az irányító szerv hatáskörébe tartozik a
költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy
megbízásának visszavonása. Az irányító szervnek címzett irányítási hatáskört az irányító szerv
vezetője, azaz jelen esetben Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.
IV. Egyéb intézkedések: Debreceni Intézményműködtető Központ alapító okiratának
módosítása
A gazdálkodási feladatok átszervezése miatt indokolt a DIM alapító okiratának módosítása.
Az Ávr. 5. § (1) bekezdés f) pontjának rendelkezése alapján a költségvetési szerv alapító
okiratának tartalmaznia kell a költségvetési szerv közfeladatát, alaptevékenységét, ezek
kormányzati funkció szerinti megjelölését.
E tartalmi elemek vonatkozásában - figyelemmel a 85/2017. (V. 25.) határozat III./ pontjában
foglalt döntésre is - a DIM alapító okiratát szükséges kiegészíteni az Önkormányzat által
fenntartott kulturális és köznevelési intézmények, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet
részére végzett gazdálkodási feladatokkal.
A fentieken kívül a DIM alapító okiratában is szükséges átvezetni a „költségvetési szerv
telephelyei” között a Hajó Utcai Óvoda székhelyéül szolgáló ingatlan hivatalos címének
változását, amely az új házszámozás miatt 4026 Debrecen Görbe utca 5. szám helyett 4026
Debrecen, Arany János tér 3. szám szerint került megállapításra.
Az Áht. 8/A. § (2) bekezdése szerint az alapító okiratot és annak módosítását a Közgyűlés, mint
alapító szerv adja ki a Magyar Államkincstár által rendszeresített formanyomtatvány
alkalmazásával.

A DIM 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.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontja, a 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése, 9. § a) és d) pontja, 9/A. § (1) bekezdése és 10. § (4)-(4b)
bekezdése, az 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (5)-(6) bekezdése és 24. § (3) bekezdése, a 2012.
évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 36-38. §-a és 265. §-a, a 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 5. §-a, 7. § (1) bekezdése, 9. § (1)-(2) bekezdése és (5)-(5a) bekezdése alapján,
figyelemmel a 201/2016. (VI. 23.) határozat 3./ pontjában, a 29/2017. (II. 16.) határozat 7./
pontjában, a 64/2017. (IV. 27.) határozat 7./ pontjában és a 85/2017. (V. 25.) határozatban
foglaltakra
1./ átszervezi 2017. augusztus 31. napjával
a) a Csokonai Színházat (4024 Debrecen, Kossuth utca 10.),
b) a Déri Múzeumot (4026 Debrecen, Déri tér 1.),
c) a Kodály Filharmónia Debrecent (4025 Debrecen, Simonffy utca 1/c.),
d) a Méliusz Juhász Péter Könyvtárat (4026 Debrecen, Bem tér 19/D.), valamint
e) a Debreceni Közterület Felügyeletet (4026 Debrecen, Bem tér 14.)
oly módon, hogy a gazdálkodási feladatokat átadja a Debreceni Intézményműködtető
Központnak (4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A.; a továbbiakban: DIM).
2./ Kijelöli 2017. augusztus 31. napjával a DIM-et, hogy
a) a Csokonai Színház,
b) a Debreceni Művelődési Központ (4024 Debrecen, Piac utca 22.),
c) a Déri Múzeum,
d) a Kodály Filharmónia Debrecen,
e) a Méliusz Juhász Péter Könyvtár és
f) a Vojtina Bábszínház (4026 Debrecen, Kálvin tér 13.), valamint
g) a Debreceni Közterület Felügyelet,
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.
3./ Elfogadja 2017. augusztus 31. napjával a DIM 31/2017. (II. 16.) határozattal elfogadott,
OKT-13041-11/2017. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot az 1.
számú melléklet, valamint egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. számú melléklet szerint.
4./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntésének megfelelően az alapító
okirat módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, és felhatalmazza a polgármestert
az alapító okiratot módosító okirat aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
5./ Az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésre tekintettel 2017. augusztus 31. napjával elrendeli
a) a Csokonai Színház 236 engedélyezett álláshelyeinek számából 8 egyéb (gazdasági)
alkalmazotti álláshely átadását a DIM részére, így a Csokonai Színház közalkalmazotti
létszámát 96,5 szakmai tevékenységet ellátó és 131,5 intézményüzemeltetéshez kapcsolódó
álláshelyben, azaz mindösszesen 228 álláshelyben állapítja meg,
b) a Déri Múzeum - 85/2017. (V. 25.) határozat VII./ pontja alapján 2017. június 1. napjától
megállapított - 130,8 engedélyezett álláshelyeinek számából 8 egyéb (gazdasági)
alkalmazotti álláshely átadását a DIM részére, így a Déri Múzeum közalkalmazotti létszámát
109,8 szakmai tevékenységet ellátó és 13 intézményüzemeltetéshez kapcsolódó
álláshelyben, azaz mindösszesen 122,8 álláshelyben állapítja meg,
c) a Kodály Filharmónia Debrecen 140,5 engedélyezett álláshelyeinek számából 5 egyéb
(gazdasági) alkalmazotti álláshely átadását a DIM részére, így a Kodály Filharmónia
Debrecen közalkalmazotti létszámát 127 szakmai tevékenységet ellátó és 8,5
intézményüzemeltetéshez kapcsolódó álláshelyben, azaz mindösszesen 135,5 álláshelyben
állapítja meg,
d) a Méliusz Juhász Péter Könyvtár 108,25 engedélyezett álláshelyeinek számából 10 egyéb
(gazdasági) alkalmazotti álláshely átadását a DIM részére, így a Méliusz Juhász Péter
Könyvtár közalkalmazotti létszámát 82,25 szakmai tevékenységet ellátó és 16
intézményüzemeltetéshez kapcsolódó álláshelyben, azaz mindösszesen 98,25 álláshelyben
állapítja meg,
e) a Debreceni Közterület Felügyelet 117 engedélyezett álláshelyeinek számából 6 egyéb
(gazdasági) alkalmazotti álláshely átadását a DIM részére, így a Debreceni Közterület
Felügyelet közalkalmazotti létszámát 20 szakmai tevékenységet ellátó, 60
intézményüzemeltetéshez kapcsolódó és 31 közszolgálati jogviszonyba tartozó álláshelyben,
azaz mindösszesen 111 álláshelyben állapítja meg.
Ezzel egyidejűleg a DIM közalkalmazotti létszámát – tekintettel a 85/2017. (V. 25.) határozat
VIII./ pontjában foglaltakra - 197 álláshelyről 234 álláshelyre növeli.
6./ Az 1./-2./ pontban foglalt döntésre tekintettel felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a
Csokonai Színház, a Déri Múzeum, a Kodály Filharmónia Debrecen, a Méliusz Juhász Péter
Könyvtár, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet gazdasági vezetője vezetői
megbízásának visszavonásával kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket készítse elő, valamint
felkéri a polgármestert, hogy a gazdasági vezető vezetői megbízásának visszavonásával
kapcsolatos irányítási hatáskört gyakorolja.
Határidő: 2017. augusztus 30.
Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
7./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet
módosítását a közgyűlési döntésnek megfelelően készítse elő és a szükséges intézkedéseket –
különösen az 5./ pontban meghatározott álláshelyváltozásra figyelemmel – tegye meg.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
8./ Felkéri a Csokonai Színház, a Déri Múzeum, a Kodály Filharmónia Debrecen, a Méliusz
Juhász Péter Könyvtár, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet vezetőjét, hogy
a) az intézmény átszervezésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket a közgyűlési döntésnek
megfelelően tegye meg,
b) az Mt. 37. §-ában foglalt intézkedést a DIM irányába tegye meg,
c) az Mt. 265. §-ában foglalt – a közalkalmazotti tanács irányában fennálló – tájékoztatási
kötelezettségének tegyen eleget.
Határidő: az a) pont vonatkozásában: 2017. augusztus 31.
a b és c) pont vonatkozásában: 2017. augusztus 15.
Felelős: az érintett költségvetési szervek vezetője
9./ Felkéri a DIM igazgatóját, hogy a közgyűlési döntésben foglaltak alapján
a) gondoskodjon az intézmény működésére vonatkozó dokumentumok – különösen az
intézmény szervezeti és működési szabályzatának – módosításáról és fenntartói jóváhagyásra
történő előkészítéséről,
b) készítse el az érintett költségvetési szervek vezetőivel a munkamegosztási
megállapodásokat, és terjessze a polgármester elé jóváhagyásra,
c) az Mt. 265. §-ában foglalt – a közalkalmazotti tanács irányában fennálló – tájékoztatási
kötelezettségének tegyen eleget,
d) az Mt. 38. § (1) bekezdésében foglalt intézkedéseket tegye meg.
Határidő: az a) pont vonatkozásában: 2017. október 31.
a b) pont vonatkozásában: 2017. szeptember 30.
a c) pont vonatkozásában: 2017. augusztus 15.
a d) pont vonatkozásában: 2017. szeptember 15.
Felelős: a DIM igazgatója
10./ Felkéri az érintett kulturális intézmények és a Debreceni Közterület Felügyelet vezetőit,
hogy gondoskodjanak az általuk vezetett intézmény működésére vonatkozó dokumentumok –
különösen a szervezeti és működési szabályzat módosításáról.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: az érintett intézmények vezetői
11./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az érintett
intézmények vezetőit értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2017. június 9.
Dr. Papp László
polgármester

