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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.
A Közgyűlés a 85/2017. (V. 25.) határozata III./ és IV./ pontjában döntött arról, hogy 2017.
augusztus 31. napjával átszervezi az Ifjúság Utcai Óvodát (4027 Debrecen, Ifjúság utca 4.) oly
módon, hogy a gazdálkodási feladatokat átadja a DIM-nek. Ezzel egyidejűleg kijelölte a DIMet 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 (a továbbiakban: Ávr.) 9. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatok (a továbbiakban: pénzügyi- gazdálkodási feladatok) ellátására.
A Közgyűlés a 134/2017. (VI. 22.) határozatának 1./ és 2./ pontjában döntött arról, hogy 2017.
augusztus 31. napjával átszervezi
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 DIM-nek és egyben kijelölte a DIM-et a
fentiekben felsorolt intézmények, valamint a Vojtina Bábszínház (4026 Debrecen, Kálvin tér
13.) vonatkozásában a pénzügyi- gazdálkodási feladatok ellátására.
Figyelemmel a fentiekre a Közgyűlés a 134/2017. (VI. 22.) határozat 3./ és az 5./ pontjában
2017. augusztus 31. napjával módosította a DIM alapító okiratát és a DIM közalkalmazotti
létszámát - tekintettel a 85/2017. (V. 25.) határozat VIII./ pontjában foglaltakra – 234
álláshelyben állapította meg.
2017 októberében a DIM alapító okirata ismételten felülvizsgálatra került. A felülvizsgálat
eredményeként a Közgyűlés a 238/2017. (X. 19.) határozatával döntött a DIM alapító
okiratának módosításáról. A módosítás során a DIM alapító okiratából törlésre kerültek azok a
telephelyek, amelyeken a DIM feladata megszűnt, továbbá - a technikai jellegű módosításokon
túl - módosításra került a DIM közfeladata, alaptevékenysége és ezek kormányzati funkció
szerinti megjelölése. A DIM alapító okirata kiegészült a lakossági és tömegsport célt szolgáló
szolgáltatások közfeladattal, valamint két új kormányzati funkcióval: a „049010 Máshova nem
sorolt gazdasági ügyek”, és a „081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás”
kormányzati funkcióval.
A Közgyűlés a 238/2017. (X. 19.) határozat 4./ pontjában felkérte a DIM igazgatóját, hogy
2017. november 30. napjáig gondoskodjon az intézmény SzMSz-nek módosításáról és
fenntartói jóváhagyásra történő előkészítéséről.
A DIM alapító okiratának a 238/2017. (X. 19.) határozatával történő módosítása a Magyar
Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés szerint 2017.
november 3. napjától lépett hatályba.
A fenti határozatokra figyelemmel a DIM igazgatója - az Ávr. 13. § (1) bekezdésére, amely a
költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzatának kötelező tartalmi elemeit

meghatározza - elkészítette a DIM - 38/2017. (V. 23.) PB határozattal jóváhagyott - SzMSznek módosítását.
A DIM SzMSz-ében módosítani szükséges:
- a DIM alapító okiratának keltét, számát,
- az engedélyezett álláshelyek számát,
- a telephelyeit és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyont,
- az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységeinek
megjelölését,
- a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek megnevezését,
feladatait, a szervezeti ábráját,
- az SzMSz-ben nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök
gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi
szabályokat,
- azoknak a költségvetési szerveknek a felsorolását, amelyek tekintetében a DIM a
pénzügyi- gazdálkodási feladatokat ellátja.
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 85/2017. (V. 25.) határozatra, a 134/2017. (VI. 22.) határozatra és a 238/2017.
(X. 19.) 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, 2017. november 8.

Dr. Bene Edit
főosztályvezető

