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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 2017. évi átszervezés hatásaként a 2018. évben visszaadott 40 fő létszám után, egyéb
átszervezések miatt a DIM további 7 létszámról mondott le, így az engedélyezett létszáma
187 fő.
 A gazdasági szervezet feladatellátása igényli az eredeti, 2017-es átszervezéskori
elképzelésnek megfelelően a gazdasági igazgatóhelyettes vezető beosztást.
 A feladatellátás racionalizálása érdekében a beszerzési és vagyongazdálkodási részleg
megszüntetésre kerül, a részleg által ellátott feladatok szétválasztásra kerülnek: a beszerzési
feladatokat a műszaki szervezet kapja meg úgy, hogy a feladat operatív irányítását az eredeti
munkaköre ellátása mellett a műszaki ellenőr kapja meg, üzemeltetési és felújítási
részlegvezetőként. A vagyongazdálkodási feladatokat az igazgatásra osztják úgy, hogy a
korábbi beszerzési és vagyongazdálkodási részlegvezető az igazgatás közvetlen irányítása
mellett irányítja a vagyongazdálkodással, bérbeadással kapcsolatos feladatokat, az
igazgatási munkatársak korábbi feladataikat bővítve ellátják a vagyongazdálkodással,
bérbeadással kapcsolatos feladatokat.
 A jogszabályi módosulások miatt jó gyakorlatként humánerőforrás és vagyongazdálkodási
igazgatóhelyettes saját vezetői beosztásból eredő feladatai mellett ellátja az integritás
tanácsadói feladatokat is, a Munkamegosztási megállapodásnak megfelelően a gazdasági
szervezettel nem rendelkező intézményeknél is.
 A jogszabályi módosulások miatt adatvédelmi tisztviselők lesznek meg bízva, akik saját
munkaköri feladataik ellátása mellett ellátják a GDPR rendeletnek megfelelő adatvédelmi
feladatokat.
 A vezetők munkaköri feladatai a belső kontroll rendszer újra szabályozásával, az
adatvédelemmel kapcsolatos feladatok miatt kibővülnek, illetve pontosításra kerülnek.
A DIM alapító okiratának módosítását a Magyar Államkincstár 2018. november 23. napjával
jegyezte be a törzskönyvi nyilvántartásba.
A DIM alapító okiratának legutóbbi, azaz a Közgyűlés 201/2018. (XI. 15.) határozatával történő
módosítása 2018. november 28. napjától lépett hatályba.
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 Gazdálkodási 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 2. melléklet 5.5 pontja, a Közgyűlés 103/2013. (V.30.)
határozata, figyelemmel a 17/2018. (II. 22.) határozatra, a 61/2018. (IV. 26.) határozatra, a
186/2018. (X. 25.) határozatra és a 201/2018. (XI. 15.) határozatra
1./ jóváhagyja a Debreceni Intézményműködtető Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát
a melléklet szerint.
2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a döntésről a Debreceni
Intézményműködtető Központ vezetőjét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2019. április 11.

Szűcs László
főosztályvezető

