ELNÖKI TESTÜLET

6/2019. (XI. 13.) számú Elnöki Testületi utasítás
a kötelezettségvállalási jog gyakorlásáról szóló
2/2019. (VIII. 14.) számú Elnöki Testületi utasítás módosításáról
1. § (1) A kötelezettségvállalási jog gyakorlásáról szóló 2/2019. (VIII. 14.) számú Elnöki Testületi utasítás
(a továbbiakban: utasítás) B.9. pont 3. alpontjában a táblázat 5. sora az alábbiak szerint módosul:
„
Kommunikációs Igazgatóság

Apáti-Tóth Kata, kommunikációs
igazgató és/vagy Barta Márton,
stratégiai igazgató

T5SZ*
„

(2) Az utasítás B.10. pont 4. alpontjában a táblázat az alábbi sorral egészül ki:
„
Közgáz Campus
üzemeltetési költséghelyei

Bálint György, műszaki igazgatóhelyettes

C1UZ*
„

(3) Az utasítás B.11. pont 2. alpontja az alábbiak szerint módosul:
„2. A Székesfehérvári Campus Igazgatósághoz tartozó szervezeti egységek nyilvántartott pénzügyi keretei
felett (az EIIR rendszerben C2* költséghelyek):
Horváth Béla, campus igazgató
az igazgató hatáskörrel rendelkező közvetlen beosztott vezetőivel, illetve a hatáskörrel rendelkező
beosztott munkavállalójával együttesen rendelkeznek kötelezettségvállalási joggal,
kivéve a Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározott önálló aláírási jogosítványok esetét.”
(4) Az utasítás B.11. pontja az alábbi 2/A. és 2/B. alpontokkal egészül ki:
„2/A.

A Székesfehérvári Campus Igazgatóság költséghelyén nyilvántartott pénzügyi keretek felett egyéb
vezetők kötelezettségvállalási jogot kaphatnak, mely kötelezettségvállalási jogukat a 2. pontban nevesített
vezetővel, illetve a hatáskörrel rendelkező saját beosztott munkavállalóval együttesen gyakorolhatják,
kivéve a Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározott önálló aláírási jogosítványok esetét.

6/2019. (XI. 13.) számú Elnöki Testületi utasítás

2/B.

Az alábbi hatáskörrel rendelkező vezető(k) rendelkeznek a 2/A. pontban foglaltak szerinti
kötelezettségvállalási joggal:
Költséghely
Szervezeti
meghatározása
Kötelezettségvállaló
egység/tevékenység
(* jelöli a tetszőleges
folytatást)
Székesfehérvári Campus
Czinderi Gábor, kancellárhelyettes
C2* kivéve C2SZ01203K
Igazgatóság
Akadémiai kiadások
Mezőszentgyörgyi Dávid, rektori megbízott
C2SZ01203K
„

(5) Az utasítás B.14. pont 3. alpontjában a táblázat 3. sora az alábbiak szerint módosul:
„
Szántó Zoltán Oszkár, mb. általános rektorhelyettes
Egyetemi
és/vagy
kommunikációs
ISAF01302K
Barta Márton, stratégiai igazgató
költségek
és/vagy Apáti-Tóth Kata, kommunikációs igazgató
„
2. § A tárgyban korábban kiadott 2/2019. (VIII. 14.) számú Elnöki Testületi utasításban foglaltak egyebekben
érvényben maradnak.
3. § (1) Jelen utasítás a közzétételének napján lép hatályba és hatálybalépésével végrehajtottá válik.
(2) Jelen utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszíti.

Készítette1:

1

Pavlik Lívia, kancellár

2019. november 12.

Lánczi András, rektor

2019. november 12.

Antony Radev, elnök

2019. november 12.

Ellenőrizte:

Such Ildikó,
igazgató

gazdasági 2019. november 13.

Jóváhagyta:

-

Kiadta:

Sárközi-Kerezsi
Marica, 2019. november 13.
adminisztratív igazgató

Intézkedés kötelezettségvállalási jog delegálásáról/visszavonásáról.
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