Előterjesztés 6. melléklete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
240/2019. (XII. 12.) határozata*
hatáskörök átruházásáról
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése, 41. § (4)
bekezdése, 107. §-a, a 2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontja, az 1991. évi XX. törvény 109.
§ (3) bekezdése, az 1997. évi CXL. törvény 42. § (4) bekezdés b) pontja, 50. § (2) bekezdés a)b) pontjai, 68. § (1) bekezdés a), b), d) és e) pontjai, valamint (3) bekezdése, 78/I. § (4) bekezdés
a) és b) pontjai, valamint a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 2-3. §-a alapján
1./ hatályon kívül helyezi a 278/1995. (XII. 11.) Kh. számú határozatot, a 75/2001. (IV.12.) Kh.
határozatot, a 211/2006. (VIII. 10.) határozat 3./ és 4./ pontját, a 91/2007. (V. 17.) határozat 3./
pontját, a 122/2013. (V. 30.) határozat 4./ pontját, a 28/2016. (II. 25.) határozat 3./ és 4./ pontját,
a 149/2017. (VI. 22.) határozat 3./ és 4./ pontját, a 141/2019. (VI. 27.) határozat 2./ pontját.
2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel átruházza az Egészségügyi és Szociális
Bizottságra a szociális és gyermekjóléti intézmények szervezeti és működési szabályzata
jóváhagyásának hatáskörét.
3./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel átruházza a Kulturális és Oktatási Bizottságra az
alábbi hatáskörök gyakorlását:
a./ jóváhagyja a feladatkörébe tartozó közművelődési, közgyűjteményi és előadóművészeti költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzatát,
b./ a Déri Múzeum
ba./ küldetésnyilatkozatát jóváhagyja,
bb./ stratégiai tervét jóváhagyja,
bc./ tárgyévi munkatervét és előző évi beszámolóját jóváhagyja,
bd./ állományvédelmi tervét jóváhagyja,
be./ gyűjtemény gyarapítási és revíziós tervét jóváhagyja,
bf./ múzeumi digitalizálási stratégiáját jóváhagyja,
c./ a Méliusz Juhász Péter Könyvtár
ca./ stratégiai tervét, minőségpolitikai nyilatkozatát elfogadja,
cb./ fejlesztésére vonatkozó terveket jóváhagyja,
cc./ használati szabályzatát elfogadja,
cd./ szakmai tevékenységét értékeli az országos szakértői névjegyzékben szereplő
szakértők közreműködésével,
ce./ szakmai munkatervét, előző évi szakmai beszámolóját elfogadja,
d./ a Debreceni Művelődési Központ
da./ tárgyévi munkatervét és előző évi szakmai beszámolóját jóváhagyja,
db./ használati szabályzatát elfogadja,
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A Közgyűlés a határozatot a 2019. december 12-ei ülésén fogadta el.

e./ a nem önkormányzati tulajdonú épületen lévő művészeti alkotásokat – szakvélemény
kikérésével – védeni köteles, új elhelyezés esetén véleményezési joga van,
f./ gyakorolja az értéktárral és az értéktár bizottság működtetésével kapcsolatos, a magyar
nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm.
rendeletben meghatározott hatáskört,
g./ kiírja a Kölcsey Ferenc ösztöndíj pályázati felhívását és kidolgozza a pályázatok
értékelésének szempontrendszerét minden év január 10. napjáig, továbbá értékeli a
beérkezett pályázatokat és javaslatot tesz odaítélésükre minden év március 31. napjáig,
h./ elfogadja az alábbi szervezetek részére ingyenes hasznosításba vagy árverés nélkül
határozatlan időre bérbe adott ingatlanokban folytatott tevékenységéről és az ingatlanok
hasznosításáról szóló beszámolókat:
ha./ a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület,
hb./ a Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület,
hc./ a MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság,
hd./ az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság,
he./ a Szeredás Hagyományőrző Egyesület,
hf./ a Zene Theatrum Kulturális Egyesület.
4./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel átruházza az Ifjúsági és Sportbizottságra az alábbi
hatáskörök gyakorlását:
a./ kiírja a Cívis Talentum ösztöndíj pályázati felhívását minden év március 31. napjáig,
kidolgozza a pályázatok értékelésének szempontrendszerét és minden év május 31.
napjáig értékeli a beérkezett pályázatokat,
b./ elfogadja az alábbi szervezetek részére ingyenes hasznosításba vagy árverés nélkül
határozatlan időre bérbe adott ingatlanokban folytatott tevékenységéről és az ingatlanok
hasznosításáról szóló beszámolókat:
ba./ a Békessy Béla Vívó Klub,
bb./ a Loki Szurkolók Egyesülete és
bc./ a Kortársak az Egészséges Fiatalokért Egyesület.
5./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel átruházza a Környezetvédelmi és Városfejlesztési
Bizottságra a Debreceni Közterület Felügyelet szervezeti és működési szabályzata
jóváhagyásának hatáskörét.
6./ Módosítja a „Békessy Béla sportösztöndíj” alapításáról tárgyú 146/2016. (V. 26.) határozat
4./ pontját az alábbiak szerint:
„4./ Felkéri az Ifjúsági és Sportbizottságot, hogy a pályázatokat véleményezze, és véleményéről
a polgármestert tájékoztassa.
Határidő: a pályázati határidő lezárását követően azonnal
Felelős: az Ifjúsági és Sportbizottság elnöke”

7./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel felkéri a polgármestert, hogy az Ifjúsági és
Sportbizottság előkészítését követően tegyen javaslatot a Közgyűlés számára a „Cívis Talentum
ösztöndíj” odaítélésére.
Határidő:
Felelős:

minden év május 31-ig
a polgármester

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző

Dr. Papp László sk.
polgármester

