Határozati javaslat 4. melléklete
Beszámoló
az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság átruházott hatáskörének gyakorlásáról
a 2019. január 1-től 2019. július 9-ig terjedő időszakra vonatkozóan
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.
(I.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 57. § (2) bekezdés f) pontjának fb) alpontja
értelmében az állandó bizottságok évente egy alkalommal beszámolnak a Közgyűlésnek az
átruházott hatáskör gyakorlásáról.
A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával (a továbbiakban: választás)
összefüggésben az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság (a továbbiakban: bizottság) munkája véget ér.
A bizottság jelen beszámolója a 2019. január 1. napjától 2019. július 9. napjáig terjedő időszakra
vonatkozóan tartalmazza az átruházott hatáskörben hozott döntéseket. A 2019. július 10-étől a
választásig, illetőleg az új Közgyűlés és annak szervei felállásáig egy átruházott hatáskörben született
döntés várható még.
Az SZMSZ 2. mellékletének 4. pontja alapján az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságra a Közgyűlés
által átruházott hatáskörök:
4. Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság:
4.1. - 28/2016. (II. 25.) határozat 3./ pontja - a „Cívis Talentum ösztöndíj” pályázat kiírásának és a
pályázat értékelési szempontrendszerének kidolgozása hatáskörét az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság
gyakorolja.
4.2. - dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda
heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról (2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b)
pontja).
4.3. - ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, bizottságot szervez,
amely javaslatot tesz a felvételre (2011. évi CXC. törvény 49. § (2) bekezdése).
4.4. - meghatározza és közzéteszi az óvoda felvételi körzetét (2011. évi CXC. törvény 49. § (3)
bekezdése).
4.5. - az önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési intézmény SZMSZ-e, házirendje, pedagógiai
programja esetében - amennyiben az egyes rendelkezések érvénybelépéséhez a fenntartóra
többletkötelezettség hárul - egyetértési jogot gyakorol (2011. évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdése, 26.
§ (1) bekezdése).
4.6. - értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok
végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét, ellenőrzi a pedagógiai programot, a
házirendet, valamint a SZMSZ-t (2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés h) és i) pontja).
4.7. - beszerzi a nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelését ellátó nevelési-oktatási intézmény
működési, felvételi körzetének meghatározása előtt az érdekelt települési nemzetiségi önkormányzat
egyetértését (2011. évi CXC. törvény 49. § (3) bekezdése, 50. § (10) bekezdése).
4.8. - évente felméri a magyar nyelvi előkészítés, a nemzetiség nyelvén folyó nevelés iránti igényt az
érintett első óvodai nevelési évre beiratkozni szándékozók körében az érdekelt települési nemzetiségi
önkormányzat és az országos nemzetiségi önkormányzat bevonásával (2011. évi CXC. törvény 83. § (7)
bekezdése).
4.9. - véleményt alkot az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák munkatervének elkészítéséhez
(20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése).
4.10. - gyakorolja az önkormányzat területén székhellyel rendelkező iskolák intézményi tanácsába a
személyek delegálására vonatkozó hatáskört (2011. évi CXC. törvény 73. § (3)-(4) bekezdés, 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 121. § (1) bekezdés f) pontja).
4.11. - szakmai véleményt alkot az intézmény vezetőjének meghallgatása után az önkormányzat
fenntartásában lévő köznevelési intézmény intézményvezetői beosztásának ellátására vonatkozó
pályázat kiírásának mellőzésével kapcsolatos eljárásban (2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése).
4.12. - értékeli a köznevelési intézmény vezetője által benyújtott, az intézmény tevékenységéről szóló
átfogó beszámolót. (2011. évi CXC. törvény 85. § (3) bekezdése).
4.13. - jóváhagyja az önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési intézmény továbbképzési

programját (2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés g) pontja).
4.14. - 149/2017. (VI. 22.) határozat 4./ pontja - a Békessy Béla Vívó Klub, a Kortársak az Egészséges
Fiatalokért Egyesület és a Loki Szurkolók Egyesülete ingyenesen hasznosításba vagy árverés nélkül
határozatlan időre bérbe adott ingatlanokban folytatott tevékenységéről és az ingatlanok hasznosításáról
szóló beszámolói elfogadásának hatáskörét átruházott hatáskörben a bizottság gyakorolja.
A beszámolási időszakban az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 58 határozatából 9 esetben
átruházott hatáskörben hozta meg döntését.
Valamennyi átruházott hatáskörben született döntés önkormányzati jellegű, vele szemben
törvényességi felügyeleti intézkedés nem történt.
1.) Az SZMSZ 2. mellékletének 4.1 pontjában foglalt hatáskörben eljárva 2 határozat született.
2.) Az SZMSZ 2. mellékletének 4.2. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a bizottság 2 határozatot
hozott.
3.) AZ SZMSZ 2. mellékletének 4.3. pontjában foglalt hatáskörben eljárva a bizottság 1 ülést szervezett,
és 59 gyermek óvodai felvételére tett javaslatot (határozat nem születik ebben az esetben).
4.) Az SZMSZ 2. mellékletének 4.4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a bizottság 1 határozatot
hozott.
5.) Az SZMSZ 2. mellékletének 4.11. pontjában foglalt hatáskörben eljárva 2 határozat született.
6.) Az SZMSZ 2. mellékletének 4.12. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a bizottság 1 határozattal
1 óvoda továbbképzési programját hagyta jóvá.
7.) Az SZMSZ 2. mellékletének 4.14. pontjában foglalt hatáskörben eljárva 1 határozatot hozott a
bizottság.
Fentieken túlmenően az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság a Közgyűlés 4/2009. (II. 26.) Ö.h.-jának 1./
pontja szerint ellátta az önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési intézmények esetében a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdésében meghatározott
szakértői bizottság feladatait is.
A bizottság 2019. évben a 15 önkormányzati fenntartású óvoda magasabb vezetői beosztásának
ellátásával összefüggésben kiírt pályázati felhívások kapcsán 3 szakértői ülést tartott, összesen 18 fő
pályázót hallgatott meg. A bizottság a benyújtott pályázatok értékelését és a pályázók meghallgatását
követően kialakított szakmai véleményét a kinevezési és megbízási jog gyakorlója számára - határozat
meghozatala nélkül – juttatta el.

