BESZÁMOLÓ
a Kulturális Bizottság 2019. január 1. – 2019. július 31. közötti időszakban gyakorolt átruházott hatásköreiről
I. Hatáskörök
Hatósági
hatáskör
Munkáltatói
jellegű
hatáskör

Nincs.
Nincs.
Önkormányzati jellegű hatáskör
Tárgya

Jogszabályi alapja

1.

a feladatkörébe tartozó intézmények szervezeti
szabályzatának elfogadása, illetve jóváhagyása

2.

a Kölcsey Ferenc ösztöndíjra vonatkozó pályázat kiírása és a pályázatok
értékelése

3.

4.

5.

és

működési

az értéktárral és az értéktár bizottság működtetésével kapcsolatos, a
magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013.
(IV. 16.) Korm. rendeletben meghatározott hatáskörök gyakorlása
az önkormányzat által fenntartott könyvtár tárgyévi szakmai
munkatervének és előző évi szakmai beszámolójának elfogadása
az önkormányzat által fenntartott múzeum állományvédelmi tervének,
gyűjtemény gyarapítási és revíziós tervének, múzeumi digitalizálási
stratégiájának, tárgyévi munkatervének és előző évi beszámolójának
jóváhagyása

2011. évi CXCV. törvény
9. § b) pontja

Átruházásának jogszabályi alapja
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013 (I. 24.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: SzMSz) 2. sz. mellékletének
3.1. pontja, valamint a Közgyűlés 278/1995.
(XII. 11.) Kh. határozata
az SzMSz 2. sz. mellékletének 3.2. pontja,
valamint a Közgyűlés 211/2006. (VIII. 10.)
Ö.h.-a 3./ pontja

Döntések
száma

0 db

1 db

114/2013. (IV. 16.) Korm.
rendelet 3. § (1) bekezdés
c) pontja

az SzMSz 2. sz. mellékletének 3.3. pontja,
valamint a Közgyűlés 122/2013. (V. 30.)
határozatának 4./ pontja

1 db

1997. évi CXL. törvény
68. § (3) bekezdése

az SzMSz 2. sz. mellékletének 3.4. pontja

1 db

1997. évi CXL. törvény
50. § (2) bekezdés
a) pontja

az SzMSz 2. sz. mellékletének 3.5. pontja

2 db

6.

az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény tárgyévi
munkatervének és előző évi szakmai beszámolójának jóváhagyása

1997. évi CXL. törvény
78/I. § (4) bekezdés
b) pontja

az SzMSz 2. sz. mellékletének 3.6. pontja

1 db

7.

a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület, a Más-Mozaik
Szociokulturális Egyesület, a MODEM Modern Debreceni Művészeti
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, az NMI
Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság, a Szeredás Hagyományőrző Egyesület, a Zene Theatrum
Kulturális Egyesület ingyenesen hasznosításba vagy árverés nélkül
határozatlan időre bérbe adott ingatlanokban folytatott tevékenységéről
és az ingatlanok hasznosításáról szóló beszámolói elfogadása

2011. évi CLXXXIX.
törvény 107. §

az SzMSz 2. sz. mellékletének 3.7. pontja,
valamint a Közgyűlés 149/2017. (VI. 22.)
határozat
3./ pontja

1 db

II. A Bizottság döntéseivel kapcsolatosan a Közgyűléshez benyújtott fellebbezések:
Hatósági hatáskör hiányában nem releváns.
III. A Bizottság hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos bírósági eljárások:
Nem került erre sor az aktuális időszakban.
IV. A Bizottság döntéseivel összefüggő törvényességi felügyeleti intézkedések:
Nem került erre sor az aktuális időszakban.

