Előterjesztés 1. melléklete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
172/2015. (IX. 24.) határozata*
a Nemzetgazdasági Minisztérium és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
között
a TOP 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtási feladatairól szóló
megállapodás alapján szükséges szervezetfejlesztési és feladatellátási intézkedések
meghatározásáról
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdésének b) és
d) pontja alapján, figyelemmel a 157/2015. (VII. 24.) határozat 3./ pontjára
I./
a Nemzetgazdasági Minisztériummal a 2014-2020 közötti időszak Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának
végrehajtási feladatairól szóló, 157/2015. (VII. 24.) határozattal elfogadott megállapodás
megkötéséből eredően Debrecen Megyei Jogú Város kötelezettségeiként megjelölt szervezeti
felépítés kialakításával összefüggő feladatok végrehajtása érdekében
1./ a „Debrecen Integrált Területi Programja 2014-2020” program irányító helyi szervezet
feladatai, továbbá az elkülönített és önállóan tevékenységet ellátó szervezetekkel összefüggő
operatív koordinációs tevékenység ellátására 2015. október 1. napjától az 5 fős irányító
szervezet tagjainak a következő személyeket választja meg:
elnöknek:

Dr. Papp László polgármestert,

alelnöknek:

Dr. Barcsa Lajos alpolgármestert,

tagoknak:

Dr. Széles Diána alpolgármestert,
Komolay Szabolcs alpolgármestert,
Dr. Szekeres Antal jegyzőt.

2./ Felkéri a jegyzőt, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015. együttes polgármesteri és jegyzői utasítás
módosítását a következő szempontok szerint készítse elő:
a./ A megyei jogú város által vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges döntés-előkészítési
folyamat – teljes egészében elkülönítve a programvégrehajtástól – a Városfejlesztési
Főosztály feladatai közé kerüljön beépítésre. A főosztály az összeférhetetlenségi szabályok
maradéktalan betartása miatt nem vehet részt a programmenedzsmentben.
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b./ Az operatív program keretében történő értékelés, elemzés és ellenőrzés a Polgármesteri
Kabinetiroda Fejlesztéspolitikai Csoportjának a feladataként kerüljön meghatározásra. A
csoport látja el a műveletek kiválasztása kapcsán Debrecen Megyei Jogú Város, továbbá a
nem megyei jogú város által benyújtott projektekkel és támogatási kérelmekkel kapcsolatos
feladatokat.
Határidő: 2015. október 1.
Felelős: a jegyző
3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön megállapodást az EDC Debrecen Város- és
Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft-vel a program végrehajtási, projektmenedzsment
feladatok ellátására.
Határidő: 2015. október 1.
Felelős: a megállapodás elkészítéséért: a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
az aláírásért: a polgármester
II./
1./ Az I./ pontban foglalt, Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött megállapodás alapján
szükséges szervezetfejlesztési intézkedésekből eredő feladatnövekedésre tekintettel 2015.
november 1. napjával Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (4024 Debrecen,
Piac u. 20.) önálló költségvetési szerv létszámkeretének 6 fő közszolgálati jogviszonyba
tartozó álláshellyel történő növelését rendeli el, és a költségvetési szerv létszámkeretét
(engedélyezett álláshelyek száma) 526 főről 532 főre megemeli.
2./ A II/1./ pontban foglalt létszámfejlesztés 2015. évre vonatkozó költségvetési fedezetét a
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II.
26.) önkormányzati rendelet 5.17. melléklet Céltartalék 25.1.11. alcím „Egyéb intézményi
feladat” elnevezésű kiadási előirányzat terhére biztosítja.
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét a II/1./ pontban foglalt döntés alapján a
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet
végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról szóló 27/2015. (II. 26.) határozat 15.
mellékletének módosításához, valamint a II/2./ pontban foglalt költségvetési fedezet
biztosításához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2015. november 1.
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

4./ Utasítja a jegyzőt a II/1./ pontban foglalt döntés végrehajtásával összefüggő munkáltatói
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
a jegyző

Dr. Szekeres Antal sk.
jegyző

Dr. Papp László sk.
polgármester

