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Tisztelt Közgyűlés!
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. március 11. napján 15.
órától veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A veszélyhelyzet, mint különleges jogrend fennállása alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Kat.) 46.§ (4) bekezdése volt alkalmazandó, mely szerint „Veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a
polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében
nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási,
szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
A Belügyminisztérium által kiadott iránymutatás értelmében a különleges jogrend
intézményével összhangban álló értelmezés alapján a Kat. 46. § (4) bekezdése szerint sem a
képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerinti összehívására nem volt
lehetőség, azaz a képviselő-testületnek a veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. Az Mötv. 41.
§ (4) bekezdése alapján a bizottságok, a társulások, a részönkormányzatok, valamint a jegyző
is gyakorolhat a képviselő-testület által átruházott hatásköröket, melyek a veszélyhelyzet ideje
alatt a Közgyűlésre „visszaszálltak”, így ezekben az esetekben is a polgármesternek szükséges
döntést hozni.
A 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében a veszélyhelyzet 2020. június 18. napjával
megszűnt, melyre tekintettel jelen előterjesztésben tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést a
veszélyhelyzet alatt a Közgyűlés feladat- és hatáskörében meghozott polgármesteri
döntésekről.
2020. március 11. napja és 2020. június 18. napja között összesen 9 alkalommal (március 26.,
április 4., április 6., április 15., április 30., május 8., május 19., május 28. és június 11.) hoztam
döntéseket a Közgyűlés feladat-és hatáskörében eljárva, melyek keretében 45 polgármesteri
határozat és 11 önkormányzati rendelet elfogadásáról döntöttem, melyről az előterjesztés
melléklete nyújt tájékoztatást.
Annak érdekében, hogy a döntéselőkészítés és a döntéshozatal átlátható és szabályozott módon
történjen, a veszélyhelyzet idején Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése,
állandó bizottságai valamint a Józsai Településrészi Önkormányzat feladat-és hatáskörében
készülő polgármesteri előterjesztésekről szóló 12/2020. számú polgármesteri és jegyzői
együttes utasításban szabályoztuk Jegyző Úrral az előterjesztések elkészítésének és a döntések
kihirdetésének rendjét, valamint az előterjesztésekre vonatkozó formai és tartalmi
követelményeket. A jogszabályi követelményeknek történő megfelelés érdekében több
egyeztetést is tartottunk a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal, továbbá a
Belügyminisztérium által kiadott állásfoglalások is segítették munkánkat.
A döntések alapját képező polgármesteri előterjesztések törvényességi ellenőrzését –
függetlenül attól, hogy a Közgyűlés vagy valamely bizottság feladat- és hatáskörében születtek
– a Polgármesteri Hivatal Jogi Osztálya minden esetben elvégezte és az előterjesztéseket ellátta

a megfelelőséget tanúsító törvényességi ellenőri bélyegzővel. A törvényességi ellenőrzést
követően a polgármesteri előterjesztések véleményezés céljából elektronikus úton megküldésre
kerültek a Tisztelt Képviselők részére. A beérkezett észrevételek, vélemények, javaslatok
minden esetben megválaszolásra kerültek és amennyiben indokolt volt a szükséges
módosítások átvezetése is megtörtént a polgármesteri döntés meghozatala céljából, illetve volt
olyan eset is, amikor az észrevételre figyelemmel nem döntöttem az adott ügyben. Az aláírt
polgármesteri döntések az Önkormányzat Közlönyében kihirdetésre kerültek és a képviselők
számára – közvetlenül a döntések meghozatalát követően – elektronikus úton is meg lettek
küldve. Az önkormányzati rendeletek a Nemzeti Jogszabálytár internetes felületére
(www.njt.hu) is fel lettek töltve, valamint minden polgármesteri előterjesztést felterjesztettünk
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz a törvényességi felügyelet ellátása érdekében.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és az 1/2013.
(I. 24.) önkormányzati rendelet 18. §-a, valamint 24. § és 25. §-ai alapján
tudomásul veszi a polgármesternek a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt
veszélyhelyzet ideje alatt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
feladat- és hatáskörében eljárva meghozott polgármesteri határozatokról és önkormányzati
rendeletekről szóló tájékoztatóját.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2020. június 18.
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