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Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 84. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete az
önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására
polgármesteri hivatalt hoz létre.
A Mötv. 81. § (1) bekezdése és a (3) bekezdés f) pontja alapján a jegyző vezeti a polgármesteri
hivatalt és évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 80. § (1) bekezdés e) pontja
szerint a jegyző – a jogszabályban meghatározott feladatai mellett – a Polgármesteri
Hivatal működéséről, valamint ennek keretében az átruházott hatáskör gyakorlásáról és
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról évente egy alkalommal beszámol a
Közgyűlésnek.
I./
A fentiekben előírt kötelezettségemnek kívánok eleget tenni a Polgármesteri Hivatal 2019. évi
tevékenységéről szóló, a főosztály-, osztály és irodavezetők által nyújtott adatszolgáltatáson
alapuló beszámoló Közgyűlés elé terjesztésével, melynek célja, hogy az önkormányzati
képviselőkön kívül a közvélemény is értesüljön az alábbi szerkezeti egységek keretében
ismertetett, tavaly végzett fontosabb feladatainkról:
1. Bevezető
2. Az Önkormányzat működésével kapcsolatos funkcionális tevékenység, a közszolgálati
tisztviselői apparátus, a Polgármesteri Hivatal üzemeltetése
3. Város-, infrastruktúra- és gazdaságfejlesztés, településüzemeltetés
4. Humán-igazgatási, intézményfelügyeleti feladatok
5. Hatósági ügyintézés
6. Önkormányzati gazdálkodás, pénzügyi ellenőrzés
7. A közvélemény tájékoztatása, minőségpolitika
8. Összegzés
Megköszönve a Közgyűlésnek, hogy biztosította a 2019. évi feladatellátáshoz szükséges
személyi, dologi, tárgyi feltételeket kérem, szíveskedjenek a határozati javaslat mellékleteként
előterjesztett beszámolót megtárgyalni és elfogadni.
II./
Az SzMSz 80. § (1) bekezdés e) pontja alapján, a felelősök jelentéseinek figyelembevételével, a
Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról az alábbiak szerint számolok be:

1./ 24/2018. (II. 22.) határozatával a Közgyűlés határozatlan időtartamra ingyenes használatba adta a
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező, Debrecen belterület 17935/4 hrsz.
alatti, a valóságban Debrecen, Pósa utca 1. szám alatti 853 m2 nagyságú „bölcsőde” megnevezésű
ingatlant A Család a Jövő Alapja Közhasznú Alapítvány részére azzal, hogy minden év június 30.
napjáig számoljon be a Közgyűlésnek az ingatlan használatáról.
A Közgyűlés 223/2018. (XII. 20.) határozatával közös megegyezéssel megszüntette az ingyenes
használatot, a beszámoló elkészítése az Alapítvány részéről így okafogyottá vált.

2./ 6/2019. (I. 24.) határozatával a Közgyűlés az Urban Innovative Actions Program” pályázati
felhívására vonatkozó támogatási kérelem benyújtásáról döntött és a határozat 6./ pontjában felkérte a
Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a szükséges saját forrás összegét Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2019-2022. évi költségvetéseibe tervezze be.
A benyújtott pályázat nem nyert, a saját forrás költségvetésbe történő betervezésére így nem került sor.

3./ 92/2019. (V. 30.) határozatával a Közgyűlés a Jókai u. 48. szám alatt található ingatlan és az azzal
szomszédos ingatlanok nyilvános pályáztatás útján történő együttes értékesítéséről döntött. A pályázat
eredménytelenül zárult, a Jókai u. 48. szám alatti ingatlanon lévő épület elbontásra került, a Csap u.
9-11. szám alatt található ingatlanon lévő épületek elbontása folyamatban van. Mindezekre figyelemmel
a határozat módosítására kerül sor.
A fentiekben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a jegyző előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja, valamint
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése, 23. § (2) bekezdése és a 80. § (1)
bekezdés e) pontja alapján
elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről, valamint ennek keretében a
jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót a melléklet szerint, továbbá a
24/2018. (II. 22.) határozat 5./ pontja, a 6/2019. (I. 24.) határozat 6./ pontja, valamint a 92/2019.
(V. 30.) határozat 6./, 7./, 8./ pontjainak végrehajtásáról szóló beszámolót.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2020. június 24.
Dr. Szekeres Antal
címzetes főjegyző

