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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 2021. 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
Megköszönve a Közgyűlésnek, hogy biztosította a 2021. 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:
Gazdálkodási Főosztályt érintő határozatok:
1./ 39/2021. (VII. 22.) határozatával a Közgyűlés a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező debreceni 7797 hrsz-ú, 1416 m2 nagyságú
„lakóház, udvar” megnevezésű, a valóságban 4026 Debrecen, Mester u. 27. szám alatt található,
helyi egyedi védelem alatt álló ingatlan nyilvános pályáztatás útján történő értékesítése mellett

döntött, és a határozat 3./ pontjában felkérte a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a
beérkezett ajánlatokat terjessze a Közgyűlés elé.
Az ingatlan pályáztatás útján történő értékesítése eredménytelenül zárult, az ingatlan
értékesítése eddig nem történt meg.
2./ 1922/2020. (XII. 14.) PM határozatával a Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljáró
polgármester a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező 26614 hrsz.-ú,
„általános iskola” megnevezésű, 6576 m2 területű, a valóságban Debrecen, Rózsavölgy utca 32.
szám alatti ingatlan 4849 m2 nagyságú területrészének a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
(székhelye: 4024 Debrecen, Varga u. 4., képviseli: Palánki Ferenc megyés püspök) részére
közfeladat ellátása céljából történő ingyenes hasznosításba adásáról döntött. A határozat 6./
pontjában felkérte az Egyházmegye megyés püspökét, hogy minden év június 30. napjáig
számoljon be az ingatlan hasznosításáról a Közgyűlésnek.
Az ingyenes hasznosításba adásról szóló szerződés 2021. március 23-án jött létre, a DebrecenNyíregyházi Egyházmegye azonban jelezte, hogy az iskolát másik ingatlanon kívánja
megvalósítani, így az ingatlant 2022. év elején visszaadta az Önkormányzat részére. Fentiekre
való tekintettel javaslom, hogy a határozat ingatlan ingyenes hasznosítására vonatkozó részét –
a határozat 3./-6./ pontjait – helyezze hatályon kívül a Közgyűlés. Az érintett, Közgyűlés
feladat- és hatáskörében eljáró polgármester által hozott határozat jelen előterjesztés mellékletét
képezi.
III./
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8.
napjától.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése 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 katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.)
Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét maga
gyakorolja.
A fentiekben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a
alapján,
a jegyző előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja, valamint
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése, a 23. § (2) bekezdése és a 80. §
(1) bekezdés e) pontja alapján
1./

elfogadja a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi
tevékenységéről, valamint ennek keretében a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról
szóló beszámolót a melléklet szerint.

2./ Elfogadja a lejárt határidejű 39/2021. (VII. 22.) határozat 3./ pontja végrehajtásáról szóló
beszámolót.
3./ A lejárt határidejű határozatok végrehajtásának beszámolójához kapcsolódóan hatályon
kívül helyezi az 1922/2020. (XII. 14.) PM határozat 3./-6./ pontját.

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2022. május 19.
Dr. Szekeres Antal
címzetes főjegyző

