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Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság!
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 57. § (2) bekezdés f) pont
fb) alpontja értelmében az állandó bizottságok évente egyszer beszámolnak a Közgyűlésnek
az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
A Közgyűlés által az Egészségügyi és Szociális Bizottságra átruházott hatásköröket és
feladatokat az SZMSZ 58. § (6) bekezdés d) pontja, a 2. melléklet 1. pontja, valamint a
129/2008. (V. 29.) Ö.h. 8./ pontja és a 176/2018. (IX. 27.) önkormányzati határozat 8./ pontja
tartalmazza.
A hatáskört és az azt biztosító jogszabályhelyet a hatáskört átruházó közgyűlési döntés
megjelölésével, az adott hatáskörben hozott döntések számával és a döntés jellegével együtt a
határozati javaslat mellékletét képező összefoglaló táblázat tartalmazza.
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2018. január 1. – december 31. között 22 alkalommal
ülésezett, rendkívüli ülést nem kellett tartania. Ülésein összesen 100 határozatot hozott, ezek

közül 32 esetben közgyűlési előterjesztést véleményezett, 68 esetben pedig a hatáskörébe
tartozó előterjesztésekről döntött, melyből 61 alkalommal átruházott hatáskörben járt el.
A Közgyűlés által átruházott hatáskörben hozott döntései során a bizottság
– jóváhagyta Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye nyári
nyitvatartási rendjét,
– a gyermekjóléti, valamint a szociális intézmények 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolót,
– elfogadta a debreceni lakóhellyel rendelkező általános iskolás gyermekek nyári
gyermekfelügyeletének időszakáról és helyszínéről,
– elfogadta a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelőségű Társaságnak a
hajléktalan személyek egészségügyi ellátásáról szóló éves beszámolóját,
– elfogadta az Autista Gyermekeink Mosolyáért Közhasznú Alapítvány, a Debreceni Jóga
Egyesület, a Fény Felé Alapítvány; a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és
Fejlesztő Központja Debrecen, a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete
részére ingyenesen hasznosításba vagy árverés nélkül határozatlan időre bérbe adott
ingatlanokban folytatott tevékenységéről és az ingatlanok hasznosításáról szóló éves
beszámolókat,
– 3 alkalommal hagyta jóvá a hatáskörébe tartozó gyermekjóléti, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai programjait és azok mellékleteit,
– 3 alkalommal hagyta jóvá a hatáskörébe tartozó gyermekjóléti, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szervezeti és működési szabályzatát,
– 2 főt érintően 2 határozatot hozott idősotthoni elhelyezési kérelem felülvizsgálata
ügyében, az intézményvezető döntését minden esetben jóváhagyta,
– 3 alkalommal 3 fő esetében döntött ingyenes ellátás biztosításáról,
– 1 esetben 1 főt érintően csökkentette a személyi térítési díj összegét,
– praxisjog elidegenítéséhez kapcsolódó előszerződés megkötésére, valamint a
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi feladatok ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés megkötésére, módosítására irányuló döntési jog gyakorlása során a
bizottság 23 db határozatot hozott,
– elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi
fordulóra benyújtott pályázatokat;
– szociális lakbértámogatás iránti kérelmekről 22 alkalommal tárgyalt a bizottság, a
döntésekről az alábbi táblázat tartalmaz részletes adatokat:
Döntés típusa
Döntések száma
Kérelmet elutasító határozat
Megállapító határozat

64 db
354 db

Módosító határozat

1 db

Visszavonó határozat

1 db

Kérelmet visszautasító végzés

0 db

Eljárást megszüntető végzés

11 db

Közbenső intézkedésre irányuló végzés összesen:
melyből:
- hiánypótlás
- megkeresés
- idézés
- hivatalból áttétel
- eljárás szünetelése
- eljárás felfüggesztése vagy függőben tartása

440 db

Függő hatályú döntés

313 db

Összesen

58 db
381 db
0 db
0 db
0 db
1 db
1184 db

Az intézményi elhelyezéssel, személyi térítési díjjal kapcsolatos intézményvezetői döntések,
valamint a szociális lakbértámogatás iránti kérelmekben hozott bizottsági döntések ellen nem
érkezett fellebbezés, a bizottság döntésével összefüggésben törvényességi felügyeleti
intézkedés sem történt.
A határozatokban foglaltak végrehajtása minden esetben határidőre megtörtént.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének
előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés f) pont fb)
alpontja alapján
1.) a Közgyűlés által az Egészségügyi és Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök
gyakorlásáról szóló, 2018. január 1. – 2018. december 31. közötti időszakra vonatkozó
beszámolót elfogadja a melléklet szerint.
2.) Felkéri az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy a beszámolóban foglaltakat
ismertesse a Közgyűléssel.
Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése
Felelős: az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2019. január 9.
Dr. Kiss Sándor
elnök

