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Tisztelt Közgyűlés!
A Közgyűlés 2020. augusztus 27-ei ülésén fogadta el a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése által alapított önkormányzati elismerések és ösztöndíjak
adományozásáról szóló 24/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban:
Rendelet), melyet a Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljáró polgármester a 14/2021.
(III. 16.) önkormányzati rendelettel módosított.
A Rendeletet érintően az alábbi módosításokra teszek javaslatot.
A Békessy Béla-sportösztöndíj megalapításakor a Közgyűlés szándéka az volt, hogy az
élsportban versenyzők számára hozzon létre ösztöndíjat. Ennek érdekében az ösztöndíjat olyan,
a felnőtt, vagy a legidősebb utánpótlás korosztályban eredményt elért versenyző kaphatja meg,
akinek esélye van olimpiai részvételre, valamint kiemelt nemzetközi felnőtt versenyen való
indulásra. Ezért szükséges - a Rendelet 3. mellékletében található, a Békessy Bélasportösztöndíjra vonatkozó pályázati adatlappal egyezően – az utánpótlás korosztály esetében
a legidősebb megnevezés használata a Rendelet szöveges részében (21. § (2) bekezdése) is. E
pontosítást tartalmazza a mellékelt rendelettervezet 1. §-a.
A Rendelet 2021. március 16-ai módosítását követően, a díszoklevelek nyomtatása után
egyértelművé vált, hogy az emléktárgyak által képviselt formavilághoz jobban illik az
oklevelek keretbe foglalása, ezért javaslom a Rendelet emléktárgyak leírását tartalmazó 6.
mellékletéből törölni azt a rendelkezést, miszerint a díszokleveleket a város címerét ábrázoló,
kék színű díszhengerben kell átadni.
Ennek megfelelően a Rendelet 6. melléklete helyébe a rendelettervezet 1. melléklete lépne.
A Rendelet jelenleg hatályos 27. § (1) bekezdése szerint a Kölcsey Ferenc-ösztöndíj
ünnepélyes átadására a Közgyűlés Debrecen Város Napja alkalmából rendezett ünnepi ülésén,
a Békessy Béla-sportösztöndíj és a Cívis Talentum ösztöndíj átadására az iskolai tanítási év
végéhez igazodva, a Közgyűlés rendes ülésén kerül sor. A 27. § (1) bekezdésének 2022. január
1. napjától hatályba lépő rendelkezése értelmében az önkormányzati ösztöndíjak ünnepélyes
átadására a Közgyűlésnek a pályázatok elbírálását követő rendes ülésén kerül sor.
Tekintettel a világjárvány okozta kiszámíthatatlan körülményekre és arra, hogy a
veszélyhelyzetre figyelemmel a Közgyűlés működése korlátozható, javaslom, hogy –
hasonlóan, mint ahogyan az önkormányzati elismerések esetében – valamennyi ösztöndíj
átadásának főszabály szerinti időpontjától is el lehessen térni úgy, hogy amennyiben jogszabályi
akadály (pl.: veszélyhelyzet miatti korlátozó intézkedés) folytán nem lehet a Rendelet 27. § (1)
bekezdése szerint átadni az ösztöndíjakat, akkor azok az akadály elhárulását követő rendes ülés
alkalmából átadhatók legyenek. Ennek lehetőségét teremti meg – a Rendelet 27. §-ának
kiegészítésével – a rendelettervezet 2. §-a.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése
alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű
– előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
Önkormányzati rendelet esetén az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat
képviselő-testületét (Közgyűlést) tájékoztatni kell.
A fentiek alapján a rendelettervezet várható következményeiről a Jat. 17. § (2) bekezdésének
megfelelően az alábbi tájékoztatást adom:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelettervezetnek nincs társadalmi és számottevő gazdasági, költségvetési hatása.
b) környezeti és egészségi következményei:
A rendelettervezetnek környezeti és egészségi következménye nem várható.
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelettervezetnek nincsenek az adminisztratív terheket befolyásoló hatásai.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A Békessy Béla-sportösztöndíj esetében a módosítás célja a Rendelet 3. mellékletét képező
pályázati adatlap és a Rendelet 21. § (2) bekezdése közötti összhang megteremtése. Emellett az
elismerésekkel járó emléktárgyakra vonatkozó koncepciót szükséges a Rendeletben átvezetni
és a Rendelet 6. mellékletében a díszoklevelek leírását módosítani. A Rendelet 27. §-át érintő
kiegészítő rendelkezés pedig – az önkormányzati elismerések átadásának szabályaihoz
hasonlóan – lehetővé teszi az ösztöndíjak átadásának főszabály szerinti időpontjától való
eltérést.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelettervezet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek
rendelkezésre állnak, a pénzügyi feltételeket az Önkormányzat idei évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet biztosítja.
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.
Fentiekre figyelemmel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezetet elfogadni
szíveskedjen.
Debrecen, 2021. július 15.
Dr. Marosi-Rácz Julianna
főosztályvezető

