A …/2019. (…...) Eü. és Szoc. Biz. határozat melléklete

Beszámoló a Közgyűlés által az Egészségügyi és Szociális Bizottságra átruházott hatáskörökről
(2019. január 1. – 2019. augusztus 15. közötti időszak)
Hatáskör
jellege

Sorszám

önkormányzati
hatósági

1.

Az átruházott hatáskör tárgya

A hatáskör
jogszabályi alapja

1993. évi LXXVIII. 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet
törvény 3. §, 34. § (1)
6/B. § (2) bekezdés,

Az önrész és a szociális lakbértámogatás mértékének jóváhagyásával kapcsolatos
bekezdés a) pont, (3)
hatáskört az Egészségügyi és Szociális Bizottság gyakorolja.
bekezdés

1993. évi LXXVIII.
A kríziselhelyezésre fenntartott lakások üzemeltetője – üres férőhely függvényében törvény 3. §, 31. §,
– az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntését követően haladéktalanul köteles 32. §, 7/2001. (III. 6.)
az elhelyezésről és a bérleti szerződés megkötéséről gondoskodni.
Kr. rendelet 3. § e)
pont, 31. §

2.

4.

5.

Ö N K O R M Á N Y Z A T I

3.

A hatáskört átruházó
közgyűlési döntés

A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét az Egészségügyi és Szociális Bizottság hagyja
jóvá.

1997. évi XXXI.
törvény
43. § (4) bekezdés

1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
1. pont 1.1. alpont
7/2001. (III. 6.)
Kr. rendelet 32. §
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
1. pont 1.2. alpont
13/2013. (III. 28.)
önkormányzati rendelet
5. § (4) bekezdés,
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
1. pont 1.3. alpont

Az Önkormányzat DMJV Gyermekvédelmi Intézménye útján az alternatív
13/2013. (III. 28.)
napközbeni ellátás keretében szabadidős programokat és prevenciós szolgáltatásokat 1997. évi XXXI.
önkormányzati rendelet
nyújt; biztosítja – erre vonatkozó kérelem alapján – a debreceni lakóhellyel
5/A. § (1)-(2) bekezdés,
törvény 41. § (1)
rendelkező általános iskolás gyermekek nyári felügyeletét, foglalkoztatását és
bekezdés, (3) bekezdés 1/2013. (I. 24.) önkormányétkeztetését a Gyvt. 41. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. A nyári
zati rendelet 2. melléklet
b) és c) pont
gyermekfelügyelet időszakáról és helyszínéről az Egészségügyi és Szociális
1. pont 1.4. alpont
Bizottság dönt.
Ha az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését
13/2013. (III. 28.)
vitatja, vagy ha az intézményvezető az ellátás igénybevételéről nem intézkedik, a
1997. évi XXXI.
önkormányzati rendelet
kérelmező vagy törvényes képviselője az arról való tudomásszerzéstől számított 8
9. § (7) bekezdés,
törvény 32. § (4)
napon belül a fenntartóhoz fordulhat, mely esetben az Egészségügyi és Szociális
1/2013.
(I. 24.) önkormánybekezdés
Bizottság határozattal dönt.
zati rendelet 2. melléklet
1. pont 1.5. alpont

Döntések száma

16 db határozat

0 db határozat

2 db határozat
(egy módosítás
történt)

1 db határozat

1 db határozat
(6 bölcsődei
felvételi kérelem)

Hatáskör
jellege

Sorszám
6.

8.

Ö N K O R M Á N Y Z A T I

7.

Az átruházott hatáskör tárgya

A hatáskör
jogszabályi alapja

Amennyiben a kötelezett az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj
összegét vitatja, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az Egészségügyi
és Szociális Bizottsághoz fordulhat, amely határozattal dönt a személyi térítési díj
mértékéről.

1997. évi XXXI.
törvény 148. § (6)

Amennyiben a kérelmező az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj
csökkentését vagy elengedését kéri, a kérelmet az intézményvezetőnél kell
benyújtani, aki azt írásos véleményével együtt azonnal továbbítja az Egészségügyi
és Szociális Bizottság felé, amely a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai
figyelembevételével határozattal dönt a személyi térítési díj mértékéről.

1997. évi XXXI.
törvény 148. § (6)

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság jóváhagyja a gyermekjóléti intézmények
szakmai programját és mellékleteit, valamint az ellátásban részesülők érdekvédelmét
szolgáló érdek-képviseleti fórumok megalakításának és működésének szabályait.

a) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalja és elfogadja a
gyermekjóléti intézmények éves beszámolóját.

bekezdés

bekezdés

1997. évi XXXI.
törvény 104. § (1)
bekezdés d) pont,
35. § (1) bekezdés

1997. évi XXXI.
törvény 104. § (1)
bekezdés e) pont és
(4) bekezdés

9.
b) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalja és elfogadja a szociális
intézmények éves beszámolóját.
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A hatáskört átruházó
közgyűlési döntés

Döntések száma

13/2013. (III. 28.)
önkormányzati rendelet
11. § (3) bekezdés,
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
1. pont 1.6. alpont

0 db határozat

13/2013. (III. 28.)
önkormányzati rendelet
11. § (4) – (5) bekezdés,
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
1. pont 1.7. alpont
13/2013. (III. 28.)
önkormányzati rendelet
12. § (2) bekezdés,
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.
pont 1.8. alpont
13/2013. (III. 28.)
önkormányzati rendelet
12. § (3) bekezdés,
15/2013. (III. 28.)
önkormányzati rendelet
12. § (4) bekezdés,
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
1. pont 1.9. és 1.15. alpont

0 db határozat

0 db határozat

1 db határozat
(együtt fogadta el a
bizottság az
intézmények
beszámolóját)

2

Hatáskör
jellege

Sorszám

Az átruházott hatáskör tárgya

A hatáskör
jogszabályi alapja

A hatáskört átruházó
közgyűlési döntés

Döntések száma

11.

Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett az intézményvezető által megállapított
1993. évi III.
személyi térítési díj mértékét vitatja, vagy annak csökkentését, vagy elengedését
törvény 115. § (4)
kéri, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az Egészségügyi és
bekezdés
Szociális Bizottsághoz fordulhat, amely határozattal dönt a fizetendő személyi
térítési díj mértékéről.

15/2013. (III. 28.)
önkormányzati rendelet
10. § (3) bekezdés,
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
1. pont 1.11. alpont

0 db határozat

Azon térítési díj fizetésére kötelezett esetében, aki igazolt rendszeres havi kiadásai
kifizetése után megmaradó jövedelméből a 15/2013. (III. 28.) önkormányzati
rendelet alapján megállapított személyi térítési díjat nem képes megfizetni, mert
annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné, az
Egészségügyi és Szociális Bizottság a személyi térítési díj csökkentéséről vagy
elengedéséről dönthet. A személyi térítési díj csökkentése vagy elengedése iránti
kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki azt javaslatával ellátva
továbbítja az Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz.

15/2013. (III. 28.)
önkormányzati rendelet
10. § (4) bekezdés,
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
1. pont 1.12. alpont

0 db határozat

13.

15/2013. (III. 28.)
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,
önkormányzati rendelet
aki jövedelemmel nem rendelkezik és akinek tartós bentlakásos intézményi ellátás 1993. évi III. törvény
10. § (5) bekezdés,
esetében az Szt. 119. § (2) bekezdése szerinti jelzálog alapjául szolgáló vagyona és
114. § (3) bekezdése 1/2013. (I. 24.) önkormányaz Szt. 117/D. § (3) bekezdése szerinti eljárásban jogerősen térítési díj fizetésre
zati rendelet 2. melléklet
kötelezett nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke nincs.
1. pont 1.13. alpont

2 db
határozat
(2 fő ingyenes
ellátásáról)

14.

15/2013. (III. 28.)
önkormányzati rendelet
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság jóváhagyja a szociális intézmények szakmai 1993. évi III. törvény
programját és mellékleteit, valamint tartós bentlakásos intézmény esetén az
12. § (2) bekezdés,
92/B. § (1) bekezdés
intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló
1/2013. (I. 24.) önkormányc) és g) pont
érdekképviseleti fórum megalakításának és tevékenységének szabályait.
zati rendelet 2. melléklet
1. pont 1.14. alpont

1 db határozat
(a Városi
Szociális
Szolgálaté)

12.

Ö N K O R M Á N Y Z A T I

10.

15/2013. (III. 28.)
Ha az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője az intézmény vezetőjének az
önkormányzati rendelet
2 db határozat
intézményi jogviszonnyal kapcsolatos döntését vitatja, az arról szóló értesítés 1993. évi III. törvény
8. § (7) bekezdés,
(1-1 fő esetében az
kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat, mely esetben az 94/A. § (3) bekezdés 1/2013. (I. 24.) önkormány- intézmény-vezetői
Egészségügyi és Szociális Bizottság határozattal dönt.
zati rendelet 2. melléklet
döntést
1. pont 1.10. alpont
helybenhagyta)
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1993. évi III.
törvény 92. § (2)
bekezdés f) pont

3

Hatáskör
jellege

Sorszám

Az átruházott hatáskör tárgya

A hatáskör
jogszabályi alapja

A hatáskört átruházó
közgyűlési döntés

Döntések száma

1997. évi XXXI.
törvény 104. § (1)

15.

17.

18.

0 db határozat

c)

62/2013. (III. 28.) határozat
A praxisjog elidegenítéséhez kapcsolódó előszerződés megkötésére, valamint a 2000. évi II. törvény
3./ pont,
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi feladatok ellátására vonatkozó 2/A. § (2) bekezdés 1/2013. (I. 24.) önkormányfeladatellátási szerződés megkötésére, módosítására irányuló döntési jogot átruházott a) pont, 2/B. § (1)
zati rendelet 2. melléklet
hatáskörben az Egészségügyi és Szociális Bizottság gyakorolja.
bekezdés
1. pont 1.17. alpont
Az Autista Gyermekeink Mosolyáért Közhasznú Alapítvány; a Debreceni Jóga
Egyesület; a Fény Felé Alapítvány; a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szociális 2011. évi CLXXXIX. 149/2017. (VI. 22.) határozat
törvény 13. § (1)
2./ pont,
és Fejlesztő Központja, Debrecen; a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei
bekezdés 4., 8a. és
1/2013. (I. 24.) önkormánySzervezete ingyenesen hasznosításba vagy árverés nélkül határozatlan időre bérbe
10. pont, 107. §
zati rendelet 2. melléklet
adott ingatlanokban folytatott tevékenységéről és az ingatlanok hasznosításáról szóló
1. pont 1.18. alpont
beszámolói elfogadásának hatáskörét átruházott hatáskörben a bizottság gyakorolja.
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalja és elfogadja a ReFoMix Non- 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1)
129/2008. (V. 29.) Ö.h. 8./
profit Közhasznú Korlátolt Felelőségű Társaságnak a hajléktalan személyek egészbekezdés 10. pont,
pont
ségügyi ellátásáról szóló éves beszámolóját.
107. §
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság határozattal dönt a 2019. január 1-jét követően, Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén indított népkonyha szol- 1993. évi III. törvény
gáltatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti eljárással összefüggés- 134/G. § (5) bekezdés
ben érkezett hozzájárulási megkeresések ügyében.

önkormányzati
hatósági

19.

Ö N K O R M Á N Y Z A T I

16.

278/1995. (XII. 11.) Kh.
A feladatkörébe tartozó intézmények szervezeti és működési szabályzatának
határozat,
elfogadásával, illetve jóváhagyásával kapcsolatos hatáskört az Egészségügyi és bekezdés d) pont,
1/2013. (I. 24.) önkormány1993. évi III. törvény
Szociális Bizottság gyakorolja.
zati rendelet 2. melléklet
92/B. § (1) bekezdés
1. pont 1.16. alpont

15/2013. (III. 28.)
önkormányzati rendelet
12. § (5) bekezdés

27 db határozat
(11 előszerződés,
8 feladat-ellátási
szerződés,
8 szerződésmódosítás)

1 db határozat

1 db határozat

1 db határozat

Szociális lakbértámogatás elutasításával szemben egy esetben érkezett fellebbezés. A bizottság az elutasító döntését nem kívánta módosítani vagy visszavonni,
ezért a fellebbezés felterjesztésre került a Közgyűléshez.
A bizottsági döntésekkel szemben bírósági eljárás, törvényességi felügyeleti eljárás nem indult.
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