DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
…/2018. (……) önkormányzati rendelete
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 59. § (2) bekezdés 21.
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(2) A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság véleményezi:]
„21. a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet helyi védettségre vonatkozó
rendelkezései szerinti, a védetté nyilvánítás, vagy a védettség megszüntetésének
kezdeményezéséről szóló előterjesztést,”
(2) Az SzMSz 59. § (6) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:
[(6) A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság egyéb feladatai:]
„d) állást foglal a helyi védettség megszüntetésével kapcsolatban,
e) javaslatot tesz polgármesternek a helyi érték feltárásához, továbbá a helyi védelem alatt álló
értékek fenntartásához, karbantartásához, felújításához szükséges anyagi fedezet
megteremtésének támogatására kiírt pályázat alapján az összeg felhasználására.”
2. §
(1) Az SzMSz 60. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Kulturális Bizottság véleményezi:
a) az önkormányzat által fenntartott kulturális és idegenforgalmi intézmények és az
önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok működésével, alapításával,
megszüntetésével,
átszervezésével,
nevének
megállapításával,
költségvetésének
meghatározásával és módosításával összefüggő előterjesztéseket,
b) a közterületen elhelyezett emléktáblák, emlékoszlopok megjelenési formáit és feliratait,
c) a művészeti alkotások közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való
elhelyezésével, áthelyezésével, lebontásával kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket,

d) a közterületek és intézmények elnevezésével kapcsolatos előterjesztéseket,
e) a kizárólagosan műteremként hasznosítható helyiségek árverés nélküli bérbeadását,
f) önkormányzati feladat ellátása esetén civil szervezetek részére történő helyiségek ingyenes
hasznosításba adását, vagy árverés nélküli, kedvezményes bérbeadását,
g) a kiemelt városi kulturális rendezvények megrendezését érintő önkormányzati döntéseket,
h) a nevezetes személyek sírhelyeinek nyilvántartásával összefüggő kérelmeket,
i) a feladatköréhez kapcsolódó alapítványok, közalapítványok működésével kapcsolatos
önkormányzati döntéseket,
j) a feladatkörébe tartozó intézmények vezetőit, gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit,
egyéb szervezetek vezetőit érintő előterjesztéseket.”

(2) Az SzMSz 60. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(7) A Kulturális Bizottság egyéb feladatai:]
„a) közreműködik a város kulturális és idegenforgalmi koncepciójának megvalósulásában,
szükség szerint javaslatot tesz módosítására, illetve új koncepció megalkotására,”
(3) Az SzMSz 60. § (7) bekezdése a következő e), f), g) és h) ponttal egészül ki:
[(7) A Kulturális Bizottság egyéb feladatai:]
„e) tudomásul veszi az önkormányzat által fenntartott előadóművészeti intézmények elmúlt
évadjának művészeti évadbeszámolóját, valamint a következő évadjának művészeti,
közönségszervezési és marketing célkitűzéseiről, művészeti programjáról szóló tájékoztatóját,
f) javaslatot tesz a polgármesternek az önkormányzat által biztosított közművelődési
alapszolgáltatások megszervezésére vonatkozó közművelődési megállapodás megkötésére,
g) jóváhagyja a közművelődési megállapodás alapján közművelődési alapszolgáltatást nyújtó
természetes vagy jogi személy beszámolóját a tárgyévet megelőző évben általa nyújtott
közművelődési alapszolgáltatásról,
h) javaslatot tesz a polgármesternek a közművelődési megállapodás alapján közművelődési
alapszolgáltatást nyújtó természetes és jogi személyek részére nyújtható pénzügyi
támogatásra.”
3. §
Az SzMSz 62. § (2) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(2) A Pénzügyi Bizottság véleményezi:]
„1. a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát,”

4. §
Az SzMSz 64. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(2) Az Ügyrendi Bizottság véleményezi:]
„e) a rendőrkapitány Közgyűlés elé kerülő beszámolóját,”
5. §
Az SzMSz
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.
6. §
Hatályát veszti az SzMSz 59. § (2) bekezdés 30. pontja.
7. §
Ez a rendelet 2018. december 21. napján lép hatályba.
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