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Tisztelt Közgyűlés!

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés f) pontjának fb) alpontja értelmében
az állandó bizottságok évente egyszer beszámolnak a Közgyűlésnek az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról.
A bizottságok elnökei áttekintették a bizottságok által gyakorolható hatásköröket és bizottsági
előterjesztés keretében beszámolót készítettek az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
A bizottságok határozatban döntöttek a beszámolók elfogadásáról és felkérték az elnököket,
hogy e döntésről a Közgyűlést tájékoztassák.
A Józsai Településrészi Önkormányzat nem rendelkezik Közgyűléstől átruházott hatáskörrel,
ebből következően nem szerepel a beszámolóban.
Az előterjesztés az Egészségügyi és Szociális Bizottság, a Környezetvédelmi és
Városfejlesztési Bizottság, a Kulturális Bizottság, az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság, a
Pénzügyi Bizottság, a Tulajdonosi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság beszámolóját tartalmazza
az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig.
Az előterjesztésben szereplő beszámolók az alábbi szempontrendszer alapján készültek el:


az átruházott hatáskör tartalmának pontos megnevezése,



az átruházásról rendelkező közgyűlési döntés (rendelet, határozat) megjelölése tárgy,
szám, §, bekezdésre hivatkozás szerint,



döntések száma, gyakorisága,



a hatáskörgyakorlás rövid bemutatása,



egyéb olyan szempontok, amelyeket a bizottság szükségesnek tart (pl. nagyobb számú
hatáskör esetében típusonkénti csoportosítás).

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés f) pontjának fb) alpontja alapján
1./ elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és
Szociális Bizottsága, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága, Kulturális
Bizottsága, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottsága, Pénzügyi Bizottsága, Tulajdonosi
Bizottsága, valamint Ügyrendi Bizottsága beszámolóját az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról a 2017. január 1. - 2017. december 31. közötti időszakra vonatkozóan az 1-7.
mellékletek szerint.
2./ Felkéri a polgármestert, hogy az állandó bizottságok átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
szóló 2018. évre vonatkozó bizottsági beszámolókat terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés 2019. februári ülése
Felelős:

a polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2018. február 15.

Dr. Papp László
polgármester

