A határozati javaslat 1. melléklete

Beszámoló
a polgármester átruházott hatásköreinek gyakorlásáról a 2014-2019. közötti önkormányzati ciklusra vonatkozóan
I. Hatósági jogkörben hozott döntések
A) Szociális ügyek
Feladat
leírása:

1)
Köztemetés
elrendelése
2)
Települési
támogatás:

Feladatot
telepítő
jogszabály:

Végzések
száma
(2014):

Döntések
száma
(2015):

Végzések
száma
(2015):

Döntések
száma
(2016):

Végzések
száma
(2016):

Döntések
száma
(2017):

Végzések
száma
(2017):

Döntések
száma
(2018):

Végzések
száma
(2018):

Döntések
száma
(2019):

Végzések
száma
(2019):

1993. évi III.
törvény 48. §
(1)
SZMSZ 1.
melléklet 102.
pont

57

0

183

0

145

0

185

0

181

0

110

0

1723

1271

3136

2452

2756

3340

1957

2974

1483

2346

953

550

1993. évi III.
törvény 132. §
(4) g) pont

lakásfenntartási
támogatás
SZMSZ 1.
(pénzbeli
melléklet 44.
támogatás,
pont
természetbeni
támogatás)
adósságcsökkentési
támogatás

Döntések
száma
(2014):

6/2015. (II.26.)
önkormányzati
rendelet
3. §, 4. § (2)(4), 7. §. 11. §

1

A határozati javaslat 1. melléklete

3)
Rendkívüli
települési
támogatás:
Pénzbeli

1993. évi III.
törvény 132. §
(4) g) pont

időszaki
támogatás

6/2015. (II.26.)
önkormányzati
rendelet

eseti támogatás
temetési
támogatás

488

353

1525

1137

1775

1533

2175

1322

2428

1326

1901

506

320

133

944

553

1187

716

1118

472

1082

493

476

56

17. § ,
18. §,
20. §
SZMSZ 1.
melléklet 44.
pont

4)
1993. évi III.
Rendkívüli
törvény 132. §
települési
(4) g) pont
támogatás:
Természetbeni
kelengyetámogatás

6/2015. (II.26.)
önkormányzati
rendelet

iskolakezdési
támogatás
gyógyszertámogatás

SZMSZ 1.
melléklet 44.
pont

köztemetés
költségének
átvállalása

21. §, 22. §,
22/A. §
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5)
Egyéb
támogatások:
5.1.)
70. életévüket
betöltött
személyek
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjának
támogatása
5.2.)
A Nagyerdei
Gyógyfürdő
vagy a
Kerekestelepi
Strandfürdő
térítésmentes
igénybevétele
5.3.)
Debrecen
Város napján
elsőként
Debrecenben
született
gyermek
édesanyja
részére
támogatás
megállapítása
5.4.)
A 101, illetve
azt követő
életéveit
betöltő

SZMSZ 1.
melléklet 44.
pont
6/2015. (II.26.)
önkormányzati
rendelet

2024

1757

5243

4995

5670

6354

4889

5449

4789

5629

4295

3640

361

30

10491

332

11046

228

11407

1251

11630

1021

11548

457

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

4

0

13

0

13

0

16

0

14

0

10

0

24. §
SZMSZ 1.
melléklet 44.
pont
6/2015. (II.26.)
önkormányzati
rendelet
25. §
SZMSZ 1.
melléklet 44.
pont
6/2015. (II.26.)
önkormányzati
rendelet
26. §

SZMSZ 1.
melléklet 44.
pont
6/2015. (II.26.)
önkormányzati
rendelet
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személyek
támogatása

27. §

1997. évi
XXXI. törvény
148. § (5)
bekezdése
5.5.)
Gyermekétkez- 6/2006. (II.24.)
rendelet 5. §
tetési térítési
díjkedvezmény (8)
SZMSZ 1.
melléklet 13.
pont

17

5

22

3

11

8

9

6

6

2

20

8

6/2006. (II.24.)
rendelet 4. §
(6)
SZMSZ 1.
melléklet 11.
pont

0

0

29

9

35

34

27

30

26

45

12

12

5.6.)
Tehetséges
tanulók
támogatása

2014. évben a polgármesteri döntések ellen a Közgyűléshez benyújtott fellebbezések száma: 28 db
2015. évben a polgármesteri döntések ellen a Közgyűléshez benyújtott fellebbezések száma: 14 db
2016. évben a polgármesteri döntések ellen a Közgyűléshez benyújtott fellebbezések száma: 22 db
2017. évben a polgármesteri döntések ellen a Közgyűléshez benyújtott fellebbezések száma: 18 db
2018. évben a polgármesteri döntések ellen a Közgyűléshez benyújtott fellebbezések száma: 16 db, 1 esetben a 70. életévüket betöltött személyek
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjának támogatása ügyében hozott döntés ellen közigazgatási per indult. A 2019. évben született ítélet
alapján a felperes keresete elutasításra került.
2019. évben a polgármesteri döntések ellen a Közgyűléshez benyújtott fellebbezések száma: 4 db
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B) Egyebek
1.)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1. mellékletének 1.
pontja, valamint a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X 18.) Kr. rendelet
9. § (5) bekezdése értelmében díszsírhelyet adományozhat a polgármester a haza, a közösség a
város érdekében végzett kimagaslóan eredményes munkában, hosszan tartó közéleti
tevékenységben kiemelkedően érdemeket szerzett személyek részére.
Döntések darabszáma: 4 db
2.)
Az SZMSZ 1. mellékletének 2. pontja, valamint a köztemetőkről és a temetkezés
rendjéről szóló 36/2000. (X 18.) Kr. rendelet 9. § (8) bekezdése alapján a díszsírhelyekben
nyugvó házastársának, gyermekének rátemetését vagy urnáinak elhelyezését a polgármester
engedélyezheti.
Döntések darabszáma: 7 db (melyből 4 engedélyező és 3 elutasító)
3.)
Az SZMSZ 1. mellékletének 56. pontja, valamint a Debrecen város jelképeiről és
használatuk rendjéről, valamint a közterületek és középületek fellobogózásáról szóló 2/2018.
(II. 22.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése, 17. §-a alapján „Debrecen” nevet vagy
annak bármely toldalékos formáját jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek megnevezésükben, természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek tevékenységük során vagy működésükkel összefüggésben, emblémán,
jelvényen, kiadványon, dísz-vagy emléktárgyon, egyéb terméken engedéllyel vehetik fel vagy
használhatják. A „Debrecen” név használatát a jogosult kérelmére a polgármester engedélyezi.
Döntések darabszáma: 18 db (melyből 17 engedélyező és 1 elutasító)
4.)
Az SZMSZ 1. mellékletének 57. pontja, valamint a Debrecen város jelképeiről és
használatuk rendjéről, valamint a közterületek és középületek fellobogózásáról szóló 2/2018.
(II. 22.) önkormányzati rendelet 10. § (l) bekezdése értelmében a címer és a zászló használatát
a jogosult kérelmére a polgármester engedélyezi.
Döntések darabszáma: 65 db címerhasználattal összefüggő döntés (melyből 63 engedélyező és
2 elutasító), zászlóhasználatra irányuló döntés nem volt.
5.)
Az SZMSZ 1. mellékletének 16. pontja és a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló
13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 11. § (7) bekezdése alapján a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások esetében az intézmény vezetőjének
kezdeményezésére a térítési díjhátralékok behajtásáról a polgármester dönt.
Döntések darabszáma: 68 db
6.)
Az SZMSZ 1. mellékletének 19. pontja és a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2013. (III. 28.)
önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése alapján az intézmény vezetőjének
kezdeményezésére a polgármester dönt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
esetében a térítési díjhátralék behajtásáról.
Döntések darabszáma: 123 db

5

A határozati javaslat 1. melléklete

7.)
2016. március 31. napjáig a szmogriadó intézkedések meghozatala a polgármester
hatáskörébe tartozott a Debrecen város szmogriadó tervéről szóló 50/2009. (XII. 16.) rendelet
7. § (1) és (3) bekezdés alapján.
Döntések darabszáma: 4 db
8.)
2015. január 14. napjáig a szmogriadó tájékoztatási fokozatának elrendelése esetén tett
intézkedések a polgármester hatáskörébe tartoztak a Debrecen város szmogriadó tervéről szóló
50/2009. (XII. 16.) rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján.
Döntések darabszáma: 1 db
9.)
Az SZMSZ 1. mellékletének 50. pontja és a füstköd-riadó tervről szóló 8/2016. (III. 31.)
önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a szmogriadó fokozatainak elrendelése és
megszüntetése a polgármester hatáskörébe tartozik.
Döntések darabszáma: 9 db
10.) Az SZMSZ 1. mellékletének 50. pontja és a füstköd-riadó tervről szóló 8/2016. (III. 31.)
önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése alapján a szmogriadó riasztási fokozatának
megszüntetésével egyidejűleg a tájékoztatási fokozat elrendelése a polgármester hatáskörébe
tartozik.
Döntések darabszáma: 1 db
11.) Az SZMSZ 1. mellékletének 50. pontja és a füstköd-riadó tervről szóló 8/2016. (III. 31.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete alapján a füstköd-riadó terv megvalósításában a
polgármester feladatai: a füstköd-riadó terv kidolgoztatása és végrehajtása, füstköd-riadó
fokozatainak elrendelése és megszüntetése, helyhez kötött és mozgó légszennyező források
működésének ideiglenes korlátozása vagy felfüggesztése, tájékoztatás és közlemények kiadása,
valamint első fokon eljár a füstköd-riadó terv végrehajtásával kapcsolatos levegőtisztaságvédelmi hatósági ügyekben.
Döntések darabszáma: 11 db
12.) 2016. június 30. napjáig az önkormányzati beruházásban megvalósuló kiszolgáló
útépítés és közművesítés költségeinek az érintett ingatlantulajdonosokra történő áthárításáról
szóló döntés meghozatala az önkormányzati beruházásban megvalósuló kiszolgáló útépítés és
közművesítés költségeinek áthárításáról szóló 12/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet 4. §a alapján a polgármester hatáskörébe tartozott.
Döntések darabszáma: 914 db
13.) Az SZMSZ 1. mellékletének 21. pontja és az autóbusszal végzett különcélú menetrend
szerinti személyszállítási szolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 22/2013. (IV. 25.)
önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése; a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012.
évi XLI. törvény 10. § (5) bekezdése alapján a járati engedéllyel végezhető különcélú
menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó járati engedély kiadása a
polgármester hatáskörébe tartozik
Döntések darabszáma: 2 db
A fenti polgármesteri döntésekkel kapcsolatosan a Közgyűléshez fellebbezés nem érkezett,
bírósági eljárás nem folyt, törvényességi felügyeleti intézkedés nem történt.
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II. Önkormányzati feladatkörben hozott döntések

A)

Köznevelési, egészségügyi, kulturális és közművelődési jogkörben hozott döntések.

1.)
Az SZMSZ 1. melléklet 72. pontja és a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
37/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés alapján az önkormányzat által
biztosított közművelődési alapszolgáltatások megszervezésére vonatkozó közművelődési
megállapodás megkötéséről a Kulturális Bizottság javaslatára a polgármester dönt. (2018.
október 25. napjáig a hatáskör jogszabályi alapja a 26/2014. (VI. 26.) Kr. 4. § (4) bekezdése)
Döntések darabszáma: 9 db
2.)
Az SZMSZ 1. melléklet 73. pontja és a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
37/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 7. § (1)-(2) bekezdései alapján az önkormányzat
kérelemre pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési megállapodás alapján
közművelődési alapszolgáltatást nyújtó természetes és jogi személyeket, melyről a Kulturális
Bizottság javaslatára a polgármester dönt.
Döntések darabszáma: 1 db
3.)
Az SzMSz 1. melléklet 87. pontja és a „Békessy Béla sportösztöndíj” alapításáról szóló
146/2016. (V. 26.) határozat 3./ pontja alapján a polgármester dönt a Békessy Béla
sportösztöndíj pályázat kiírásáról, valamint az ösztöndíjasok személyéről, illetve az ösztöndíj
mértékéről.
Döntések darabszáma: 4 db
4.)
Az SZMSZ 1. mellékletének 91. pontja és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 50. § (8) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1)
bekezdése alapján a polgármester véleményt alkot az iskolai felvételi körzetek
meghatározásához.
Döntések darabszáma: 7 db
5.)
Az SZMSZ 1. mellékletének 92. pontja és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 83. § (3) és (4) bekezdése alapján a polgármester véleményt alkot azon köznevelési
intézmények megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének
megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatban,
amelyek az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanban működnek.
Döntések darabszáma: 26 db
6.)
Az SZMSZ 1. mellékletének 96. pontja alapján a polgármester jóváhagyja és közzéteszi
a Helyi Esélyegyenlőségi Programban szereplő „Hátrányos helyzetű gyermekek nyári
üdültetésének biztosítása” elnevezésű intézkedés keretén belül a gyermeküdültetés pályázati
felhívását és elbírálja a gyermeküdültetésre benyújtott pályázatokat.
Döntések darabszáma: 8 db
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7.)
Az SZMSZ 1. mellékletének 100. pontja alapján a polgármester dönt a több külterületi
telephellyel is rendelkező háziorvos, házi gyermekorvos számára nyújtandó működési jellegű
önkormányzati támogatás mértékéről.
Döntések darabszáma: 5 db
A polgármester fenti döntéseivel szemben bírósági eljárásra sem került sor, valamint
törvényességi felügyeleti intézkedés sem történt.
B) Pénzügyi jogkörben hozott döntések.
2014. év:



Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.
27.) önkormányzati rendelet 15-17. §-a alapján önkormányzat költségvetését érintő
előirányzat-módosítások és átcsoportosítások: 184 db
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.
27.) önkormányzati rendelet 17. § (6) bekezdés alapján az önkormányzat
fizetőképességének és a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében történő
előirányzat zárolás, illetve annak feloldása vagy a zárolás alapján történő előirányzatcsökkentés: 26 db

2015. év:




Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II.
26.) önkormányzati rendelet 14. §-a alapján önkormányzat költségvetését érintő
előirányzat-módosítások és átcsoportosítások: 376 db
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II.
26.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a finanszírozási bevételeket és
kiadásokat érintő előirányzat-módosítás és átcsoportosítás: 8 db
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II.
26.) önkormányzati rendelet 18. § alapján az önkormányzat fizetőképességének és a
költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében történő előirányzat zárolás, illetve annak
feloldása vagy a zárolás alapján történő előirányzat-csökkentés: 33 db

2016. év:





Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.
25.) önkormányzati rendelet 13. §-a alapján önkormányzat költségvetését érintő
előirányzat-módosítások és átcsoportosítások: 388 db
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.
25.) önkormányzati rendelet 16. § (1)-(2) bekezdése alapján támogatási döntés
meghozatala: 64 db
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.
25.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdése alapján támogatási döntés meghozatala
(Civil, Kulturális és Ifjúsági „Alap”): 18 db
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.
25.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a finanszírozási bevételeket és
kiadásokat érintő előirányzat-módosítás és átcsoportosítás: 3 db
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Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.
25.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdése alapján a külső forrás igénybevételével
összefüggő hatáskörök: 1 db
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.
25.) önkormányzati rendelet 18. § alapján az önkormányzat fizetőképességének és a
költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében történő előirányzat zárolás, illetve annak
feloldása vagy a zárolás alapján történő előirányzat-csökkentés: 25 db
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.
25.) önkormányzati rendelet 19. § alapján betétlekötésről való döntés: 25 db

2017. év:








Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.
16.) önkormányzati rendelet 12. §-a alapján a költségvetési szervek előirányzatmódosításainak és átcsoportosításainak előzetes jóváhagyása: 157 db
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.
16.) önkormányzati rendelet 15. §-a alapján önkormányzat költségvetését érintő
előirányzat-módosítások és átcsoportosítások: 462 db
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.
16.) önkormányzati rendelet 18. § (1)-(2) bekezdése alapján támogatási döntés
meghozatala: 66 db
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.
16.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdése alapján támogatási döntés (Civil,
Kulturális és Ifjúsági „Alap”) meghozatala: 13 db
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.
16.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a finanszírozási bevételeket és
kiadásokat érintő előirányzat-módosítás és átcsoportosítás: 8 db
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.
16.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdése alapján a külső forrás igénybevételével
összefüggő hatáskörök: 1 db
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.
16.) önkormányzati rendelet 20. § alapján az önkormányzat fizetőképességének és a
költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében történő előirányzat zárolás, illetve annak
feloldása vagy a zárolás alapján történő előirányzat-csökkentés: 5 db

2018. év:





Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.
22.) önkormányzati rendelet 12. § bekezdése alapján a költségvetési szervek előirányzatmódosításainak és átcsoportosításainak előzetes jóváhagyása: 132 db
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.
22.) önkormányzati rendelet 15. §-a alapján önkormányzat költségvetését érintő
előirányzat-módosítások és átcsoportosítások: 546 db
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.
22.) önkormányzati rendelet 18. § (1)-(2) bekezdése alapján támogatási döntés
meghozatala: 102 db
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.
22.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdése alapján támogatási döntés (Civil,
Kulturális és Ifjúsági „Alap”) meghozatala: 8 db
9

A határozati javaslat 1. melléklete





Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.
22.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a finanszírozási bevételeket és
kiadásokat érintő előirányzat-módosítás és átcsoportosítás: 11 db
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.
22.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdése alapján a külső forrás igénybevételével
összefüggő hatáskörök: 2 db
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.
22.) önkormányzati rendelet 20. § alapján az önkormányzat fizetőképességének és a
költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében történő előirányzat zárolás, illetve annak
feloldása vagy a zárolás alapján történő előirányzat-csökkentés: 2 db

2019. év:






Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.
21.) önkormányzati rendelet 12. § bekezdései alapján a költségvetési szervek előirányzatmódosításainak és átcsoportosításainak előzetes jóváhagyása: 81 db
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.
21.) önkormányzati rendelet 15. §-a alapján önkormányzat költségvetését érintő
előirányzat-módosítások és átcsoportosítások: 322 db
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.
21.) önkormányzati rendelet 18. § (1)-(2) bekezdése alapján támogatási döntés
meghozatala: 45 db
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.
21.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdése alapján támogatási döntés (Civil,
Kulturális és Ifjúsági „Alap”) meghozatala: 21 db
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.
21.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a finanszírozási bevételeket és
kiadásokat érintő előirányzat-módosítás és átcsoportosítás: 5 db

Az SZMSZ 1. mellékletének 51. pontja és a vállalkozások beruházásösztönzési és
munkahelyteremtési támogatásáról szóló 37/2016. (X. 13.) önkormányzati rendelet 12. § (3) és
(5) bekezdése alapján a polgármester ellenőrzi, hogy a rendelet 12. § (1) bekezdése szerinti
részletes támogatási kérelem a követelményeknek megfelel-e. A hiánytalan kérelmet döntésre
előterjeszti a vállalkozás értesítése mellett, a hiányos kérelmet benyújtó vállalkozást 15 napon
belül ésszerű határidő tűzésével a hiány pótlására hívja fel. Ha a vállalkozás a hiánypótlási
felhívásban foglaltaknak az abban biztosított határidőn belül nem tesz eleget, a kérelmet érdemi
vizsgálat nélkül el kell utasítani.
Döntések száma: 5 db
Az SZMSZ 1. mellékletének 52. pontja és az önkormányzat által nyújtandó csekély összegű
támogatásokról szóló 38/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében
csekély összegű támogatás jogcímén a polgármester támogatási döntése alapján nyújtható
támogatás.
Döntések száma: 28 db
A polgármester fenti döntéseivel szemben bírósági eljárásra sem került sor, valamint
törvényességi felügyeleti intézkedés sem történt.
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C) Tulajdonosi jogkörben hozott döntések. Ezt a jogkört a polgármester számos külön
jogszabály alapján gyakorolja, azonban mindegyiknek az alapja, hogy a képviselőtestület tulajdonosi jogosítványait gyakorolja átruházott hatáskörben. Ezek az
ügykörök, jogszabályok a következők:
1) Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet:
- 5. § (1) bekezdés b) pontja- a polgármester és a Közgyűlés bizottságai az önkormányzat
tulajdonosi jogait és kötelezettségeit átruházott hatáskörben, az Mötv. 42. § -ában foglalt
korlátozással a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet előírásai szerint gyakorolják,
illetve teljesítik.
- 5. § (3) bekezdése- A Közgyűlés, illetve az állandó bizottságok működésképtelenné válásuk
esetén azok hatásköreit a polgármester gyakorolja.
- 5. § (4) bekezdése- A polgármester a (3) bekezdés alapján hozott döntéseiről összefoglaló
tájékoztatást köteles adni a jogkör eredeti gyakorlójának az ismételt működése megkezdését
követő első ülésén.
- 6. § (2) bekezdése – az önkormányzati költségvetési szervek, önkormányzati intézmények
részére a Közgyűlés a közfeladat céljára szolgáló vagyon hasznosításának a jogát az ahhoz
szükséges és elégséges mértékben ingyenesen biztosítja. A szerződés megkötése a
Polgármester hatásköre. (rendeletmódosítás előtt, 2019. május 31.)
- 7. § (2) bekezdése – A vagyonkezelői jog létesítése a közművek és a hozzájuk tartozó ingó
vagyontárgyak tekintetében a Polgármester hatásköre.
- 7. § (10a) bekezdése- A vagyonkezelésbe adott ingatlanok kedvezményes vagy ingyenes, közfeladat ellátása céljából történő - használatba való továbbadásához a Polgármester
előzetes véleményének a beszerzése szükséges.
- 8. § (1) és (7) bekezdése – A vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak
szabályszerűséget, célszerűséget a polgármester az általa megbízott szerv vagy személy
útján (a továbbiakban: vagyonellenőr) ellenőrzi. A polgármester az adott évben elvégzett
tulajdonosi ellenőrzés legfontosabb megállapításairól, összefoglaló jelentésben - a tárgyévet
követő év április 30-ig - tájékoztatja a Közgyűlést.
- 11. §-a - Az önkormányzati vagyon szerzése a polgármester hatáskörébe tartozik.
- 12. §-a - Az Önkormányzatot terhelő
követelés elismerésére a polgármester a Pénzügyi
Bizottság előzetes véleményének kikérése után abban az esetben jogosult, ha a követelés
jogossága megalapozottan nem vitatható, valamint döntésével az Önkormányzatot további
szükségtelen kiadástól mentesíti.
- 13. § (2) bekezdése - A Közgyűlés az Önkormányzatot megillető tulajdonosi hozzájárulással
kapcsolatos döntés jogát a Polgármesterre ruházza át.
- 14. § (1) bekezdése - Az önkormányzati ingó vagyon közfeladat ellátása céljából történő
ingyenes vagy kedvezményes hasznosításáról a polgármester dönt.
- 14. § (2) bekezdése – Az önkormányzati ingó vagyon kedvezményes átruházásáról 1 millió
Ft nyilvántartási értékig a polgármester dönt. (rendeletmódosítás előtt)
- 14. § (3) bekezdése - A leselejtezett tárgyi eszköz ingyenes átruházásáról - amennyiben az
a közfeladat ellátásához nem szükséges - a polgármester dönt.
- 16. § a) pontja- A 4. § a), c) és d) pontjaiban foglalt önkormányzati ingó vagyon
elidegenítésének a joga az önkormányzati vagyonhasznosító szerv vezetőjének javaslatára 1
millió Ft és ez alatti forgalmi érték esetén a Tulajdonosi Bizottság tájékoztatásával a
polgármester hatáskörébe tartozik.
- 17. § (2) bekezdése – az Önkormányzat által fenntartott közfeladatot ellátó költségvetési
szerv, önkormányzati intézmény elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló
épület, épületrész, továbbá a 4. § d) pontjában meghatározott vagyon kedvezményes vagy
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ingyenes használatba való továbbadásáról a vagyonhasznosító szerv vezetőjének javaslata
alapján a polgármester dönt.
18. § (1) bekezdése – A nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények esetében
az önkormányzati vagyonhasznosító szerv ingyenes használatba csak az intézmény
köznevelési feladatainak ellátásához nem szükséges önkormányzati vagyont adhat át
másnak, melyről a polgármester dönt.
18. § (2) és (3) bekezdése – a műemlékileg védett épületek, építmények és a hozzájuk tartozó
föld, a kulturális javak, a védett természeti értékek és területek hasznosításáról – a
Polgármesteri Hivatal elhelyezésére szolgáló épület kivételével – a polgármester dönt, e
döntését megelőzően a polgármester köteles a Környezetvédelmi és Városfejlesztési
Bizottság véleményét kikérni. (rendeletmódosítás következtében a Tulajdonosi Bizottság
hatáskörébe került át)
18/A. § (2) bekezdése- Az önkormányzati költségvetési szervek tulajdonában lévő ingók
értékesítéséről: 100 ezer Ft és ez alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű vagyontárgy
esetén a Polgármester tájékoztatásával, 100 ezer Ft feletti, de 1 millió Ft alatti egyedi
beszerzési, előállítási értékű vagyontárgy esetén a Polgármester előzetes egyetértésével a
költségvetési szerv vezetője dönt.
18/A. § (2a) bekezdése- Az önkormányzati költségvetési szervek tulajdonában lévő ingók
tulajdonjogának ingyenes átruházásáról – amennyiben azok a közfeladat ellátásához nem
szükségesek – a Polgármester előzetes egyetértésével a költségvetési szerv vezetője dönt.
18/A. § (3) bekezdése- Az önkormányzati költségvetési szervek tulajdonában lévő
ingatlanok értékesítéséről 1 millió Ft alatti nyilvántartási értékű vagyontárgy esetén a
Polgármester előzetes egyetértésével a költségvetési szerv vezetője dönt.
19. § (1) bekezdés b) pontja – A Közgyűlés az üzleti vagyon tulajdona átruházásának a jogát
egyéb vagyon esetében 10 millió Ft és ez alatti forgalmi értéknél a polgármesterre ruházza
át.
20. § (1) és (2) bekezdésében- A Közgyűlés az Önkormányzat gazdasági társaságban
meglévő részesedéséhez kapcsolódó tagsági jogának gyakorlását a polgármesterre ruházza
át a (2) bekezdésben foglalt eseteket kivéve. Azokban a kérdésekben, amelyeket a törvény,
valamint a létesítő okirat a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal, ha a gazdasági
társaságban meglévő önkormányzati társasági részesedés a 25%-ot meghaladja, úgy a
társaság legfőbb szervének ülésén a polgármester a Közgyűlés előzetes utasításának
megfelelően szavaz, az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság eseten
pedig a Közgyűlés dönt.
A rendelet 1. melléklet (Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának pályázat útján
történő létesítésének szabályai) 8.2. pontja – A pályázati eljárás 8.1 pont szerinti
érvénytelenségét a polgármester állapítja meg.
A rendelet 1. melléklet (Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának pályázat útján
történő létesítésének szabályai) 9.5 pontja – A nyertes pályázó személyéről a Kiíró dönt a
polgármester előterjesztésére.
A rendelet 1. melléklet (Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának pályázat útján
történő létesítésének szabályai) 10.3. pontja – Összeférhetetlenségi kérdésben vita esetén a
polgármester dönt.

2) A város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi
előírásokról szóló 28/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelet:
- 12. § (1) bekezdés d) pontja – A közterület hasznosítási szerződés csak akkor köthető meg,
ha a közterületen történő tevékenység gyakorlásához a polgármesteri és a közútkezelői
hozzájárulás, valamint amennyiben a tevékenység gyakorlásához a Tkv. rendelet 3 §-a
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szerint településképi bejelentési eljárás lefolytatása szükséges a tevékenység tudomásul
vételéről szóló polgármesteri igazolás, továbbá az érintett ingatlan tulajdonosának a
hozzájárulása rendelkezésre áll.
- 16. § (3) bekezdése – A Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal az (1) bekezdésben
meghatározott célú közterület használatról a Ket. 76. §-a szerinti hatósági szerződésben
állapodik meg a közterület használójával. A hatósági szerződés átruházott hatáskörben a
polgármester jóváhagyásával, polgármesteri hozzájárulással válik érvényessé.
Rendelet-módosításokat követően:
- 12. § (1) bekezdés (e) pontja – A közterület hasznosítási szerződés csak akkor köthető meg,
ha a közterületen történő tevékenység gyakorlásához a polgármesteri és a közútkezelői
hozzájárulás, valamint amennyiben a tevékenység gyakorlásához a településkép védelméről
szóló rendelet szerinti bejelentési eljárás lefolytatása szükséges, a tevékenység tudomásul
vételéről szóló polgármesteri igazolás, továbbá az érintett ingatlan tulajdonosának
hozzájárulása rendelkezésre áll.
- 16. § (3) bekezdése – Az MNF az (1) bekezdésben meghatározott célú közterület
használatról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 76. §-a szerinti hatósági szerződésben állapodik meg a közterület
használójával. A hatósági szerződés átruházott hatáskörben a polgármester jóváhagyásával,
polgármesteri hozzájárulással válik érvényessé.
- 16. § (3) bekezdése – Az MNF az (1) bekezdésben meghatározott célú közterület
használatról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 92. §-a
szerinti hatósági szerződésben állapodik meg a közterület használójával. A hatósági
szerződés átruházott hatáskörben a polgármester jóváhagyásával, polgármesteri
hozzájárulással válik érvényessé.
3) A közterület használatáról szóló 39/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet:
- 3. § (1) bekezdése - A közterületet a II. Fejezetben meghatározott esetekben és feltételekkel
díjmentesen, szerződéskötés nélkül lehet használni, amennyiben a tevékenység közterületen
történő gyakorlásához a polgármesteri és - amennyiben szükséges - a közútkezelői
hozzájárulás rendelkezésre áll.
- 3. (2) bekezdése- A közterületet a III. Fejezetben meghatározott esetekben az egyes
díjfizetési övezetekre megállapított közterület-használati díj megfizetése ellenében,
polgármesteri és - amennyiben szükséges - közútkezelői hozzájárulás birtokában, a
közterület-hasznosító szervvel megkötött közterület-hasznosítási szerződés alapján és a jelen
rendeletben meghatározott feltételek szerint lehet használni. A díjfizetési övezeteket az 1.
melléklet, az egyes tevékenységekhez kapcsolódó közterület-használati díjakat a 2. melléklet
tartalmazza.
- 7. § (1) bekezdés c) pontja - A közterület-hasznosítási szerződés csak akkor köthető meg, ha
a közterületen történő tevékenység gyakorlásához a polgármesteri és a közútkezelői
hozzájárulás, valamint - amennyiben a tevékenység gyakorlásához a településkép
védelméről szóló rendelet szerinti bejelentési eljárás lefolytatása szükséges - a polgármester
bejelentési eljárásban hozott végleges döntése, továbbá az érintett ingatlan tulajdonosának
hozzájárulása rendelkezésre áll.
- 15. § (3) bekezdése - Az MNF az (1) bekezdésben meghatározott célú közterület használatról
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 92. §-a szerinti hatósági
szerződésben állapodik meg a közterület használójával. A hatósági szerződés átruházott
hatáskörben a polgármester jóváhagyásával válik érvényessé.
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4) Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló
3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelet:
- 7/A. § (1) és (2) bekezdése – Az a természetes személy, akinek Debrecen közigazgatási
területen levő lakóingatlana elemi csapás, vagy baleset okozta kár következtében
életveszélyessé, vagy lakhatatlanná vált, kezdeményezheti saját tulajdonú lakóingatlanának
cseréjét önkormányzati tulajdonú lakásra, amennyiben Debrecen közigazgatási területen
nem rendelkezik további saját tulajdonú, beköltözhető lakóingatlannal, vagy önkormányzati
tulajdonú bérlakás bérleti jogával, és a csere az Önkormányzat érdekeit szolgálja. Az
önkormányzati érdek vonatkozásában a döntés joga a polgármester hatáskörébe tartozik.
- 9. § (4) bekezdése – Az önkormányzati tulajdonú lakások bérlő javára történő elidegenítése
során a vételár megállapítására a polgármester jogosult.
5) Az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos
szociális feladatokról szóló 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet:
- 11. § (1) bekezdése – A szolgálati lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés megkötésére a
költségvetési szerv vezetője, az intézményvezető tekintetében a polgármester jogosult (a
továbbiakban: bérbeadásra jogosult).
- 11. § (2) bekezdése – Ha a bérbeadásra jogosult nem a polgármester, a szolgálati lakásokra
kötendő bérleti szerződés tervezetét a költségvetési szerv vezetője előzetesen köteles
véleményezésre megküldeni a polgármesternek.
- 12. § (1) és (2) bekezdése - Megsemmisült és életveszélyes lakások a Ltv. 23. § (4)
bekezdésében meghatározottak szerint megsemmisült vagy életveszélyessé minősített
lakásból kiköltöztetett, azonnali megoldást igénylő helyzetben lévő személy lakhatásának
megoldása érdekében az Önkormányzat rendkívüli elhelyezést, majd annak lejártát követően
átmeneti elhelyezést biztosít az erre a célra fenntartott tulajdonában lévő ingatlanokban. A
rendkívüli elhelyezés időtartama 30 nap azzal, hogy az elhelyezésre fenntartott lakás
vagyonkezelője a Polgármester döntését követően - üres férőhely függvényében haladéktalanul köteles a kijelölt személy elhelyezéséről és az ingatlan hasznosításba adásáról
gondoskodni. A rendkívüli elhelyezés időtartamára az azonnali megoldást igénylő
helyzetben lévő személyt a bérleti díj és a lakhatással összefüggésben felmerülő rezsi
költségek vonatkozásában fizetési kötelezettség nem terheli.
- 13. § (4) és (7) bekezdése – A Tulajdonosi Bizottság véleményezését követően a
Polgármester dönt a bérlő személyéről, a bérlőkijelölési jog jogosultjáról, a bérleti
jogviszony időtartamáról és a biztosítandó lakásról. A Tulajdonosi Bizottság
véleményezését követően a Polgármester dönt a bérlőkiválasztási jog megállapodással
történő biztosításáról.
- 24. § (1) bekezdés b) pontja – A bérlő részére határozatlan idejű bérleti jogviszony esetén
fizetendő térítési díj különösen fontos városi beruházási érdek esetén maximum a lakás üres,
beköltözhető forgalmi értékével egyezik meg, ebben az esetben a Tulajdonosi Bizottság
véleményezését követően a Polgármester dönt.
- 33/A. § (1) és (3) bekezdése – Azon személyek, akiknek lakáscélú kölcsönszerződését az
abból eredő fizetési kötelezettségük nem teljesítése miatt a pénzintézet felmondta, és a
végrehajtási eljárás eredményeként lakásukból kiköltöztették, legfeljebb 12 hónapos
elhelyezésre vonatkozó igényt nyújthatnak be a bérbeadóhoz, melyről a Tulajdonosi
Bizottság javaslata alapján a Polgármester soron kívül dönt.
Döntések darabszáma: 8272 db
A polgármester fenti döntéseivel szemben bírósági eljárásra sem került sor, valamint
törvényességi felügyeleti intézkedés sem történt.
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D) Közbeszerzési jogkörben hozott döntések
Döntések darabszáma
Hatáskör megjelölése
Közbeszerzési eljárás megindításáról történő
döntés

Döntés
a
közbeszerzési
eljárás
lefolytatásának menetéről, az eljárás
fajtájának megállapításáról
Döntés az ajánlati/ajánlattételi felhívás és
dokumentáció, valamint a részvételi felhívás
és
dokumentáció
tartalmának
meghatározásáról
Döntés az ajánlattételi/részvételi határidő
lejártáig az ajánlati/ajánlattételi/részvételi
felhívásban
megadott
alkalmassággal,
valamint értékelési szempontrendszerrel
kapcsolatos feltételek módosításáról
Döntés az ajánlati/ajánlattételi/részvételi
felhívásnak az ajánlattételi/ részvételi
határidő lejártáig történő visszavonásáról
Döntés az ajánlat/részvételi jelentkezés
érvényességéről, érvénytelenségéről
Döntés
részvételi
szakasz
eredményességéről,
esetleges
eredménytelenségéről
Döntés a nyertes ajánlattevőről, ill.
amennyiben van, a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlattevőről, a bírálati

Jogszabályi hivatkozás

2014

évben

2015
évben

2016
évben

2017
évben

2018
évben

2019
évben

SZMSZ 1. melléklet 77. pontja, a 250/2015.
(XII. 17.) határozat mellékletét képező
Debrecen
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának
Közbeszerzési
Szabályzata (a továbbiakban: Közbeszerzési
Szabályzat) III.2.1. pontja
SZMSZ
1.
melléklet
77.
pontja,
Közbeszerzési Szabályzat III.2.1. pontja

7

59

67

82

88

79

7

59

67

82

88

79

SZMSZ
1.
melléklet
77.
pontja,
Közbeszerzési Szabályzat III.2.1. pontja

7

59

67

82

88

79

SZMSZ
1.
melléklet
77.
pontja,
Közbeszerzési Szabályzat III.2.1. pontja

0

0

0

0

0

0

SZMSZ
1.
melléklet
77.
pontja,
Közbeszerzési Szabályzat III.2.1. pontja

0

1

1

2

2

3

SZMSZ
1.
melléklet
78.
pontja,
Közbeszerzési Szabályzat III.4.7. pontja

10

68

79

91

94

87

SZMSZ
1.
melléklet
78.
pontja,
Közbeszerzési Szabályzat III.4.7. pontja

7

59

67

82

88

79

SZMSZ
1.
melléklet
78.
pontja,
Közbeszerzési Szabályzat III.4.7. pontja

7

59

67

82

88

79
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szempont szerinti ajánlatára
adatok megjelölésével

vonatkozó

A Közbeszerzési eljárást lezáró szerződés
aláírása

SZMSZ
1.
melléklet
80.
pontja,
Közbeszerzési Szabályzat IV.2.8. pontja

5

56

59

61

48

25

A Közbeszerzési eljárást lezáró szerződés
módosításának aláírása

SZMSZ
1.
melléklet
81.
pontja,
Közbeszerzési Szabályzat IV.3.6. pontja

0

9

10

14

28

16

Közbeszerzési terv elfogadása és módosítása

SZMSZ
1.
melléklet
76.
pontja,
Közbeszerzési Szabályzat II.5.4. pontja

3

5

5

5

5

2

53

434

489

583

617

528

Összesen

Bírósági eljárás keletkezett az alábbi közbeszerzési eljárások tekintetében:
-

„A Bem tér gazdaságélénkítő környezeti megújítása” a TOP-6.3.2-16 kódszámú „Zöld város kialakítása” című pályázati konstrukció
keretében benyújtandó projekt megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése

„A Sóház gazdaságélénkítő környezeti megújítása” a TOP-6.3.2-16 kódszámú „Zöld város kialakítása” című pályázati konstrukció
keretében benyújtandó projekt megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése
Törvényességi felügyeleti intézkedés nem történt a polgármester döntéseivel összefüggésben.
-
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E) Egyebek
1.)
Az SZMSZ 1. melléklet 3. pontja és a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló
36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet 9. § (10) bekezdése alapján a közéleti személyek sírhelysorán
lévő sírhelyekre az a személy temethető, aki életében a város érdekében kimagaslóan
eredményes munkát végzett, hosszan tartó közéleti tevékenységében kiemelkedő érdemeket
szerzett. A sírhely adományozásáról a természetes személyek, jogi személyek és jogi
személyiség nélküli szervezetek javaslata alapján a polgármester dönt.
Döntések darabszáma: 7 db
2.)
Az SZMSZ 1. melléklet 10. pontja és a gépjármű-várakozóhelyek biztosításáról szóló
10/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet 6. § (1) és (4) bekezdése alapján amennyiben az építtető az általa
beépítésre szánt területen, vagy meglévő, de rendeltetési módját megváltoztató létesítményhez,
területhez nem tudja biztosítani telken belül vagy a 10/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet 5. §-a szerinti
módon a helyi parkolási norma meghatározott mértékét, az önkormányzattal - a polgármester
döntése alapján - megállapodást köthet arra, hogy az önkormányzat az építtető helyett biztosítja
a szükséges számú parkolóhelyet. A megállapodást az önkormányzat nevében a polgármester
köti meg, biztosítási hozzájárulás ellenében, melynek megfizetésére részletfizetés nem
engedélyezhető.
A lakásokat és üzleteket vagy irodákat is tartalmazó vegyes funkciójú épületek esetében, ha a
gépjármű tároló helyeket nem zárt gépkocsi tárolóként alakítják ki, az üzletekhez, irodákhoz
szükséges parkolási norma biztosítására a lakásokhoz tartozó parkolóhelyek darabszámának
mértékéig a parkolóhely biztosítási hozzájárulás összegéből parkolónként 1.000 E Ft
kedvezmény adható. A kedvezmény biztosításának feltétele, hogy a parkolók munkanapokon
7.30-18.00 óráig a közhasználat számára megnyitottak legyenek, és erről a parkolók felett
kizárólagosan rendelkezni jogosult az önkormányzattal - a polgármester döntése alapján megállapodást kössön.
Döntések darabszáma: 561 db
3.)
Az SZMSZ 1. melléklet 46. pontja és az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap
működéséről szóló 3/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a
Környezetvédelmi Alap éves felhasználási tervéről a Környezetvédelmi és Városfejlesztési
Bizottság javaslata alapján polgármester dönt.
Döntések darabszáma: 2
4.)
2016. március 31. napjáig Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a szmogriadó
események kezelésével kapcsolatos előkészítő, koordinációs és adminisztratív jellegű feladatok
ellátására eseti jelleggel működő operatív egységet hozott létre Szmog Intéző Munkacsoport
néven, melynek összehívása a polgármester hatáskörébe tartozott a Debrecen város szmogriadó
tervéről szóló 50/2009. (XII. 16.) rendelet 4. § (1) bekezdés alapján.
Döntések darabszáma: 4
A polgármester fenti döntéseivel szemben bírósági eljárásra sem került sor, valamint
törvényességi felügyeleti intézkedés sem történt.
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