A határozati javaslat 1. melléklete
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1.

Bevezető rész

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal), mint az
önkormányzat hivatásos szakapparátusa – belső szervezeti egységei révén – rendkívül komplex,
sokrétű munkát végez, melyek jellemzően
• az önkormányzat működésével kapcsolatos funkcionális tevékenység, a közszolgálati
tisztviselői apparátus és a Hivatal üzemeltetése,
• a város-, infrastruktúra- és gazdaságfejlesztés, településüzemeltetés,
• a humán-igazgatási, intézményfelügyeleti feladatok,
• az önkormányzati gazdálkodás, pénzügyi ellenőrzés, valamint
• a hatósági ügyintézés köré szerveződnek.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választását követően s az
új önkormányzati ciklus feladataihoz igazodóan sor került a Hivatal szervezeti struktúrájának
áttekintésére, a szervezeti felépítés továbbfejlesztésére.
A Hivatal 2015-ben is főosztályokra tagolódott: a Gazdálkodási Főosztály öt, a Humán Főosztály
négy, a Szervezési és Jogi Főosztály három, a Városfejlesztési Főosztály a korábbi négy helyett
három osztállyal látta el feladatait. A közvetlen irányítás, vezetés alá tartozó szervezeti egységek a
Polgármesteri Kabinetiroda, a Főépítészi Iroda (korábban Várostervezési Osztály) és az Ellenőrzési
Iroda.
Emellett döntött Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) egyes főosztályokon belüli változásokról is: a Városfejlesztési Főosztály Kiemelt
Beruházási Csoportja integrálódott a Városépítési Osztály Beruházási Csoportjába; a Gazdálkodási
Főosztály vezetőjének közvetlen irányítása alatt létrejött a Társasági Vagyoni Csoport; a Szervezési
és Jogi Főosztály Ellátási Osztályának Informatikai Csoportja megszűnt.
Az elmúlt évben hatályba lépett jogszabályi rendelkezések és jogszabályváltozások számos
tekintetben érintették az önkormányzati feladat-, illetve hatásköröket, így a Hivatal tevékenységét,
valamint annak főosztály/osztály szintű felépítését, szervezeti egységeit is.
Mindebből adódóan a beszámolási időszakban a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: SZMSZ) többszöri módosítására került sor:
•

2015 februárjában elsődlegesen az átruházott hatáskörökben – jogszabályváltozások miatt –
bekövetkezett változás miatt.
Ezzel egyidejűleg döntés született azon rendelkezések módosításáról, rendeletben történő
rögzítéséről is, amelyeket a Hivatal adott szakterületen feladatot ellátó főosztályai,
osztályai, irodái az ágazati törvényekben, miniszteri rendeletekben foglalt egyéb
rendelkezések változásaival kapcsolatban felülvizsgáltak.

E módosítások túlnyomó részben a Közgyűlés bizottságainak feladat- és hatáskörét
érintették; többségük a jogszabályokban megjelent kisebb jelentőségű módosítások,
jogintézmény elnevezések, jogi fogalmak átvezetését, a tárgykörre vonatkozó hatályos
szabályozáshoz történő igazítását tartalmazta.
Az egyes szakterületeken bekövetkezett jogszabályváltozások átvezetése mellett döntött
még a testület a működését és az önkormányzati képviselők munkáját érintően is néhány új
rendelkezés rendeleti szabályozás keretei közé történt beemeléséről.
•

2015 márciusában szintén indokolttá vált az SZMSZ módosítása a szervezeti struktúrát
érintő változások miatt (a Humán Főosztályon belül a Szociális Osztály 2015. április 1-jétől
a korábbiak helyett két csoporttal végzi munkáját; a Városfejlesztési Főosztályon működő
Városépítési Osztály két csoportja a fenti időponttól kezdődően Beruházási Csoport I. és
Beruházási Csoport II. elnevezéssel s ennek megfelelően meghatározott feladatkörrel
működik), mellyel egyidejűleg létszámváltozásról szóló döntéshozatalra is sor került: a
szociális feladatok ellátása körében bekövetkezett jogszabályváltozásokra való tekintettel a
Szociális Osztály a fenti időponttól 34 fővel látja el feladatát.

•

2015 szeptemberében az Integrált Területi Programból eredő szervezetfejlesztési feladatok –
az irányító szervezetre vonatkozó rendelkezések rögzítése – meghatározásával, az SZMSZ
módosításával egyidejűleg a Közgyűlés a Gazdálkodási Főosztály Adóügyi Osztályán egy
további csoport létrehozásáról döntött (módosult a csoportok közötti munkamegosztás is).

•

A 2015 októberében elfogadott SZMSZ-módosításra az átruházott hatáskörökben – szintén
jogszabályváltozásokat követően – bekövetkezett változás miatt került sor (a Hivatal
szervezeti egységei által végzett áttekintés és az általuk megküldött javaslatok
eredményeként az átruházott hatásköröket érintő változásokat a mellékletek útján átvezettük
az SZMSZ részeit képező jegyzékeken).

A belső szabályzatok 2014. év végén megkezdődött felülvizsgálata, teljes körű áttekintése a
beszámolási időszakban befejeződött.
Az önkormányzat, illetőleg a Hivatal 2015. december 31-ei állapot szerinti szervezeti felépítését az
1. melléklet szemlélteti.
A korábbi beszámolók tematikáját követve a Hivatal 2015. évi működését a teljesség igénye nélkül,
elsősorban a jogszabályváltozásokból adódó új feladatokat, illetőleg témaköröket érintve kívánom
ismertetni az alábbi okok miatt:
•

a Közgyűlés, ezáltal a közvélemény különféle beszámolók keretében évente részletesen
tájékozódik a költségvetés végrehajtásáról, az önkormányzat gazdálkodásáról, a belső,
valamint a törvényességi ellenőrzésekről, Debrecen város közbiztonságáról, a lejárt
határidejű határozatokról, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a
nemzetközi kapcsolatok alakulásáról, a Civil Stratégia megvalósulásáról, a bizottságok,
tanácsnokok, egyes önkormányzati érdekeltségű cégek, civil szervezetek, alapítványok és
közalapítványok, kábítószerügyi egyeztető fórum stb. tevékenységéről, ezen felül

•

a Hivatal közreműködik a város egészét érintő fontosabb településüzemeltetési és a
lakosságot kiszolgáló beruházások megvalósításában (melyek a beszámoló 3. fejezetéből
ismerhetőek meg), továbbá

•

a Hivatal alapadatairól, szervezetéről, tisztségviselőiről, a főosztály-, osztály-, irodailletőleg csoportvezetők jogállásáról és feladatairól, a működés szabályairól, a
kiadmányozásról, az alapító okiratról, valamennyi szervezeti egység feladatköréről,
létszámáról 2015. március 15-étől a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015. számú együttes polgármesteri és
jegyzői utasítás nyújt információt.

2.
Az önkormányzat működésével kapcsolatos funkcionális tevékenység, a
közszolgálati tisztviselői apparátus, a Hivatal üzemeltetése
Az önkormányzat Közgyűlése, bizottságai, vezető tisztségviselői, településrészi önkormányzata, a
települési nemzetiségi önkormányzatok, a Hivatal és a közszolgálati tisztviselők (köztisztviselők)
munkájának szervezésével, működtetésével, összehangolásával, valamint ellenőrzésével összefüggő
feladatokat a Szervezési és Jogi Főosztály szervezeti egységei végzik.
A Szervezési Osztály elsőrendű feladatai közé tartozik a Közgyűlés működésével, ezen belül
•

az ülések előkészítésével és lebonyolításával (meghívók és előterjesztések postázása,
bizottsági döntések/vélemények táblázatba foglalása, előterjesztői kiegészítések
összegyűjtése, sürgősségi postázás, Mikrovoks program működtetése, állampolgári
hozzászólási kérelmek koordinálása, szavaztatások lebonyolítása stb.), illetőleg

•

az üléseket követően az interpellációk, kérdések kivonata és a közgyűlési jegyzőkönyv
elkészítésével, a kormányhivatalnak történő felterjesztésével, a rendeletek elfogadott
módosításokkal egybeszerkesztett szövegének kihirdetésével, közzétételével, a határozatok
elkészítésével, az önkormányzati hivatalos lap – Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közlönye – összeállításával, a döntések nyilvántartásával, a rendelettár
frissítésével, a határozattár és a Nemzeti Jogszabálytár vezetésével, folyamatos figyelemmel
kísérésével, a képviselők munkájával összefüggő egyéb tevékenységekkel (jogviszonyigazolások, képviselői munkához adatok, statisztikák szolgáltatása) kapcsolatos sokrétű
teendők ellátása.

A Közgyűlés a beszámolási időszakban 16 alkalommal ülésezett, 11 rendes, 3 rendkívüli, 2 ünnepi
ülés megtartására került sor; az ülésekről készült jegyzőkönyvek terjedelme több alkalommal az
500-700 oldalt is meghaladta. Az ülések eredményeként 256 határozatot és 49 rendeletet készített
elő az osztály kihirdetésre, közzétételre.
2015. évben 26 önkormányzati közlöny jelent meg, ezen belül a határozatok nagy terjedelme miatt a
6-os, 8-as, 10-es és 20-as számú két kötetben, a 15-ös és 26-os három kötetben, a 12-es számú pedig
négy kötetben.
A Szervezési Osztály feladata a vezető tisztségviselőkhöz – polgármester, alpolgármesterek, jegyző
– címzett beadványok, köztük a közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok koordinálása és jogi
ügyintézése is, melynek keretében az ügyek széleskörű kivizsgálását követően egyrészt az
állampolgároktól, másrészt a hivatalos szervektől érkező megkeresésekre születik válasz (a
beszámolási időszakban közel 250 levél elkészítésére került sor).
A kéthetente sorra kerülő vezető tisztségviselői fogadóórák keretében is nagy figyelem irányult a
polgárokkal való kapcsolattartásra és az ügyfélfogadás során történő általános segítségnyújtásra.
2015-ben a 270 rögzített ügyből a fogadóórán részt vett ügyfelek ügyeinek száma 117 volt. A
bejelentkezések alkalmával előforduló lakossági jelzések közül kiemelendőek a lakhatással,

elhelyezkedéssel,
városfejlesztéssel
és
városüzemeltetéssel,
közterület-használattal,
vagyonkezeléssel, településképi eljárással, szabályozási tervvel, kultúrával, sporttal, vállalkozással
stb. kapcsolatos kérelmek, észrevételek.
A fogadóórára fel nem vett ügyekben is mindig sor került az ügyfél kérésének, panaszának
meghallgatására és a lehetőségeiről való tájékoztatásra. Sok esetben a problémák – a szakosztályok
bevonásával – rövid úton orvosolhatóak voltak.
A Szervezési Osztály egy köztisztviselője végzi a Józsai Településrészi Önkormányzat hivatali
teendőit, együttműködve a főosztályokkal, a részönkormányzat képviselőivel. Az állampolgároknak
az ügyeik intézéséhez Józsán is biztosítottuk a rendszeres hivatali ügyfélfogadást és a teljes körű
felvilágosítást.
A Debrecenben működő települési nemzetiségi önkormányzatokkal folyamatos volt a
kapcsolattartás, 2014. október 12-étől hét (bolgár, görög, német, örmény, roma, román, ruszin)
nemzetiségi önkormányzatnak nyújtunk teljes körű szakmai és ügyviteli segítséget. E testületek
2015. évi működését érintő legfontosabb adatok – a hozott határozatok száma – a 2. mellékletből
ismerhetőek meg.
A beszámolási időszakban a közbiztonsági referens közreműködésével került sor a polgármester
honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem terén jelentkező sokrétű feladatai ellátására
(külső védelmi tervgyakorlat, veszélyelhárítási terv pontosítása, komplex gyakorlat végrehajtása
stb.).
A Közgyűlés az elmúlt év során – az osztály ügyintézésében – négy-négy alkalommal döntött
közterületek elnevezéséről és az SZMSZ már említett módosításairól, két-két ízben bírósági
ülnökök (rendes és soron kívüli) megválasztásáról, valamint a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, továbbá a 2015-2020 közötti időszakra vonatkozó gazdasági program
elfogadásáról, a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások
módosításáról, a köztisztviselőkre vonatkozó részletes hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárási
szabályok Etikai Kódexben történő megállapításáról, városi elismerések adományozásáról.
2015-ben fontos változást jelentett a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014.
(XII. 23.) Korm. rendelet hatályba lépése. A jogszabály a települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki
címképzésért felelős szervnek, aki megkeresi a képviselő-testületet, ha észleli, hogy a
címkezeléshez – és ezen belül a címképzéshez – olyan címadat beszerzése szükséges, amelynek
megállapítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik (pl. közterület elnevezése).
Az új szabályozás következményeként a közterület elnevezések iránti kérelmek száma a
beszámolási időszakban közel tízszeresével emelkedett.
Jogszabályváltozás miatt a Közgyűlés 24/2015. (I. 29.) határozatával hatályon kívül helyezte a
korábbi Etikai Kódexet, egyúttal – az osztály által előkészített előterjesztés keretében –
megállapította a Hivatal köztisztviselőire vonatkozó részletes hivatásetikai alapelveket és az etikai
eljárás szabályait az említett határozat mellékletét képező Etikai Kódexben foglalt tartalommal.
A Hivatal szervezeti egységeinek feladata az önkormányzat internetes portálja adattartalmának
pontos és naprakész megjelenítése (közzétételi kötelezettség). Az ennek teljesítéséről készült
jelentések negyedévenkénti összesítését szintén a Szervezési Osztály végzi.
2015-ben is volt választással kapcsolatos ügyintézés. A Hajdú-Bihar megyei 3. számú
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság választott tagja lemondott a választási
bizottságban betöltött tagságáról, így az osztály készítette elő a bizottság választási bizottsági tagság
megszűnéséről szóló határozatát.

A Szervezési Osztály jogászai 2015. év során is számos szakterülethez kapcsolódóan készítettek
jogi szakmai anyagokat közigazgatási szervek, önkormányzati érdekszövetségek, más
önkormányzatok megkeresésére, munkájuk segítésére; emellett előadásokat tartottak többek között
nemzetközi delegációk számára.
A hivatali iktatás szintén az osztály keretében működött. A Hivatal ügyiratforgalmának nagyságát,
osztályok szerinti megoszlását a 3. melléklet szemlélteti.
Az Iktató Csoport a beszámolási időszakban közel 490 ezer iratot iktatott, előkészített s postára
adott 130 ezer közönséges levelet és 550 ezer könyvelt küldeményt, valamint kampányfeladatként
határidőben érkeztette és iktatás után az Adóügyi Osztálynak ügyintézésre továbbította a beérkezett
adóbevallásokat.
A levéltárnak történő iratanyag-átadás (kb. 200 folyóméter) folyamatos volt, és a Debreceni Járási
Hivatal részére is megközelítőleg 800 iratot adtunk át.
Irattárfejlesztés címén a beszámolási időszakban került sor a Debrecen, Faraktár u. 65. szám alatti
új irattári helyiség kialakítására, melynek hivatalos átvétele 2015. október második felére esett.
A Szervezési Osztálynak jelentős feladatai voltak a 2015. január 1-jétől használatba vett új
iktatóprogram és a hozzá kapcsolódó programok kifejlesztésében, hibafelderítésében, minősítésre
való előkészítésében, az ezzel összefüggő oktatásban, az Iktatási Kézikönyv, valamint a tájékoztató
anyagok elkészítésében.
A jogi, minőségbiztosítási és humánpolitikai feladatokat végző Jogi Osztály látta el a beszámolási
időszak 11 rendes és 3 rendkívüli közgyűlési ülésén tárgyalt 280 előterjesztés törvényességi
véleményezését, továbbá 119 bizottsági jegyzőkönyv és határozat, valamint azon polgármesteri
határozatok utólagos törvényességi kontrollját, melyekre kiterjed a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogköre. Ez a beszámolási időszakban rendkívül
nagyszámú, 1615 határozatot jelentett.
Az osztály munkatársai közreműködtek az önkormányzatot és a Hivatalt érintő több tucat
szerződés, támogatási megállapodás előkészítésében, véleményezésében, a számos beruházás
kapcsán felmerült jogi kérdés megoldásában, továbbá rendszeresen jogi véleményt nyilvánítottak és
állásfoglalást adtak a tisztségviselők, a szervezeti egységek vezetői, köztisztviselői, valamint az
önkormányzati képviselők részére (elsősorban vállalkozási és megbízási szerződések tervezetét
nyújtották be a szakosztályok véleményezés céljából).
Új feladatként – mind a Hivatal, mind az önkormányzat beszerzési szabályzatából adódóan a
beszerzési értékhatár alatti szerződések tekintetében – a Jogi Osztály végzi a megkötendő
szerződések előzetes törvényességi kontrollját, mely a beszámolási időszakban 213 szerződést
érintett.
Bíróságok és más hatóságok előtti peres, illetve peren kívüli eljárásokban az önkormányzat,
valamint a Hivatal képviselete jórészt az osztály feladatkörébe tartozik. Gyakran előforduló perek a
tulajdonjog megállapítási, kártérítési, jogalap nélküli gazdagodás megállapítása, továbbá a
jognyilatkozat pótlása és a követelések érvényesítése iránt indított perek (a Jogi Osztály a
beszámolási időszakban 33 önkormányzatot, illetőleg Hivatalt érintő peres ügyben járt el; a Hivatal
jogászai 2015. évben összességében közel ötven eljárásban működtek közre).

A Jogi Osztály Humánpolitikai Csoportjának feladata volt a Hivatalban dolgozók vonatkozásában a
munkáltatói jogkörben hozott döntések előkészítése.
A Hivatal létszáma a beszámolási időszakban a következőképpen alakult: 2015. január 1-jétől
április 1-jéig 532 fő, 2015. április 1-jétől november 1-jéig 526 fő, 2015. november 1-jétől december
31-éig 532 fő.
Az elmúlt évben 64 fő alkalmazására került sor, és 65 fő jogviszonya szűnt meg, a fluktuáció 12%os volt. 2015-ben a Hivatalban ketten dolgoztak részmunkaidőben, fizetés nélküli szabadság
engedélyezésére – gyermek otthoni gondozása céljából – 14 fő esetében került sor.
A közszolgálati jogviszonyban állók összetétele – beosztást, végzettséget és életkort tekintve – a 4.
mellékletből ismerhető meg.
A Hivatal a beszámolási időszakban – a költségvetésébe betervezett nettó 7.929.515 Ft-nak
köszönhetően – öt ütemben (2014. november 3-ától 2015. február 28-áig, 2015. március 9-étől
június 30-áig, 2015. július 6-ától augusztus 31-éig, 2015. szeptember 1-jétől október 31-éig és 2015.
november 3-ától 2016. február 29-éig) 40-40 személyt alkalmazott közfoglalkoztatás keretében.
A Közgyűlés döntésének eredményeként a 2015. évi költségvetés 10%-os béremelést tett lehetővé;
az elmúlt évben jubileumi jutalmat hat fő kapott; a Hivatal dolgozói részére jutalomként az egy havi
rendszeres személyi juttatáshoz képest több mint kétszeres összeg kifizetésére került sor (a korábbi
évihez képest ez az összeg azért magasabb, mert a 2014. év végi jutalmat 2015 januárjában vették
kézhez a dolgozók).
2015-ben egy köztisztviselő ellen indult fegyelmi eljárás, amely megrovás fegyelmi büntetéssel
zárult; etikai eljárás lefolytatására nem került sor.
Az apparátus szakmai ismeretének bővítésére folyamatosan kiemelt figyelmet fordítunk. A
közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendeletben
előírtaknak megfelelően elkészült a Hivatal köztisztviselőire vonatkozó éves képzési terv, melynek
keretében a beszámolási időszakban közel 390 fő tett e-learning vizsgát.
2015-ben 6 főt ügykezelői alapvizsgára, 26 főt közigazgatási alapvizsgára, 14 főt pedig
közigazgatási szakvizsgára iskoláztunk be.
Tanulmányi szerződések is ösztönzik a képzettségi szint emelését és a magasabb kvalifikáltság
elérését. A beszámolási időszakban három köztisztviselővel került sor tanulmányi szerződés
megkötésére – melynek keretében kettőnek munkaidő kedvezményt és anyagi támogatást, egy
köztisztviselő részére munkaidő kedvezményt biztosítottunk –, hatan fejezték be képzésüket, négy
köztisztviselő kérte tanulmányi szerződésének módosítását, így 2015 decemberében összesen 19 fő
folytatott tanulmányokat szerződés alapján.
A kollégák rendszeresen részt vesznek belföldi kiküldetés keretében szakmai konferenciákon, és
2015-ben számos házon belüli képzést is tartottunk (a közigazgatási hatósági eljárásokkal, a CAF
kérdőív kitöltésével kapcsolatban stb.). A képzések és továbbképzések tovább növelték a
munkatársak jó szakmai felkészültségét, akiknek a végzettsége megfelel az előírt képesítési
követelménynek.
2015. évben a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal ellenőrzést folytatott a vezetői munkakört
betöltő köztisztviselők jogviszony létesítésének, megszűnésének és megszüntetésének gyakorlata, a
polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző, valamint a vezetői munkakört betöltő
köztisztviselők illetménye megállapításának gyakorlata tárgyában.

Az ellenőrzés eredménye szerint a munkáltatói intézkedések a vizsgált időtartam alatt a hatályos
jogszabályi követelményeknek megfeleltek, a vezetői illetmények megállapítására a vonatkozó
törvények, önkormányzati rendeletek, határozatok alapján került sor, az egységes közszolgálati
szabályzatban teljes körűen szabályozva van a cafeteria-juttatás rendszere, az
illetménykiegészítések, valamit a képzettségi pótlékokra jogosító végzettségek és munkakörök.
A Hivatal üzemeltetése és a működés feltételeinek biztosítása az Ellátási Osztály feladatkörébe
tartozik.
A Hivatalban a tárgyi feltételek alapvetően adottak, minden munkatárs rendelkezik a munkaköre
elvégzéséhez szükséges eszközökkel, valamint internet hozzáféréssel.
2015. január 1-jétől az Informatikai Csoport megszűnt, azóta a feladatokat a munkatársak az
osztályvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Szintén ettől az időponttól a Mikrofilm és az
ehhez kapcsolódó adatszolgáltatási tevékenység az Ellátási Osztálytól a Főépítészi Irodához került.
A beszámolási időszakban a Hivatalban használatban lévő számítógépek száma 537, a nyomtatóké
331 (saját tulajdonú 13, Debreceni Irodarendszer Kft.-től bérelt hagyományos 243, borítéknyomtató
11, multifunkciós 64). Ezeken felül 18 úgynevezett ASZA munkaállomást használtunk, mely 18
számítógépet és 36 nyomtatót jelent.
A Hivatalban a mindennapi munkavégzés az adott területre kifejlesztett számítógépes programok
segítségével történik. A számítástechnikai feladatokat – megállapodás alapján – a Beks
Kommunikációs Technika Kft. látta el. A meghibásodott informatikai eszközök javításához
szükséges alkatrészellátást úgy próbáljuk meg folyamatosan és zavartalanul biztosítani, hogy az
eszközök munkából való kiesése minimalizálható legyen.
Informatikai beszerzésekre a 2015. évi költségvetésben betervezettnek csak egy részét használtuk
fel elsősorban notebookok (11 darab) és licencek vásárlására.
Az Ellátási Osztály a hivatali munkavégzéshez szükséges egyéb tárgyi eszközök és anyagok
beszerzését a költségvetésben engedélyezett keret figyelembevételével végezte (anyagbeszerzői
feladat a cafeteria keretében a SZÉP kártyát érintő ügyintézés, valamint az Erzsébet utalványok havi
beszerzése a Hivatal és a szolgáltató között létrejött határozatlan idejű szerződés alapján).
A beszámolási időszakban – egy racionalizálásnak köszönhetően – a havonta összegyűjtött
igényekre egyszerre történt az árajánlatkérés. Azzal, hogy az engedélyezett anyagok 90%-át az
ajánlattevő szállítja be a Hivatal saját raktárába, nagymértékben csökkentek a járulékos költségek
(üzemanyag, amortizáció, telefon, ráfordított munkaidő).
A Hivatal telefonközpontjait, illetőleg saját nyomdáját két-két fő működtette, a takarítást az EMIL
és Társai Kft., a karbantartási feladatokat négy karbantartó látta el (akiknek a munkáját négy
közfoglalkoztatási szerződés keretében foglalkoztatott munkavállaló segítette).
Az eljárói feladatok ellátása tíz főre, a Régi és Új Városháza portaszolgálati teendői hat-hat portásra
hárultak, akiknek a vagyonvédelmen túl a beérkező ügyfelek megfelelő tájékoztatása is a feladatuk.
A portaszolgálat mellett a Kálvin téri épületben két fővel (ügyfélfogadási időben három fővel)
biztonsági szolgálat is működött.
Az Ellátási Osztály intézte a dolgozók kikapcsolódására, rekreációjára szolgáló önkormányzati
üdülők gondnoksági teendőit. A balatonföldvári üdülőben a teljes szezon alatt összesen 383 fő
nyaralt, a tiszalöki horgásztanyát 147-en vették igénybe, a debreceni Oláh Gábor utcai vendégházat

pedig a Hivatal egyes rendezvényein kívül külső igénylőknek is bérbe adjuk (2015-ben erre 93
esetben került sor).
A munka- és tűzvédelmi feladatokat külső szolgáltató végzi; a napi munka-tűzvédelmi feladatok
ellátására rendben sor került. A beszámolási időszakban elkészült a Hivatal ez irányú
dokumentációs készlete, amely tartalmazza a tűzvédelmi szabályzatot, a foglalkozás-egészségügyi
vizsgálatok rendjének szabályzatát, a mentési tervet, az egyéni védőeszközök kiadásának rendjét, a
dohányzás rendjének szabályzatát, valamint a személyekre-munkakörökre lebontott
kockázatértékeléseket is. A tűzvédelmi eszközök ellenőrzése a szabvány előírásai alapján ütemezve,
a dolgozók ismétlődő orvosi alkalmassági vizsgálatainak szervezése folyamatosan történik.
2015-ben 16 fős létszámmal 19 hivatali gépjárművet üzemeltettünk, melyek futásteljesítménye
összesen 474.289 km volt. A gépkocsik állapota jónak mondható, a szervizelésekre mindenkor
pontosan és szakszerűen került sor, a bevezetett kilométer-csökkentés pedig eredményesnek
bizonyult.

3.

Város-, infrastruktúra- és gazdaságfejlesztés, településüzemeltetés

A város-, infrastruktúra- és gazdaságfejlesztés, illetve a településüzemeltetés elsősorban a
Városfejlesztési Főosztály osztályai, a Polgármesteri Kabinetiroda, a Közbeszerzési Osztály,
valamint a Főépítészi Iroda tevékenysége, szoros együttműködése révén valósult meg.
A Polgármesteri Kabinetiroda látta el – a városháza kommunikációja mellett – a
gazdaságfejlesztési és városmarketing feladatokat; ez utóbbiak keretében közreműködött a városi
rendezvények szervezésében, az önkormányzat idegenforgalmi feladatainak megvalósításában, a
médiával való kapcsolattartásban.
A minőségi idegenforgalom fejlesztése érdekében a beszámolási időszakban számos rendezvény,
pályázat, a várost bemutató anyag készült, s több turisztikai kampány valósult meg a következők
szerint:
•

Szakmai találkozót szerveztek a szálláshelyadók számára (adózási, vendégforgalmi adatok,
kommunikáció kérdéskörökben).

•

Belföldi nyári turisztikai, valamint téli vendégforgalom élénkítő kampányt folytattak.

•

Ukrán utazásszervezők és utazási irodák csoportjának fogadására került sor.

•

2015 októberében Debrecen adott otthont az Osztrák Utazási Irodák Szövetsége éves
kongresszusának, melyen közel 60 utazási iroda vezetője személyesen győződhetett meg
Debrecen és a régió turisztikai kínálatának sokszínűségéről.

•

Debrecen bemutatkozott a 2015. január 15-18-ai brnoi turisztikai kiállításon.

•

A Wizz Air új Debrecen-Malmö légi járata kapcsán, az észak-európai küldőpiac erősítése
céljából, közös marketingakcióra került sor Tiszafüred Város Önkormányzata, a Debrecen és
Hortobágy Turizmusáért Egyesület, a hajdúszoboszlói TDM szervezet, valamint a
Hungarospa Thermal Hotel Hajdúszoboszló közreműködésével.

•

A város új arculata alapján – angol, cseh, francia, magyar és német nyelven, nyolcezer
példányban – elkészült Debrecen új imázs kiadványa.

Az iroda tevékenységi köréhez tartozik a városi ünnepi, kulturális és egyéb rendezvények,
megemlékezések, a nemzeti ünnepeken és emléknapokon tartott koszorúzások szervezése,
előkészítése. Ezek mellett számos más program megrendezésében is közreműködtek (Város Bálja,
Magyar Sajtó Napja, Város Napja, Köztisztviselői Nap, Hungarikum Bizottság ülésének szervezése,
Szürkemarha Vásár, Adventi Gyertyagyújtó Ünnepség, Óévbúcsúztató, év végi ételosztás stb.).
A gazdaságfejlesztés tekintetében a 2015-ös év meghatározó tevékenysége a 2014-2020 közötti
európai uniós tervezési ciklusra való felkészülés, a stratégiai tervezés előkészítése volt. Az iroda
részt vett Debrecen Integrált Területi Programjának (ITP) tervezésében, illetve a tervezéshez
kapcsolódóan megtartott területfejlesztési konferenciákon (folyamatos a kapcsolattartás az üzleti
partnerekkel, befektetőkkel, a Debreceni Egyetemmel, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-vel).
Az iroda a szakmai gazdasági kamarákon és szervezeteken kívül – Hajdú-Bihar Megyei
Kereskedelmi- és Iparkamara, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály,
munkaerő-toborzók – a városban letelepedett, nem önkormányzati érdekeltségű gazdasági
társaságokkal, termelő, kereskedő és szolgáltató cégekkel is (IT Services Hungary Kft., National
Instruments Kft., Teva Magyarország Zrt., Dispomedicor Zrt., FAG Magyarország Kft., DIPA Kft.,
Xanga Kft. stb.) együttműködik.
A projektéletciklus alapján a beszámolási időszakban az alábbi nagyobb volumenű pályázatok,
programok tekintetében jelentkeztek nem csak a Polgármesteri Kabinetirodánál, hanem a Hivatal
más érintett szakosztályainál is különféle feladatok.
Projekt-előkészítés:
•

pályázati anyag előkészítése az Interreg Europe Program felhívására STRING néven,
valamint a Central Europe Program felhívására PHINE néven,

•

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (pályázati anyagok készültek
a Jerikó utcai védőnői épület tetőszigetelése és a Százszorszép Óvoda tornaszobájának
kialakítása tárgyában),

•

Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020 Program keretében, ROHU határon
átnyúló pályázat (részvétel a Latinovits Színház épületének felújítására irányuló pályázat
előkészítő munkálataiban), valamint

•

a Bűnmegelőzési projektek megvalósítása tárgyú pályázat.

Projektmenedzselés, koordinálás, pénzügyi elszámolás:
•

Kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben,

•

Debrecen közvilágításának energiatakarékos átalakítása,

•

47. számú főút melletti kerékpárút építése Debrecen és Mikepércs között,

•

48. számú főút melletti kerékpárút létesítése a Debrecen, Sólyom utca – Debrecen,
Panoráma út közötti szakaszon,

•

Tudományos Élménypark kialakítása a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjében,

•

Debrecen, Pallagi út korszerűsítése I. ütem,

•

Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal),

•

Komplex gyógyhelyfejlesztés a debreceni Nagyerdő parkerdejében,

•

Tudás-Park kialakítása Debrecenben a gyógyszeripar, az élelmiszeripar, az informatika és az
elektronika kiemelt területén.

Projektfenntartás:
•

Debrecen, Pércsikert utcák bel- és csapadékvíz elvezetése I. ütem,

•

Csigekert utca útburkolat felújítása, Határ út és Kishegyesi út csatlakozó részeinek
felújítása, Epreskert utca és a csatlakozó részeinek felújítása, Hajó utcai játszótér felújítása,

•

Debrecen Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési
tervének elkészítése,

•

Debrecen város 47 db buszmegállójának korszerűsítése, illetve átépítése,

•

Debrecen, Tessedik Sámuel utcán új óvoda építése,

•

Debrecen, Lencztelep északnyugati részén a Pohl Ferenc, Kisdobos és Szilva utcák
csapadékvíz-elvezetése,

•

Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Debrecen
Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben,

•

Egészségipar fejlesztése (Health4Growth).

A fentieken túl kiemelendő a Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesülethez történő
csatlakozásának előkészítése és a pályázati dokumentációkezelő informatikai rendszer
kialakításában, véleményezésében, tesztelésében való aktív közreműködés.
Számos projekt közbeszerzése kapcsán – speciális jellegük miatt – jelentős feladat hárult a
közbeszerzési eljárások lebonyolítását végző Közbeszerzési Osztályra.
A beszámolási időszak egyik legfontosabb változása volt, hogy 2015. november 1-jétől hatályba
lépett az új közbeszerzési törvény (2015. évi CXLIII. törvény), melyből adódóan az önkormányzat
és a Hivatal közbeszerzési szabályzata is módosult.
Az önkormányzat, valamint a Hivatal közbeszerzési szabályzata szerinti bírálóbizottság, illetőleg a
Közgyűlés Tulajdonosi Bizottsága kiemelt jogkörrel rendelkezik a közbeszerzési eljárások
tekintetében, így az osztály feladatai is elsősorban e testületek működésének biztosítására
irányultak.
Az uniós támogatásból megvalósuló projektek esetében különös szabályokat és eljárásrendet kell
alkalmazni a támogatásokból megvalósuló beszerzéseket illetően; a közbeszerzések lefolytatása
során figyelemmel kell lenni a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló
320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásaira, így valamennyi támogatásból megvalósuló
közbeszerzési eljárás és szerződésmódosítás esetében ellenőrzés lefolytatására kerül sor.
Az osztály 2015. évben összesen 66 közbeszerzési eljárást folytatott le a jogszabályokban
foglaltaknak megfelelően, 13 eljárás jelenleg is folyamatban van, ezek becsült értéke 1.389.217.524
Ft. Az elmúlt évben 48 eljárás eredményes befejezésére került sor (a szerződött összeg nettó
4.000.337.016 Ft); ezen túl öt eredménytelen közbeszerzési eljárás zajlott.

Az eljárások közül értéke és tárgya tekintetében kiemelkedett az Intermodális Közösségi
Közlekedési Központ létrehozása Debrecenben tárgyú nagyprojekthez kapcsolódóan az
„Intermodális Közösségi Közlekedési Központ vagyoni értékű jogok korlátlan, teljes körű
megszerzését is magában foglaló módosított építési engedélyezési tervdokumentációjának
elkészítése” tárgyú közösségi értékhatárt elérő, gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás,
melynek lefolytatására – a Miniszterelnökség szabályossági tanúsítványa szerint – a jogszabályokat
messzemenően érvényesítve került sor.
A Közbeszerzési Osztály több alkalommal nyújtott szakmai segítséget debreceni intézményeknek,
így például a Debreceni Intézményműködtető Központnak a Tóth Árpád Gimnázium uszodafelújítása kapcsán, továbbá konzultáció formájában elősegítette a Déri Múzeum közbeszerzési
eljárásainak sikerét.
Mind az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) által, mind az Európai
Számvevőszék által 2015-ben lefolytatott vizsgálat megállapította, hogy a „Debrecen városi
villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)” nagyprojekt közbeszerzési szempontból szabályos és
jogszerű volt.
A Városfejlesztési Főosztály élén 2015. február 1-jén vezetőváltás történt, a Városépítési Osztály
és a Városüzemeltetési Osztály élére 2015. március 15-étől került új vezető.
A Városépítési Osztályon – mely ellátta a beruházásokkal, felújításokkal, környezetvédelemmel
összefüggő egyes feladatokat, illetőleg az önkormányzati intézményhálózat részéről beérkezett
igények összegyűjtését és minősítését – szervezeti átalakítás is történt, a korábban közvetlen
főosztályvezetői irányítás alá tartozó Kiemelt Beruházási Csoport integrálódott a Városépítési
Osztály szervezeti egységébe, a munkatársak a kifutó projektekkel kapcsolatos teendőik mellé új
feladatokat is kaptak.
Az elmúlt évet a 2007-2013-as európai uniós ciklus projektjeinek lezárása jellemezte.
Az osztály által 2015-ben végzett munka főbb mutatói – a megvalósult pályázatokra, felújításokra
lebontva – az alábbiakban foglalhatóak össze:
•

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című
pályázat (a három intézményt érintő projekt összköltsége bruttó 903.926.647 Ft),

•

Vénkerti Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése, felújítása (támogatás: 369.567.447
Ft, saját forrás: 65.217.785 Ft, átadás: 2015. január 27.),

•

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületenergetikai felújítása
(támogatás: 246.285.945 Ft, saját forrás: 43.462.225 Ft, átadás: 2015. július 31.),

•

Gönczy Pál Általános Iskola és Gönczy Pál Utcai Óvoda energetikai fejlesztése, felújítása
(támogatás: 152.484.258 Ft, saját forrás: 26.908.987 Ft, átadás: 2015. május 27.),

•

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem elnevezésű projekt,

•

Nyugati kiskörút II. ütem (az Arany János utca és az Erzsébet utca közötti szakaszon
megépült 529,5 méter hosszban, összesen 5915 m²-en; a meglévő utak átépítése történt meg
a Miklós, a Szalkai, a Török Bálint és a Barna utcákon összesen 615 méter hosszban, az
Erzsébet utcán 355 méter hosszban; átadás: 2015. november 18.),

•

Ady park rekonstrukciója (a műszaki átadás-átvételi eljárás 2015. április 14-én zárult le; a
beruházás 4440 m² összterületen, 772 m² zöldterületen valósult meg; a gyepszőnyeg és a
szökőkút mellett 18 fa, 1353 cserje, 1339 évelő kapott helyet a parkban),

•

Intermodális Közösségi Közlekedési Központ létrehozása Debrecenben projekt (a 2012-ből
áthúzódó fejlesztés előkészítésére 767 millió forintot nyert az önkormányzat. A
módosíttatott építési engedélyezési terveket 2015. szeptember 30-án szállították le a
tervezők. A kiviteli terveket október 10-éig kellett leszállítani, a projekt ezen szakaszának
megvalósítási határideje 2015. november 30-a volt. A projekt kapcsán a tervek
felülvizsgálata, az engedélyezés lefolytatása, a kooperációkon való részvétel, a támogatási
szerződés módosítása és a módosított tervezési szerződések előkészítése, azok teljesülésének
ellenőrzése volt az osztály beszámolási időszakban végzett egyik fontos feladata).

•

A Régi Városháza főépülete külső felújításának átadására 2015. szeptember 9-én került sor.
A külső rekonstrukciós munkák részeként 4800 m²-en újult meg a tetőszerkezet, több mint
5000 m²-en végeztek vakolatfelújítást, illetve festést, kicserélték az összes nyílászárót,
megvalósult az épület komplex akadálymentesítése, ahol ügyfélfogadó, ügyfélirányító
helyiség is létesült. A rekonstrukció 230 millió forintba került.

•

A Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása céljából című
projektet követően a Déri Múzeum felújításának átadására 2015. november 30-án került sor.
A kiállításokat átépítették, és új attrakciókat alakítottak ki, ennek keretében megújult
egyebek mellett a „Debrecen és a világ” kiállítás, a „Régészeti terem” és a „Halotti Kultusz
terem” (régészeti és egyiptológiai kiállítás).

Az aktuális beruházásokról, projektekről, azok teljesüléséről az éves költségvetés mellett Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelete tartalmaz majd
további részletes információkat.
A debrecenieket érintő másik kiemelten fontos tevékenység a lakossági kezdeményezésre
megvalósuló út- és közműépítés.
A Közgyűlés a 2015-ös költségvetési évben a Kertségi Fejlesztési Program keretében több mint 200
millió forintot hagyott jóvá a lakossági hozzájárulással megvalósuló útépítésekre, 12 utca
aszfaltozására és 25 millió forintot egyes pércsikerti, Bayk András-kerti, Nagysándor-telepi, józsai,
Gáspár György-kerti, halápi, lencztelepi, tégláskerti, Biczó István-kerti és bánki földutak
felújítására.
A beszámolási időszakban az alábbi utcákban zárultak le a lakossági önerő bevonásával végzett
kivitelezési munkálatok:
•
•
•
•
•
•

Sándor utca (244,1 méter hosszban 3,5 méter pályaszélességgel, átadás: 2015. szeptember
29.),
Poroshát utca II. ütem (370 méteren 4,5 méter pályaszélességgel, átadás: 2015. október 31.),
Szeged utca I. ütem (a Korcsolyás és Boróka utcák közötti szakaszon 225 méter
hosszúságban 6 méter pályaszélességgel, átadás: 2015. december 11.),
Érsek utca I. ütem (112 méteren 4 méter pályaszélességgel, átadás: 2015. december 11.),
Daru utca I. ütem (a Dévai és Szép utcák között 100 méter hosszon 3 méter
pályaszélességgel, átadás: 2015. december 4.),
Varsa utca I. ütem (100 méter hosszban 4,5 méter pályaszélességgel, átadás: 2015. december
11.),

•

Szőlőskert utca I. ütem (40 méter hosszúságban 4,25 méter pályaszélességgel, átadás: 2015.
december 22.).

Az osztály munkáját érintően az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség ellenőrzést tartott
a Déri Múzeum, a Régi Városháza felújítása, a Nyugati kiskörút II. ütem, az Ady park
rekonstrukciója, a Simonffy utca térburkolása projekteknél.
A kisebb, könnyen pótolható hiányosságok megállapításán túl a projektek sikeresen zárultak le, a
Régi Városháza felújítása során közel 30 millió forint volt a megtakarítás. A „47. számú főút
melletti kerékpárút építése Debrecen-Mikepércs között” elnevezésű, szintén lezárult projekt
ellenőrzése sem tárt fel hibát.
Az általános értelemben vett városüzemeltetési, vízügyi, energiaügyi és a közlekedéssel összefüggő
feladatok ellátása a Városüzemeltetési Osztályon összpontosul.
A kötelező feladatellátáson belül – a városüzemeltetési kiadások terhére – valósult meg a
beszámolási időszakban a közhasználatú zöldterületek, így a közterületi gyepfelületek,
díszburkolatos zöldterületek, parki és sorfák, valamint cserje- és virágágyások fenntartása.
Hasonlóan városüzemeltetési feladatként jelentkezett a növényvédelem (utcafasori és parki fák
kártevők, kórokozók elleni védekezési munkái), a játszóterek karbantartása, üzemeltetése, műszaki
felügyelete, az erdőterületek fenntartása, a gallyazás és növénytelepítés.
Több mint 320 hektáron történik intenzív és mintegy 150 hektáron extenzív zöldterület-fenntartás.
2015. évben kérelem alapján összesen 22 közútkezelői hozzájárulást adtunk ki – számszerűsítve
265 belterületen lévő, a közút részét képező, az út szegélyétől mért két méter távolságon belüli –
közterületi fa kivágásával kapcsolatban.
A beszámolási időszakban a csapadékszegény időjárás következtében az önkormányzat mintegy 63
millió forintot fordított csapadékvíz-elvezetési rendszerek üzemeltetésére, mely magában foglalta a
korábban egyesített rendszerű csatornák elválasztása után átvett 43 km zárt csatornaszakaszokat is.
Így az elmúlt év során összesen 133 km zárt és a mintegy 100 km nyílt csatornarendszer, valamint
élővízfolyás karbantartására került sor.
Szintén fontos közfeladat Debrecenben a közvilágításról való gondoskodás. A több mint 23 ezer
közvilágítási lámpa és az azokhoz tartozó aktív közvilágítási elemek karbantartása és áramdíja
2015. évben 585 millió forintot tett ki.
A közvilágítás üzemeltetésén kívül 2015-ben korszerűsítés is zajlott: a 167 millió forintos beruházás
keretében 61 helyszínen 836 darab 70 wattos, 100 wattos és 150 wattos nátriumlámpa cseréje
történt meg.
Fejlesztés címén 36 helyszínen közel 170 lámpát szereltetett fel az önkormányzat (bruttó 55,6 millió
forint értékben).
A Városüzemeltetési Osztály 2015 októberében – az önkormányzat és a Cívisbusz Konzorcium
között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján – ellenőrzést folytatott a DKV Debreceni
Közlekedési Zrt.-nél a társaság által végzett közfeladat ellátását és a szolgáltatás színvonalát
vizsgálva. Az ellenőrzés szankcionálásra, illetőleg a szerződés felmondására okot adó
rendellenességet nem tárt fel.

A helyi közszolgáltatások ellátása terén történt fontosabb jogszabályi változásként említhető meg,
hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosulásaihoz folyamatosan hozzá kellett
igazítani a helyi hulladékrendeletet (a lakosság részéről számottevő igény jelentkezett a kisebb
méretű hulladékgyűjtő edényzetre).
A Közgyűlés 2013. január 1-jei hatállyal – 272/2012. (XII. 13.) határozat – átruházta a jegyzőre a
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. §-ában meghatározott közútkezelői hatáskörét,
valamint 2013. február 1-jei hatállyal (18/2013. (I. 24.) határozat) Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól szóló
46/2007. (X. 25.) önkormányzati rendeletében meghatározott közútkezelői hatáskörét.
A jegyzői hatáskörben hozott közútkezelői döntéseket elsősorban a Városüzemeltetési Osztály
készíti elő és hajtja végre, ezért az átruházott hatáskör gyakorlásáról e szakosztály vezetőjének
jelentése alapján adok számot a beszámoló 5. mellékletében, s e melléklet tartalmazza az
útfenntartási és karbantartási munkák, köztük a Kertségi Fejlesztési Program keretében megvalósult
útépítések és -javítások részletes adatait is.
A Főépítészi Iroda végezte a beszámolási időszakban is a településfejlesztéssel, a
településrendezési tervekkel és szerződésekkel, a helyi értékvédelemmel, a településkép-védelmi
eljárással, az Építészeti és Műszaki Tervtanács munkájának koordinálásával stb. kapcsolatos
feladatokat.
Az elmúlt évben az iroda nagy léptékű – jelentős értéket teremtő – önkormányzati
településtervezési munkát hajtott végre.
A két- és háromoldalú településrendezési szerződések tekintetében állandó szakmai kapcsolatban
álltak a célmegvalósító befektetőkkel, akiket – az építészetileg és városképileg minél jobb
eredmény megvalósítása érdekében – a tanulmánytervtől kezdődően segítettek, szakmai tanácsokkal
láttak el. A jelentősebb volumenű településrendezési tervek egyeztetési eljárásában egyre
hangsúlyosabb a civil szervezetekkel, valamint az érintettekkel való folyamatos egyeztetés, amire a
nagyobb összefüggő épületek üzemeltetőivel is sor került.
A jogszabályváltozásból adódóan 2013-tól új tevékenységként jelentkező településkép-védelmi
feladatok ellátása zökkenőmentes volt.
A településkép-védelmi eljárás hármas tagolású: bejelentési, kötelezési és véleményezési eljárásból
áll.
2015-ben a meghozott döntések száma az alábbiak szerint alakult:
• településképi bejelentési eljárásban
- reklámberendezéssel kapcsolatban 187 (elfogadott 169, elutasított 18),
- építési tevékenységgel kapcsolatban 185 (elfogadott 155, elutasított 30),
- rendeltetés-változtatással kapcsolatban 41 (elfogadott 30, elutasított 11) döntés,
• kötelezési eljárásban 12 döntés,
• véleményezési eljárásban
- főépítészi állásfoglalás alapján 14 polgármesteri településképi döntés,
- tervtanácsi állásfoglaláson alapulóan 224 (ajánlott: 81, módosítással ajánlott: 66,
nem ajánlott: 77) polgármesteri településképi vélemény született.
A településképi eljárásokban a személyes egyeztetések és a közös megoldásra törekvés
eredményeként kilenc fellebbezés érkezett az irodához, melyek elbírálása megtörtént.
Összességében elmondható, hogy a településképi munka kapcsán 2015-ben elintézett ügyek
mennyiségéhez képest a fellebbezések száma csekély.

Az Építészeti és Műszaki Tervtanács 2015. évben 22 ülést tartott, mely üléseken 165
projektet/ingatlant érintően benyújtott tervdokumentáció véleményezésére került sor. A
véleményezéssel érintett ingatlanok és a kiadott tervtanácsi állásfoglaláson alapuló településképi
vélemények számának különbsége abból adódik, hogy néhány alkalommal az adott ingatlan kapcsán
benyújtott tervet – módosítás vagy nem ajánlott vélemény miatt – több ülésen is megtárgyalta a
testület.
A tervtanács működtetésének rendjét szabályozó országos jogszabályok a beszámolási időszakban
változtak, ezért azokhoz szükséges volt hozzáigazítani, illetőleg módosítani, újraalkotni a
vonatkozó helyi rendeleteket, melyek megalapozták a testület zökkenőmentes és jogszerű munkáját,
illetve a tagok kinevezését, az ügyrend elfogadását.
Egy hiánypótló státusz kialakítását követően 2015. december 1-jétől tölti be hivatalát Debrecen új
főkertésze, aki részt vett a Nagyerdei Parkerő modernizálásában, a Békás-tó környezetének
újragondolásában, és dolgozott a Nagyerdei Stadion fejlesztésénél is. Alapvető feladatai a
tájrendezés és tájvédelem, -rehabilitáció, -tervezés köré csoportosíthatók.

4.

Humán-igazgatási, intézményfelügyeleti feladatok

A Humán Főosztály látja el az önkormányzati intézmények irányítását, törvényességi ellenőrzését
a köznevelés, a kultúra, a sport, az egészségügy és a szociális szféra területén, másrészt az
intézményvezetőkkel kapcsolatos munkáltatói teendőket.
A főosztályvezető közvetlen irányításával végzett feladatok – a teljesség igénye nélkül – a következők voltak.
2015. évben négy köznevelési, három szociális és gyermekjóléti intézmény magasabb vezetői
beosztására, továbbá két kulturális intézmény igazgatói munkakörére kellett pályázatot kiírni és a
pályázati eljárást lefolytatni. Pályázat nélkül ismételt magasabb vezetői megbízást egy óvoda
magasabb vezetője kapott. Nyugdíjazására való tekintettel, kérelmére, a Közgyűlés egy köznevelési
intézmény magasabb vezetőjének felmentéséről hozott határozatot (mindezekről 18 előterjesztés
keretében döntött a grémium).
A beszámolási időszakban az Ifjúság Utcai Óvoda gazdasági vezetőjének beosztására készült
pályázati felhívás, ezen kívül a Méliusz Juhász Péter Könyvtár gazdasági vezetője magasabb
vezetői megbízást, a Csokonai Színház gazdasági vezetője pedig vezetői megbízás kapott.
A főosztály végezte a költségvetési intézmények alapító okirataival összefüggő feladatokat. 2015ben a Magyar Államkincstár részére a törzskönyvi adatnyilvántartást érintően 54 változásbejegyzés
iránti kérelem benyújtására került sor.
Az elmúlt évben a jogszabályi változások miatt két szociális intézmény, két gyermekjóléti
intézmény és egy köznevelési intézmény átszervezéséről, továbbá két köznevelési intézmény
beolvadással történt megszüntetéséről döntött a Közgyűlés. Emellett a Debreceni Közterület
Felügyelet alapító okiratának módosítására egy alkalommal, a Debreceni Intézményműködtető
Központ alapító okiratának módosítására négy alkalommal került sor.
A megüresedett közalkalmazotti álláshelyek betöltésére kiírt pályázati felhívásokat, illetve a
pályázat nélkül betölthető munkakörökre vonatkozó álláshirdetéseket az intézmények vezetői a
Humán Főosztályra küldik meg. 2015. évben összesen 151 pályázat és álláshirdetés közzétételére
került sor.

A beszámolási időszakban egy alkalommal ülésezett a Debreceni Önkormányzati Érdekegyeztető
Fórum, az ülés szabályszerűen, rendben zajlott le.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját (a továbbiakban:
HEP) az elmúlt évben felül kellett vizsgálni. A HEP felülvizsgálatában a Humán Főosztály két
köztisztviselője, valamint a helyzetelemzés felülvizsgálatában az EDC Debrecen Város- és
Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft. vett részt. A felülvizsgálat során a Türr István Képző és
Kutató Intézet mentoraival folyamatos volt az egyeztetés; a felülvizsgálati dokumentum a mentorok
iránymutatásainak megfelelően készült el.
Az „Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása Debreceni járásban”
elnevezésű projekt nyitókonferenciáján a HEP felülvizsgálatát végző ügyintézők is részt vettek, a
projekt megvalósítását folyamatosan nyomon követték, ahhoz jogi és szakmai segítséget nyújtottak.
A Humán Főosztály vezetőjének feladata volt a szakmai munkacsoport vezetése, irányítása, a
projekt szakmai tartalmának meghatározása és a megvalósítás koordinálása. A projekt 2015.
november 30-án zárult le.
A „HELPS - Innovatív lakhatási és gondozási megoldások az idős és sérülékeny lakosság számára
közép-európai városokban” tárgyú európai uniós pályázat – amelyben az önkormányzat 2011.
október 1-je óta partnerként vett részt – 2014. december 31-én zárult.
A pályázat megvalósításának átfogó szakmai és pénzügyi helyszíni ellenőrzésére 2015 februárjában
került sor. A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. két munkatársa a helyszíni ellenőrzéskor
szabálytalanságot nem állapított meg.
A Kulturális Osztály kulturális, ifjúsági és sport-, valamint civil kapcsolatokkal összefüggő
feladatokat lát el, melyek közül a beszámolási időszak legfontosabbjai az alábbiakban foglalhatóak
össze:
•

Az önkormányzat „Debrecen mi vagyunk” címmel videópályázatot hirdetett a városban lakó
vagy itt tanuló fiatalok részére. Az egész évet átfogó program sikeresen zárult.

•

Az Ady park felújításához kapcsolódóan az önkormányzat a fiatalok számára Ady-pad
pályázatot hirdetett. A beérkezett tervek közül a zsűri által kiválasztottak megvalósítása a
fentiekhez hasonlóan az osztály koordinálásában, debreceni középiskolák bevonásával
történik.

•

Továbbra is sikeresen zajlik városunkban a MANDA Országos Digitális és Kulturális
Közfoglalkoztatási Program, melynek keretében 38-40 fő végez archiválást különböző
intézményekben.

•

A Debreceni Értéktár Bizottság folyamatosan frissülő értékeinek befogadása, az ülések
megtartása, újabb értékek kijelölése egész éves munkát jelentett az osztály számára. A
Debreceni Páros Kolbászt 2015. április 23-án kiemelkedő magyar értéknek nyilvánították, és
a Magyar Értéktárba befogadták, majd a Debreceni Páros Kolbász 2015. október 13-án –
Debrecenben – felvételt nyert a Hungarikumok Gyűjteményébe.

•

A Kulturális Osztály közreműködött a Csáky Imre bíborost ábrázoló új köztéri szobor
felállításában, emellett előkészítették az Ady Endre szobor felújított Ady parkban történő
elhelyezésére irányuló sikeres pályázatot.

•

2015 nyarán Debrecen Tiszafüred városával kötött együttműködési megállapodást, mely
együttműködés Debrecen kulturális életének gazdagításában, valamint a város kulturális
értékeinek megismertetésében meghatározó szerepet játszik.

•

A 2015-ös esztendőt Bosák Nándor – azóta nyugalmazott – debrecen-nyíregyházi
megyéspüspök katolikus emlékévvé nyilvánította. Az emlékév programjainak
koordinálásában, az egyes programelemek megvalósításában (tudományos konferencia és
kötet megjelentetése) az osztály tevékeny részt vállalt.

•

Az önkormányzat több területen is együttműködik a Magyar Honvédség 5. Bocskai István
Lövészdandárjával. Ennek eredményeképpen két emléktábla avatására is sor került 2015ben, ezen felül az önkormányzat és a dandár között szándéknyilatkozat született katonai
emlékhelyek, temetők közös gondozása, fejlesztése tárgyában. (A Közgyűlés 27/2016. (II.
25.) határozata értelmében az Őrváros Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi
Történelmében Közalapítvány kíséri figyelemmel, kutatja és hozza nyilvánosságra Debrecen
katonatörténeti tényeit, kiemelten gondoskodik a katonai kegyeleti kultúra helyi értékeinek
gondozásáról, bemutatásáról, különösen a társadalmi köztudatban tartva a város két
kizárólag katonai temetőjét, továbbá a ma már fel nem lelhető – de egykor létezett – katonai
temetkezési helyeket.)

•

Egy több mint 1300 fős minta alapján felmérés készült a debreceni középiskolások körében
a fiatalok szabadidős tevékenységéről, későbbi tanulmányaikra és munkavállalásukra
vonatkozó jövőképükről, valamint közéleti aktivitásukról. Mindez egy új ifjúsági stratégia
elkészítésének alapjául szolgál.

•

A Közgyűlés döntését követően 2015 októberében megalakult a Debreceni Karitatív
Testület, mely az adventi időszakban 2600 tartós élelmiszercsomagot osztott ki rászoruló
családoknak. A testület a tél folyamán is folytatta aktív munkáját, így ez a feladat széleskörű
együttműködést és összehangolt szakmai munkát igényel.

Az egyes pályázatokkal kapcsolatos szakosztályi feladatok közül a következők emelendőek ki:
•

A „Kubinyi Ágoston program keretében a Déri Múzeum Medgyessy Ferenc
tagintézményében állandó kiállítás létrehozása, a meglévő kiállítás felújítása, múzeumkert
kialakítása 2013-2015 között” című pályázat III. ütemének megvalósítása az elmúlt évben
elkezdődött.

•

Az önkormányzat – a Kulturális, valamint a Pénzügyi Osztály aktív részvételével, a Magyar
Államkincstár rendszerén keresztül – sikeres pályázatot nyújtott be a Méliusz Juhász Péter
Könyvtár állománygyarapítására és a Debreceni Művelődési Központ eszközfejlesztésére,
továbbá a múzeumok szakmai támogatására kiírt pályázaton a Déri Múzeum számítógépes
nyilvántartási rendszerének fejlesztésére (HUNTÉKA).

•

Az önkormányzat 2015-ben ismét meghirdette a civil szervezetek és magánszemélyek
pályázati támogatását a kultúra, sport, ifjúságpolitika területén. A több mint kétszáz pályázat
benyújtása és adminisztrációja elektronikus úton történt; az új eljárási rendet a pályázók
pozitívan fogadták.

A Hivatal – elsősorban a Kulturális Osztály, valamint a Polgármesteri Kabinetiroda – sporttal
kapcsolatos legfontosabb feladatai között kell megemlíteni az alábbiakat:

•

A Kulturális Osztály részt vett a Debreceni Sportcentrum Kft. kiemelt rendezvényeinek
(Felnőtt Női Kosárlabda Európa-bajnokság, U18 Jégkorong Világbajnokság)
lebonyolításában, illetve a Debrecenben megtartott egyéb kiemelt rendezvények (3x3 U18as Férfi és Női Kosárlabda Bajnokság, Hőlégballon Európa-bajnokság) megrendezésében, a
szervezőbizottságok munkájában, a rendezvények lebonyolításában.
A szabadtéri 3x3 kosárlabda világbajnokságot jelentős számú érdeklődő tekintette meg a
helyszínen, azt a www.dehir.hu közönségszavazásán 2015. év rendezvényének választották
meg.

•

Az osztály feladatai között szerepel a diák- és szabadidősport rendezvényekkel összefüggő
teendők ellátása, melynek keretében a Kihívás Napja (Challenge Day) és a Magyar Úszás
Napja lebonyolításában vettek részt. Mindkét rendezvény esetében több száz diák és
sportolni vágyó vette igénybe Debrecen sportlétesítményeit, vagy végzett tízperces
testmozgást a Fórum Bevásárlóközpont előtt. A diáksport területén 13 sportág városi
versenyét bonyolították le több ezer diák részvételével, emellett szerepet vállaltak a
labdarúgó megyei döntő lebonyolításában.

•

Két országos bajnokság – darts, országúti kerékpár – támogatási feladatait is ellátták,
továbbá a civil stratégiának megfelelően folyamatosan koordinálták azokat a programokat,
fórumokat, amelyek az önkormányzat és a civil szervezetek közötti kapcsolatot erősítik
(külön kiemelendő a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységét érintően kifejtett
szervező munka).

•

A sporttal összefüggésben a Polgármesteri Kabinetiroda is különféle feladatokat látott el
egyebek mellett a Salakmotor Felnőtt Európa-bajnokság, az Országos Vívó Bajnokság, a
Megyei Jogú Városok Sporttalálkozója, az Eötvös Kupa Nemzetközi Röplabdatorna, az OTP
Karnevál Kupa, a Magyar-Román Futsal Európa-bajnoki Selejtező, a Huszti Péter
Labdarúgó Emléktorna, valamint az 59. Bocskai István Nemzetközi Ökölvívó Verseny
megszervezésében.

A Hivatal Intézményfelügyeleti Osztálya látta el az önkormányzat fenntartásában működő
intézményekkel, így
•

a családsegítést és gyermekjóléti szolgálatot biztosító DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti
Központjával, a családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, gyermekek átmeneti otthonát,
családok átmeneti otthonát és helyettes szülői hálózatot biztosító DMJV Gyermekvédelmi
Intézményével, valamint a bölcsődei ellátást biztosító DMJV Egyesített Bölcsődei
Intézményével kapcsolatos fenntartói teendőket (beszámolók, értékelések, felmérések,
alapító okiratok, átszervezés stb.),

•

az idősek otthonát és idősek gondozóházát működtető DMJV Idősek Házával, valamint a
nappali ellátást, házi segítségnyújtást és étkeztetést, fogyatékos személyek nappali ellátását
biztosító DMJV Városi Szociális Szolgálatával összefüggő tevékenységeket (vizsgálatok,
működési engedélyek, megállapodások előkészítése stb.), továbbá

•

végezték az önkormányzat fenntartásában lévő 33 óvoda 49 feladatellátási helyének
működésével kapcsolatos feladatokat (indítható csoportok számának meghatározása,
beszámolók, alapító okirat módosítása stb.), emellett

•

a város egészségügyi alapellátásának megszervezése körében 174 háziorvossal, házi
gyermekorvossal, fogorvossal, illetőleg a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézettel is
rendszeres kapcsolatot tartottak.

Az önkormányzat által fenntartott szociális, valamint gyermekvédelmi és gyermekjóléti
intézményekben megvalósult törvényességi és szakmai ellenőrzés tapasztalatairól a Közgyűlés 2015
januárjában kapott tájékoztatást. Az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően az önkormányzat
fenntartásában lévő óvodák átfogó törvényességi ellenőrzéseinek értékeléséről szóló tájékoztatót a
Közgyűlés 136/2015. (VI. 25.) határozatával fogadta el. Az intézmények utóellenőrzése 2016-ban
esedékes.
Az intézmények működésének jogszabályváltozás miatt történt áttekintését követően néhány
intézkedés megtétele vált szükségessé, így került sor az Ifjúság Utcai Óvoda, a Hétszínvirág Óvoda
és a Bajcsy-Zsilinszky – Szoboszlói Úti Óvoda átalakítására.
Az önkormányzati fenntartású óvodákba jelentkezett, de felvételt nem nyert gyermekek esetében az
osztály fenntartói bizottságot szervezett, mely 48 érintett gyermek számára jelölt ki felvételt
biztosító óvodát.
A beszámolási időszakban az önkormányzat által fenntartott óvodák közül 26 intézmény részesült
költségvetési támogatásban udvari játszótereinek felújítására. Az összesen húszmillió forintot kitevő
önkormányzati forráson kívül az óvodák céges, alapítványi és szülői segítséget is felhasználtak új
játszótéri eszközök beszerzésére, ütéscsillapító talaj kialakítására, különféle javítások elvégzésére.
Az Arany János Tehetséggondozó Programban összesen három fiatal támogatásáról döntött a
Közgyűlés – két főt a 2015/2016-os, egy főt a 2016/2017. tanévtől támogat –, továbbá az
önkormányzat a Tóth Árpád Gimnáziumban folyó nemzetközi érettségi programra történő
felkészítés költségeihez is hozzájárult az Intézményfelügyeleti Osztály által elkészített támogatási
megállapodás alapján.
A szakosztály emellett a beszámolási időszakban négy hazai és uniós forrásból támogatott pályázati
program megvalósítását bonyolította le, és számos pályázat benyújtásában működött közre –
rendelőfelújítás, laboratórium kialakítása, tananyagfejlesztés, területi együttműködést segítő
esélyegyenlőségi program stb. –, továbbá ellátták, koordinálták a háziorvosi, illetőleg fogorvosi
körzetekkel kapcsolatosan az önkormányzatra háruló teendőket (16 önkormányzati döntést
követően hat praxisban új egészségügyi szolgáltató által, négy esetben pedig új telephelyen történik
az egészségügyi alapellátás biztosítása).
2015-ben sor került az egészségügyi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ellenőrzésére is,
amely tíz háziorvosi, egy házi gyermekorvosi és három fogorvosi szolgáltatóra terjedt ki. Két
háziorvos esetében a rendelő telephelyének megváltoztatása, 12 esetben a praxisjog megszerzése
indokolta a szemlét, melyek egy részében a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási
Hivatal Népegészségügyi Osztályának munkatársa is részt vett.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra az elmúlt évben 182 fő
nyújtott be pályázatot, ezek döntésre történő előkészítését és döntés utáni rögzítését, elektronikus
dokumentálását, a pályázók értesítését stb. a szakosztály végezte.
Az Intézményfelügyeleti Osztály közreműködött a hátrányos helyzetű gyermekek nyári
üdültetésében is: hét helyszínen tíz turnus keretében kétszáz gyerek nyaralt. Ez minden tekintetben
növekedést mutat a 2014. évi adatokhoz képest (2014-ben három helyszínen öt turnus keretében
száz gyerek nyaralt).
2015-ben sor került az önkormányzat szolgáltatásszervezési koncepciójának áttekintésére, melynek
alapján a Közgyűlés 246/2015. (XII. 17.) határozatával fogadta el a „Debrecen Megyei Jogú Város

Önkormányzata szolgáltatásszervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata”
dokumentumot (az anyagot a szociálpolitikai kerekasztal is napirendjére tűzte).

5.

című

Önkormányzati gazdálkodás, pénzügyi ellenőrzés

Az önkormányzati gazdálkodási feladatok a Gazdálkodási Főosztály keretében valósultak meg.
A Pénzügyi Osztály feladata volt
•

2015. január-február hónapban az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének
előkészítése (az adatok összegyűjtése a Hivatal valamennyi szakosztályától, az
önkormányzat által fenntartott költségvetési szervektől, az önkormányzati tulajdonú és
nonprofit gazdasági társaságoktól, az egyéb támogatásban részesülő civil szervezetektől,
majd ezt követően a szükséges egyeztetések lefolytatása),

•

2015 áprilisában a 2014. évről szóló zárszámadás összeállítása és a maradvánnyal növelt
2015. évi költségvetési rendelet módosításának előkészítése,

•

2015 októberében szintén a költségvetési rendelet módosításának előkészítése, s még
ugyanebben a hónapban fogadta el a Közgyűlés az osztály által előkészített 2016. évi
átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletet,

•

végül 2015. november hónapban került sor az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő
intézményi térítési díjakról szóló 55/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításának
előkészítésére.

A beszámolási időszak további jelentős feladatai között kell megemlíteni
•

a 49 önkormányzati fenntartású költségvetési szerv esetében a 2015. évi költségvetési
rendelettervezet elkészítését, az elfogadást követően az elemi költségvetések összesítését,
ellenőrzését, Magyar Államkincstárhoz történő továbbítását,

•

az intézmények gazdálkodásának helyzetéről szóló éves beszámoló, az ehhez kapcsolódó
költségvetési rendeletmódosítás-tervezet elkészítésében való részvételt,

•

a költségvetési szerveket érintő előirányzat átcsoportosítások és módosítások elkészítését és
nyilvántartását,

•

a 2016. évi állami támogatások igénylésének elkészítését, az intézmények által beküldött
adatok ellenőrzését, az intézményvezetőkkel és a társosztályokkal való egyeztetést,

•

a Magyar Államkincstárhoz továbbított számviteli beszámoló és költségvetés elkészítését (a
komplex, minden részletre kiterjedő információszolgáltatás miatt e feladatellátás jelentős
időráfordítást igényel).

Változatlanul minden hónapban teljes önkormányzati szinten el kell végezni az előirányzatok, a
teljesítések, valamint a kötelezettség-vállalások egyeztetését; az első negyedév kivételével 2015-ben
is költségvetési jelentés-készítési kötelezettség terhelte a Pénzügyi Osztályt.

Azon túl, hogy a hét nemzetiségi önkormányzat költségvetési és számviteli feladatait ellátja, 2015.
januártól már azok adóbevallásainak Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz történő továbbítása is az
osztály feladata, ezt korábban a Magyar Államkincstár teljesítette.
Emellett az osztály végzi a támogatásokkal összefüggő pénzügyi teendőket, a közcélú
foglalkoztatottak pénzügyi adminisztrációját, a Lakásalappal, valamint az ifjú házasok
lakástámogatási kölcsöneihez kötődő nyilvántartási feladatokat.
A Pénzügyi Osztály közvetlen ügyfélfogadási tevékenységet folytat a Debreceni Víziközmű
Társulat megszűnésével kapcsolatos pénzügyi feladatok átvétele, a Nagymacs + 12 utca
szennyvízberuházással összefüggő bevételek, valamint a debreceni útépítések lakossági önerejének
beszedését érintő feladatok tekintetében.
2015. évben a beruházások többsége már jelentős állami és európai uniós támogatásokhoz kötődött,
ezért azok pénzügyi elszámolása és kezelése a korábbiaknál összetettebbé vált: minden egyes
folyamatban lévő vagy tervezett beruházás külön-külön elszámolási szabályok szerint működik, és
minden beruházásnál más-más feltételeket szabnak a támogatási megállapodások.
A Vagyonkezelési Osztály látta el az önkormányzati tulajdonú vagyont érintő sokrétű
tevékenységet, egyebek mellett az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésre történő
előkészítésével, a más kezelőkre nem bízott önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlanok
hasznosításával, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelői feladatainak ellátásával, az
ingatlanárverésekkel, az ingatlanvásárlásokkal, a térítésmentes vagyonszerzéssel, a társasházakkal
kapcsolatos feladatokat.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évben hat alkalommal tartott ingatlanárverést.
Az árveréseken az önkormányzat ötven ingatlant értékesítésre és két ingatlant bérbeadásra hirdetett
meg. Az árveréseken összesen 16 ingatlan értékesítése és egy ingatlan bérbeadása történt meg.
A beszámolási időszakban is folytatódott az ingatlanvagyon-kataszter korábban elkezdett
ellenőrzése. A telekalakítások során keletkezett új helyrajzi számú ingatlanok felmérésével, az új
kataszteri adatlapok kitöltésével és a módosítások átvezetésével jelentősen javult az
ingatlanállomány naprakészsége.
A 2014. évi leltározás eredményének feldolgozása 2015. év elején megtörtént – az intézmények,
gazdasági társaságok, más szervezetek, illetve a Vagyonkezelési Osztály leltározói és leltárfelelősei
által kitöltött közel háromszáz leltárfelvételi ív kiértékelésével.
Jogszabályváltozás miatt a Debreceni Vízmű Zrt.-től az önkormányzat tulajdonába és a Debreceni
Vízmű Zrt. vagyonkezelésébe került nem rendszer-független víziközmű vagyon állományában
bekövetkezett változásokról (felújítások, bontások, selejtezések) negyedévente küld jelentést a
szolgáltató, melynek alapján az analitikus nyilvántartás módosítására kerül sor.
Ugyancsak negyedévente nyújt adatszolgáltatást a Cívis Ház Zrt. is a kezelésében lévő
önkormányzati tulajdonú ingatlanok állományában bekövetkezett változásról, valamint a Kenézy
Gyula Kórház és Rendelőintézet az üzemeltetésében lévő tárgyi eszközökről.
A Közgyűlés az önkormányzati intézmények feladatellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon
vagyonkezelésbe adásáról szóló 34/2015. (II. 26.) határozatával a határozat mellékleteiben felsorolt
önkormányzati költségvetési szervek vagyonkezelésébe adta a feladatellátásukat szolgáló –
szerződéssel ingyenes hasznosításba adott vagy szerződés nélkül ingyenesen használt – ingatlanokat

és azon ingóságokat, amelyek nem kerültek a szervek tulajdonába. Mindezzel összefüggésben az
osztályra jelentős mennyiségű feladatok hárultak.
Emellett új feladatként jelentkezett az állami fenntartásba került szakközépiskolák használatában
lévő, vagyonkezelésbe adott ingó vagyon selejtezése. A Klebersberg Intézményfenntartó Központ
által összegyűjtött és a Vagyonkezelési Osztály részére megküldött – összesen 12 intézmény nagy,
illetve kis értékű tárgyi eszközökre vonatkozó – selejtezési javaslat és a selejtezésre szánt
informatikai eszközök állapotáról, esetleges továbbhasznosításáról bekért szakértői vélemények
alapján a selejtezési eljárások lefolytatása rendben megtörtént.
Az Intermodális Közösségi Közlekedési Központ (Főpályaudvar) építési telkének kialakításával és
a magyar állam részére történő tulajdonba adásával kapcsolatos feladatok is újonnan jelentkeztek a
beszámolási időszakban: az építési telek kialakítását követően a Magyar Államot képviselő Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel a tulajdonjog ingyenes átadásáról szóló megállapodás megköttetett,
az ingatlan birtokba adása is megvalósult.
Szintén új feladatot jelentettek a Déli Iparterület fejlesztésével kapcsolatos munkálatok (a
fejlesztéshez szükséges ingatlanok felmérése, különféle kimutatások, térképek készítése stb.). A
Déri Múzeummal kötött vállalkozási szerződés keretében megtörtént a Déli Ipari Park
területrészeinek régészeti, geofizikai vizsgálata és annak feldolgozása. A termőföldként
nyilvántartott ingatlanok vonatkozásában a szakosztály – talajvédelmi terv készítését követően –
beszerezte a művelésből való kivonási engedélyeket, és a megvásárolni kívánt ingatlanok
tekintetében értékbecsléseket készíttetett. Mindezeken túl a kisajátítási eljárások előkészítése is
folyamatban van.
A Hivatalgazdálkodási Osztályon végzett munka két jól elkülöníthető feladatcsoporthoz
kapcsolódik, melyek a következők:
•

számviteli és pénzügyi feladatok (ezen belül költségvetési gazdálkodási feladatok, a
Szociális Osztály hatósági feladataival összefüggő, valamint a bevételekkel, kiadásokkal
kapcsolatos számviteli és pénzügyi feladatok),

•

létszám- és bérnyilvántartás.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szociális törvény) 2015. január 1-jével, illetve 2015. március 1-jével történt módosításának
eredményeként teljesen átalakult a segélyezés rendszere. Az állami felelősségi körbe tartozó
ellátások járási hatáskörbe, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörbe kerültek.
A rendszeres szociális segély, mint ellátási forma megszűnt (a rendszeres szociális segélyt, illetőleg
az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyét 2015. március 5-éig fizette ki a Hivatal a
jogosultaknak), az aktív korúak ellátására vonatkozó szabályozás egységessé vált, mely ügyekben a
kormányhivatalok járási hivatalai járnak el. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás szintén
megszűnt, az utolsó kifizetésre 2015. márciusban került sor, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
a járási hivatalok által nyújtott támogatási körbe került.
A lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó ellátások szabályai
2015. március 1-jétől kikerültek a Szociális törvényből. Az átmeneti szabályok szerint
lakásfenntartási támogatás átutalására 2015. december hónapban került sor utoljára, adósságkezelési
támogatást azonban még 2016. évben is nyújt a Hivatal.
Az óvodáztatási támogatás a kötelező óvodáztatás bevezetésével, 2015. október 31-étől megszűnt.

A költségvetési gazdálkodási feladatok körében a Hivatal 2015. évi költségvetési tervének
elkészítése a társosztályok közreműködésével megtörtént, a gazdálkodás helyzetéről szóló
beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek a Hivatalgazdálkodási Osztály a vizsgált
időszakban határidőre eleget tett, a számviteli rendben előírt és az osztály feladatkörébe tartozó
analitikus nyilvántartások vezetése, egyeztetése gördülékenyen zajlott.
A pénzügyi munkaterületen érvényesült a szállítói számlák naprakész nyilvántartása, azok fizetési
határidejének folyamatos figyelemmel kísérése. Az Elektra terminál rendszerében a napi és a postai
utalások rögzítése számszakilag pontosan, precízen történt meg. A pénztárellenőr a házipénztárban a
beszámolási időszakban eltérést nem tapasztalt.
A Gazdálkodási Főosztály vezetőjének közvetlen irányítása alá tartozó Társasági Vagyoni Csoport
fontosabb feladatkörei:
•

az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok üzleti tervének, számviteli törvény
szerinti beszámolójának a döntéshozó elé terjesztése, az üzleti terv végrehajtásának
figyelemmel kísérése,

•

az önkormányzat, mint tulajdonos képviselete a gazdasági társaságok legfőbb szervének
ülésein,

•

a gazdasági társaságokkal kapcsolatos előterjesztések jogi előkészítése, különös tekintettel a
társasági szerződések, alapszabályok, alapító okiratok készítésére, módosítására,
felügyelőbizottsági ügyrendek jóváhagyására,

•

az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezető tisztségviselői,
felügyelőbizottságának
tagjai
és
könyvvizsgálói
vonatkozásában
felmerülő
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása,

•

a jogszabályi előírások, illetve a társaságok legfőbb szerveinek döntése alapján az
önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezető tisztségviselői
munkaszerződésével, megbízási szerződésével, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb
munkaügyi intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátása.

A beszámolási időszakban a csoport 43 közgyűlési előterjesztést, továbbá 13 polgármesteri
határozatot készített elő, illetve részt vett a gazdasági társaságok legfőbb szerveinek ülésein, és
képviselte az önkormányzatot.
A gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntési mechanizmusok átláthatósága érdekében 2015. évtől
a többségi tulajdonú közhasznú gazdasági társaságoknak nyújtott működési támogatások
biztosításáról szóló támogatási megállapodásokat a csoport készítette elő.
Koordinálták és előkészítették a kizárólagos és többségi tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok
ügyvezetőinek teljesítménykitűzését és teljesítményértékelését, valamint a jogviszonyok
megszűnése/megszüntetése miatt a vezető tisztségviselők munka- és megbízási szerződéseit.
A beszámolási időszakban került sor a nonprofit gazdasági társaságoknál 2014. év végén
megválasztott új felügyelőbizottságok ügyrendjeink áttekintésére és jóváhagyás céljából a
Közgyűlés elé terjesztésére.
Az önkormányzat, mint tulajdonos az Ellenőrzési Iroda által az éves működési támogatásokhoz
kapcsolódóan végez rendszeres (kétévenkénti) ellenőrzést.

Az önkormányzati intézmények és a Hivatal pénzügyi-gazdasági ellenőrzését az Ellenőrzési Iroda
látja el.
A beszámolási időszakban végzett ellenőrzésekről készült kimutatást az alábbi táblázat szemlélteti:

Tervezve

Terv szerint
végrehajtva

Terven felül,
soron kívül
végrehajtva

Összes
végrehajtott
ellenőrzés

14

14

0

14

Önkormányzati intézményeknél
- rendszerellenőrzés,
- szabályszerűségi ellenőrzés,
- szabályszerűségi, pénzügyi
ellenőrzés

4
2
0

3
2
0

0
0
1

Önkormányzati társaságnál

3

3

1

4

Támogatott szervezeteknél

36

34

6

40

59

56

8

64

Belső ellenőrzések
Hivatalnál

Összesen:

6

Az intézmények ellenőrzésével kapcsolatban elmondható, hogy a tervezett négy
rendszerellenőrzésből ebben a formában három valósult meg, a Csokonai Színháznál 2015-ben
soron kívül – szűkebb vizsgálati témakörben – szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés zajlott.
A támogatott szervezetek ellenőrzésével kapcsolatban elmondható, hogy a 2015. évre ütemezett 36ból összességében 40 szervezetnél történt meg az ellenőrzés a következők szerint: a 2015. évi
tervezett ellenőrzésekből 34 valósult meg, melynek oka, hogy a támogatás vizsgálata egy esetben a
szervezet 2016. évi rendszerellenőrzésébe lett beütemezve, egy támogatott esetében pedig a
támogatás kifizetése áthúzódott a 2015-ös évre, ezért ezt a vizsgálatot szintén a 2016. évi
munkatervben kellett szerepeltetni. Emellett azonban hat támogatott szervezetnél soron kívüli
ellenőrzést végzett el az iroda.
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott kulturális, közművelődési és
közgyűjteményi intézmények 2011. és 2014. évek közötti működését vizsgáló, a 2014. és 2015.
évben megvalósult szakmai és törvényességi ellenőrzésről szóló tájékoztatót 2016. február 25-i
ülésén fogadta el a Közgyűlés (32/2016. (II. 25.) határozat), az éves összefoglaló belső ellenőrzési
jelentést pedig a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról szóló
önkormányzati rendelet tárgyalásakor ismerheti meg részleteiben is a testület.
Az intézkedések végrehajtásának nyomon követése – részben beszámoltatás, részben utóellenőrzés
útján – rendszeres. Bár a nyújtott támogatások felhasználása és az azokkal való elszámolás évrőlévre fegyelmezettebben történik, 2015. évben összesen 7.120.052 Ft tőkeösszegben állapított meg
visszafizetési kötelezettséget az ellenőrzés, öt támogatott szervezetet érintően.

6.

Hatósági ügyintézés

A hatósági ügyintézés legnagyobb volumenben a Gazdálkodási Főosztály Adóügyi Osztályán,
továbbá a Humán Főosztály Szociális Osztályán, Igazgatási Osztályán, Intézményfelügyeleti
Osztályán, a Városfejlesztési Főosztály Műszaki Osztályán és – a már említett ügyekben – a
Főépítészi Irodán valósult meg.

A helyi adók nyilvántartásával, elszámolásával, beszedésével, ellenőrzésével kapcsolatos teendőket
ellátó Adóügyi Osztály – körülbelül 250 ezres iratszámmal – a Hivatal legnagyobb
ügyiratforgalmat lebonyolító szakosztálya, ahol a beszámolási időszakban szervezeti átalakításra
került sor: az újonnan jelentkező feladatok miatt egy további csoport jött létre; a Vagyoni Csoport
kettéválásával külön csoporthoz került az építményadó ügyintézése, illetve a gépjárműadóval, a
talajterhelési díjjal és a jövedéki adóval kapcsolatos ügyek intézése (2015. október 1-jétől az
osztályon a Behajtási, az Építményadó, a Gépjárműadó, a Könyvelési és a Vállalkozói Csoport
működik).
2010. évtől kezdődően az iparűzési adó feltöltési kötelezettségről bevallást kell benyújtaniuk az
adózóknak. A beszámolási időszakban 21561 darab 2014. évi bevallás rögzítése történt meg,
ugyanakkor a tárgyévben befogadott és feldolgozott iparűzési adóbevallások száma 24864 volt. Az
eltérés egyrészt abból adódott, hogy az évközi, úgynevezett soron kívüli bevallás benyújtására
kötelezettek száma emelkedik, másrészt a felszólításnak köszönhetően sokan később eleget tettek
bevallási kötelezettségüknek.
2015-ben az építményadó mértéke nem változott. Míg 2013-ban 46109 építményt adóztatott a
hatóság, addig 2014-ben ez a szám már 47536-ra emelkedett, azaz 1427 épületet sikerült bevonni az
adózói körbe. 2015-ben az adóztatott építmények száma a megelőző évi állapothoz képest közel
ezerrel nőtt: a zárási adatok alapján 48459 építmény után 2.630.992.487 Ft adó előírására került sor.
Az osztály feladata 2014-től kezdődően egy új adónem, a talajterhelési díj kezelésével bővült. 2013ra vonatkozóan 523 talajterhelési díjról szóló adóbevallás érkezett. 2015-ben a 2014-es adóévre
összesen 673 kivetési irat készült, ami megközelítőleg 50%-os önkéntes adóbevallást jelent. 2015ben (2014-re vonatkozóan, az önkormányzati rendeletben foglalt 50 ezer forint feletti mentes összeg
levonását figyelembe véve) 29.209.430 Ft talajterhelési díj előírására került sor, és 26 esetben indult
ellenőrzési eljárás.
A beszámolási időszakban a gazdasági stabilitás a gépjárműadó tekintetében is éreztette hatását:
2013-ban 78249 gépjármű adatának átadására került sor adóztatás címén, 2014-ben kicsivel több,
79358, ami 2015-re 80616-ra emelkedett.
A 2015. december 31-i állapotnak megfelelően 89130 gépjárművet adóztatott a hatóság, ami azt
jelenti, hogy 8514 gépjárművet helyeztek év közben forgalomba.
2015-ben is megtörtént a súlyos mozgáskorlátozottság címén adott mentességek felülvizsgálata.
Míg 2014. december 31-én 390 súlyos mozgáskorlátozott szerepelt a rendszerben, addig 2015-ben
ez a szám 401. A súlyos mozgáskorlátozottság címén a beszámolási időszakban törölt gépjárműadó
összege 4.232.955 Ft volt.
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény 2015. január 1-jétől hatályos módosítása kapcsán az osztály feladata is bővült. Az
említett jogszabály szerint az adóügyi hatóság a bejelentkezett adózókat nyilvántartásba vette, és a
bejelentkezés tényéről a törvényben leírtaknak megfelelően tájékoztatást küldött a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalnak. Összesen 126 bejelentés érkezett 2015-ben a magánfőző tulajdonában álló párlatelőállításra alkalmas desztilláló berendezésre vonatkozóan.
2015. július 1-jétől látja el az osztály a mezőőri járulék megállapításával kapcsolatos feladatokat.
Ennek eredményeként – és az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján – 2015 augusztusában 2775
határozat meghozatalára került sor; a járulékból származó bevétel 8.261.126 Ft-ot tett ki.

2015-ben is sor került a Debrecenben szálláshelyet üzemeltetők idegenforgalmi
adókötelezettségének felülvizsgálatára, az osztály az úgynevezett bevalláshiányos szállásadókat
szólította fel bevallási kötelezettségük teljesítésére.
A tárgyidőszakban különböző adózói állományvizsgálatok is készültek. Ennek keretében bírságra
számíthattak egyebek mellett a 2014. évi bevallási kötelezettségüket nem teljesítő, 2014. évben
újonnan bejelentkező adózók és azon adóalanyok, akik bevallást utoljára a 2013. adóévről adtak be,
folyamatos működés keretében.
A fentiek alapján 1665 mulasztási bírságot megállapító határozat született, és 69.559.842 Ft összegű
mulasztási bírság kiszabására került sor (a 2014-es év adatai: 1964 határozat, 55.867.624 Ft
mulasztási bírság).
A végrehajtás speciális terület, ahol azokkal a magánszemélyekkel, cégekkel kerül kapcsolatba a
hatóság, akik/amelyek nem teljesítették önkéntesen a befizetési kötelezettségüket.
A végrehajtás leghatékonyabb eszköze továbbra is az elektronikus hatósági átutalási megbízások
folyamatos kiadása volt, melynek eredményeként az elmúlt évben 451.003.089 Ft összeg folyt be.
Az osztály 2015-ben 1655 letiltást indított, melyből közel 55 millió Ft bevétel származott. Az
ingóvégrehajtás, a gépjárműfoglalás során 31.213.428 Ft folyt be. Ingatlan végrehajtási eljárás 23
adózó 23 ingatlanára indult, melynek eredményeként 7.634.503 Ft hátralék rendeződött.
A végrehajtás erősítésének hatására az elmúlt időszakban javult a fizetési fegyelem, egyre többen
teljesítik önkéntesen a befizetéseiket (az ügyfelek az esetek 90%-ában eleget tesznek a felhívásban
előírt kötelezettségüknek), illetve részletfizetést kérnek még a végrehajtás megindítása előtt; ezen
túl az ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok is csökkenő tendenciát mutatnak.
A Humán Főosztályon belül működő Szociális Osztály – mely főként a települési támogatásokhoz,
a foglalkoztatáshoz és a szociális információs rendszerekhez köthető feladatokat látta el – 2015.
április 1-jétől két csoporttal végzi munkáját.
Az osztály 2015. január 1-jétől 2015. december 31-éig 48093 döntés meghozatalát készítette elő (ez
ügyintézőnként átlagosan évi 1924, havi szinten 160 döntést jelent). 2014-ben ez az arány a
következők szerint alakult: osztályszinten 71463 döntés, ami ügyintézőnként átlagosan évi 2233,
havi szinten 186 döntés; a döntések száma egy év alatt 23370-nel, míg az ügyintézők létszáma tíz
fővel csökkent (2014. december 31-én 44 fő, 2015. december 31-én 34 fő dolgozott az osztályon).
Mindezen folyamatok a segélyezés rendszerének átalakulásából következtek.
A Szociális törvény módosítása miatt új helyi szabályozás lépett életbe: a Közgyűlés megalkotta a
települési támogatások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletét.
Ahogyan azt már említettem, 2015. március 1-jétől az aktív korúak ellátása tekintetében a járási
hivatalok járnak el. Ennek értelmében a döntéshozatallal érintett, folyamatban lévő ügyek mellett a
megállapított jogosultsággal rendelkezők iratanyagát – ide értve a folyósítással érintett, valamint a
szünetelő jogosultságokat is – át kellett adni a Debreceni Járási Hivatalnak.
2015. évben óvodáztatási támogatás utalására csak május hónapban került sor, majd valamennyi
jogosultságot meg kellett szüntetni 2015. október 31-éig. Az ellátás a kötelező óvodába járás
bevezetésével megszűnt; a megszüntetés rendben megtörtént, azzal összefüggésben egyetlen
fellebbezés sem érkezett.

A kialakult gyakorlatnak megfelelően a DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal, a HÉRA
Családsegítő Szolgálattal, valamint a DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Családsegítő
Központjával együtt, a DEHUSZ Nonprofit Kft. közreműködésével, 2015-ben öt alkalommal
történt szervezett tűzifaosztás 445 személy, illetve család részére. Ezen felül további 29 személy
kapott tűzifát egyéni elbírálás (rászorultság) alapján.
A beszámolási időszakban is volt nyári szociális gyermekétkeztetés, az osztály szervezte meg közel
ezer gyermek hét helyszínen történő nyári étkeztetését. 2015-ben pályázat útján lehetett az – évek
óta változatlan összegű – állami támogatást igényelni, melyet jelentősen kipótolva kétfogásos
ebédet kaphattak az igénylők. Az étkezés a nyári szünet teljes időszakában tartott; az eljárást
ellenőrzők mindent rendben találtak.
A 70 éven felüliek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatásában részesülők esetében az
éves felülvizsgálat az ütemezés szerint rendben zajlott, fennakadás nem volt.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma a megelőző évi adatokhoz képest
jelentősen, közel ezer fővel csökkent, mely országos szinten tapasztalt csökkenés kivizsgálására a
TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt.-t kérte fel az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az általuk
készített tanulmányhoz a Hivatal közreműködését kérték.
2015-ben is két alkalommal (augusztus és november hónapban) kaptak a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalványt.
Több éves gyakorlat, hogy – magánszemély felajánlása alapján és a területileg illetékes
önkormányzati képviselők közreműködésével – december hónapban ezer rászorulónak alapvető
élelmiszereket tartalmazó élelmiszercsomag átadására kerül sor.
2015. évben ez oly módon valósult meg, hogy az önkormányzat is biztosított élelmiszercsomagot a
rászorulóknak egymillió forint saját forrás bevonásával. A csomagok a DMJV Családsegítő és
Gyermekjóléti Központtal, valamint a DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Családsegítő
Központjával együttműködve kerültek a Szociális Osztály által javasolt rászorulókhoz.
Az adósságcsökkentési támogatás és a szociális lakbértámogatás ügyintézése folyamatos volt, a
kérelmek elbírálása határidőben megtörtént. A szociális lakbértámogatás iránt benyújtott kérelmek
ügyében megállapítható, hogy a 2014. évben bevezetett szigorú ellenőrzés (a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal általi jövedelmek bekérése) eredményes, a jövedelmek igazolása jogszerű volt.
2015. évben harminc tehetséges tanulót támogatott az önkormányzat. Rendeletmódosítást követően
változott a támogatás mértéke: tíz hónapon át havi tízezer forint támogatásban részesülnek a
tehetséges fiatalok.
Az elmúlt években jelentős összegben került sor a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett
ellátások visszafizetésének elrendelésére, melyek az esetek 98%-ában az aktív korúak ellátásához
kapcsolódtak. 2015. évben 12 millió forint visszafizetése történt meg.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében – a 2014. évről áthozott pénzmaradvánnyal együtt –
61.410.226 Ft állt rendelkezésre a közfoglalkoztatás során felmerülő önrész és dologi költségek
fedezetére. A DEHUSZ Nonprofit Kft.-nél 3660 fő foglalkoztatása valósult meg, melyhez a
megkötött támogatási megállapodások alapján 55.914.614 forint támogatást biztosított az
önkormányzat.
A Humán Főosztály Intézményfelügyeleti Osztálya – önkormányzati hatósági feladatként és a
helyi rendeletben foglaltak szerint – végzi a gyermekjóléti intézményekben gondozottak személyi

térítési díjával, illetve díjhátralékával kapcsolatos ügyintézést. A beszámolási időszakban
gyermekjóléti intézményben ellátottak esetében két részletfizetésre irányuló kérelem érkezett;
személyi térítési díj csökkentésére irányuló kérelem nem volt.
Az önkormányzati adóhatóság személyi térítési díjhátralék behajtása iránti megkeresésére
gyermekjóléti intézményben ellátottaknál 13 alkalommal, szociális intézményben ellátottak
esetében hétszer került sor. Személyi térítési díjhátralék ügyében egy fellebbezés érkezett, a
Közgyűlés a polgármester személyi térítési díjhátralékot megállapító határozatát helybenhagyta.
Az érintett szakosztályokkal és az intézményekkel – a befizetésekre vonatkozóan is – rendszeres az
egyeztetés.
Az óvodai felvételi kérelmek tárgyában az óvodák vezetői által hozott elsőfokú döntésekkel
szemben benyújtott, eljárást megindító kérelmek elbírálására a beiratkozás időpontjáig sor került
(mindössze 39 kérelem érkezett, mely a jelentkezések 2,4%-át tette ki). 23 alkalommal a
jogorvoslati kérelemben foglaltakat helybenhagyó, 16-szor pedig elutasító másodfokú döntés
született. A döntések megalapozottságát támasztja alá, hogy – másodfokú döntés ellen benyújtott –
közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatára irányuló eljárást nem kellett lefolytatni.
2015. szeptember 1-jétől a jegyző hoz döntést az óvodaköteles korú gyermek kötelező óvodai
nevelés alóli felmentése tárgyában benyújtott kérelmekről. 2015-ben összesen 31 ilyen kérelem
érkezett, 22 fő esetében adtunk felmentést, 8 esetben elutasító határozat született, míg egyszer
illetékesség hiányában áttételre került sor. A döntések ellen fellebbezést nem nyújtottak be.
Az osztály jegyzői hatáskörben végzett másik feladata – gyámhatósági, valamint kiskorúakat érintő
ügyekben bírósági, ügyészségi megkeresésre – környezettanulmányok készítése. 2015-ben a
megelőző évinél 255-tel többször, azaz 679 esetben rendelték el a helyszíni szemle lefolytatását
(bírósági megkeresésre 336 alkalommal, gyámhivatali és egyéb szervtől érkezett megkeresésre 343szor).
A szintén a Humán Főosztály keretében működő Igazgatási Osztály az általános igazgatási,
vállalkozási és anyakönyvi ügyek csoportjába tartozó sokrétű feladatokat látja el.
Az osztály egyik fontos tevékenysége az ellenőrzés: a lakosság éjszakai nyugalmának biztosítása
érdekében 2015. évben is kiemelt figyelmet fordítottak a vendéglátóhelyek ellenőrzésére. Az elmúlt
évekhez képest a beszámolási időszakban kevesebb – s többségében megalapozatlan – panasz
érkezett a Hivatalhoz, emellett az üzemeltetők is együttműködőbbek voltak a szabályok, hatósági
előírások megtartását illetően.
A beszámolási időszakban a lakosság éjszakai nyugalmát kirívóan zavaró vendéglátó üzlettel
szemben nem kellett eljárást indítani. A teraszokkal kapcsolatban sem érkezett panasz, ami jelentős
mértékben köszönhető a Debreceni Közterület Felügyelet rendszeres éjszakai ellenőrzéseinek (a
„nyugodtabb Belváros”-hoz az is hozzájárulhatott, hogy a rendezvények, fesztiválok egy részét a
Nagyerdőn, az ott újonnan megnyílt fiatalos szórakozóhelyeken tartották).
2015-ben a korábbi évekhez viszonyítva kevesebb üzletet nyitottak városunkban (742 bejelentés, 76
működési engedély kiadása), de kevesebb üzletet is kellett a nyilvántartásból törölni (346
bejelentés, 74 működési engedély visszaadása).
2015. március 15-én lépett hatályba a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés
tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény, amely a kereskedelmi ügyintézés terén rendkívüli
mennyiségű adatmódosítást eredményezett (új nyitva tartási idő, adventi vasárnapi nyitva tartás, egy

tetszőleges vasárnapi nyitva tartás bejelentése). A nemzeti dohányboltok megnyitásából adódóan
tovább folytatódott a hatósági nyilvántartás aktualizálása, a még dohánytermék értékesítésére
jogosító működési engedélyek bevonása, módosítása.
A beszámolási időszakban 95 új ipari telep kezdte meg működését városunkban (ez a szám csaknem
azonos a korábbi évekével), ugyanakkor csak nyolc szűnt meg.
Az Igazgatási Osztályon 2011 óta összesen 63 rendezvénytartási engedély kiadására került sor:
ebből 37 engedély alkalmi, szabadtéri zenés, táncos rendezvényre, 26 engedély rendszeresen
rendezvényeket tartó építmények üzemeltetői részére (jelenleg 14 rendszeresen rendezvényeket
tartó építmény üzemeltetője rendelkezik rendezvénytartási engedéllyel).
A szálláshelyek számát illetően a beszámolási időszakban mérsékelt növekedés mutatkozik.
Továbbra is az „egyéb szálláshely” típus a legkedveltebb, mivel itt az engedélyezési eljárásban nem
vesznek részt a szakhatóságok. Jelenleg 95 egyéb szálláshely üzemel Debrecenben, ebből 36-ot
2015-ben nyitottak (1-8 szoba, illetve 1-16 vendég).
Az osztály a beszámolási időszakban is fokozott figyelmet fordított a Nagyerdő rekonstrukciójára,
feladatait minden esetben az érintett szervekkel, valamint a felkért szakértőkkel hatékonyan
együttműködve végezte. 2015-ben kiemelt ügy volt a Debrecen-Szikgát területen történő veszélyes
hulladék-lerakóhely bővítése.
A növényvédelmi bejelentések száma évek óta stagnál (320-370 db/év); a helyszíni szemle
időpontjáig az ingatlantulajdonosok/használók nagy többsége eleget tesz növényvédelmi
kötelezettségének. Közérdekű védekezést egyszer kellett elrendelni.
2015. évben – állatkínzás bűncselekményének bírósági megállapítását követően az ügyészség
kezdeményezésére – két esetben kellett állatvédelmi bírságot kiszabni.
A hulladékgazdálkodási hatósági hatáskörben érzékelhető volt a mezőőri szolgálat visszaállításának
hatása; az elmúlt évben a mezőőrök – tettenérés esetén – számos bejelentéssel éltek.
Amint arra a közterületek elnevezése kapcsán már történt utalás, a központi címregiszter
létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014.
évi XCIII. törvény, illetőleg a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.)
Korm. rendelet alapján 2015. január 1-jét követően létrejött a központi címregiszter. Az Igazgatási
Osztály feladatait is jelentősen bővítette az ezzel kapcsolatos tevékenység, amely két fő részre
bontható: címkezelési feladatok (új cím képzése, meglévő cím módosítása, törlése), valamint a
meglévő címek, címhelyek felülvizsgálata és döntés arról, hogy azok bekerüljenek-e a központi
címregiszterbe. Az említett feladatok ellátása gördülékenyen folyt.
Az osztály egyik legnagyobb ügyiratforgalmát a hagyatéki ügyintézés adja (10178 iktatott irat),
emellett a hirdetményi kézbesítések iránti megkeresések teljesítése során is nagy ügyiratforgalom
keletkezik (3833 iktatott irat).
2015-ben összesen 93 birtokvédelmi ügy indult az Igazgatási Osztályon. Az elmúlt évben a birtokvédelmi eljárást érintő fontos változás volt, hogy 2015. március 1-jén hatályba lépett a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet.
A társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos szabályok 2015. július 1-jén kibővültek,
mivel hatályba lépett a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól
szóló 155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet. 2015. évben 32 ügy indult a társasházak felügyeletével

kapcsolatos tárgykörben (ezen kívül a 2014-ben indult, de a beszámolási időszakra áthúzódó 49
ügyben is eljárt a szakosztály).
Az Igazgatási Osztály Anyakönyvi Csoportja által végzett főbb tevékenységeket (születés,
házasságkötés, elhalálozás anyakönyvezése) a 6. melléklet statisztikai mutatói szemléltetik.
2014. július 1-jétől az eseményközpontú, papíralapú állami anyakönyvi nyilvántartást a
személyközpontú, elektronikus anyakönyvezés váltotta fel. Az Elektronikus Anyakönyvi
Nyilvántartási Rendszer használatával az anyakönyvi események és ügyek intézése lényegesen
összetettebb és időigényesebb feladattá vált.
Az elmúlt év során Debrecenben 5339 születés anyakönyvezésére került sor, mely a 2014. évivel
(5317) csaknem azonos.
2015. évben összesen 965 pár kötött házasságot, ami kismértékű emelkedést mutat a 2014. évihez
képest (892). Nőtt a munkanapokon (szerda, péntek) és a munkaidőben kötött házasságok száma is.
A Kálvin téri házasságkötő teremben 801, az Iparkamara utcai házasságkötő teremben 58, a
Kölcsey Központban 2, hivatali helyiségen kívüli helyszínen 104 házasság köttetett.
Külföldi állampolgárok házasságkötése 27 alkalommal valósult meg, ezekben az eljárásokban
fokozottabb figyelmet kellett fordítani mind a külföldi okiratok elfogadhatóságára, mind a
házasulók szakszerű tájékoztatására.
A beszámolási időszakban egy bejegyzett élettársi kapcsolatot rögzítettek a kollégák.
A házasságkötések számának növekedése mellett – a megküldött bírói értesítések alapján – 568
házasságfelbontás anyakönyvezésére is sor került. A névviselési, névmódosítási és névváltoztatási
ügyek száma emelkedett, amely egyenesen következik a válások magas számából.
Az elmúlt esztendőben 3815 halálesetet anyakönyveztek az anyakönyvvezetők, mely az előző
évinél 246-tal több.
Az egyszerűsített honosítási eljárás bevezetése, azaz 2011. január 1-je óta összesen 13648 személy
tett esküt/fogadalmat városunkban, melyből 1321 személy 2015-ben szerezte meg a magyar
állampolgárságot. A beszámolási időszakban tíz eskü-, illetve fogadalomtételi ünnepséget
szerveztek az anyakönyvvezetők; ez fele a 2014. évinek.
A Városfejlesztési Főosztály Műszaki Osztályának vezetésében 2015. január 1-jétől jelentős
változás történt, új osztályvezető és két új csoportvezető került – belső előléptetéssel – a
megüresedett helyekre. A vezetőváltás zökkenőmentesen zajlott le.
Az osztály elsőrendű feladata az építésügyi hatósági munka végzése, mely kiegészül egyéb, a
Hivatal szervezeti és működési szabályzatában is rögzített feladatokkal (az ingatlanok közterületi
számozásával kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, házi vízszükségletet kielégítő sekély
mélységű kutak engedélyezése, közműves vízellátással, szennyvízelvezetéssel összefüggő
kötelezések, nyomvonal jellegű építmények, járdák engedélyezéséhez szakhatósági állásfoglalás
kiadása, vízi létesítmények létesítéséhez nyomvonal jellegű építésügyi hatósági hozzájárulás
kiadása stb.).
Az osztályon építésügyi hatósági ügykörben 2015. évben 1050 határozat és 4646 végzés született, a
másodfokú építésügyi hatósághoz 26 jogorvoslati kérelem felterjesztésére került sor.

A Műszaki Osztály fokozott figyelmet fordít a törvényességre, folyamatosan figyelemmel kísérik a
másodfokú döntéseket és elemzik azokat. Ennek is köszönhetően a másodfokú eljárások aránya
évről-évre csökkenő tendenciát mutat, 2013-ban 69, 2014-ben 43, 2015-ben 26 volt.
Az építésügyi hatósági dolgozóknak 2015. évben kellett teljesíteniük a jogszabályban előírt
vizsgakötelezettséget, ami egyeseknél három vizsgát is jelentett (ÉTDR ismeretekből 25 főnek,
építésügyi jogszabályokból 14 főnek, míg az elektronikus építési napló ismeretéből két főnek kellett
felkészítésen részt vennie és vizsgát tennie). Az év folyamán valamennyi ügyintéző eleget tett az
igen szigorú vizsgakötelezettségének.
Szoros és jó szakmai kapcsolat alakult ki a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnál működő
másodfokú építésügyi és örökségvédelmi hatóság dolgozóival, vezetőivel, ennek eredményeként az
osztály időben értesül az építésügyet érintő folyamatos változásokról; meghallgatják és elfogadják a
kollégák véleményét a bonyolult jogszabályok értelmezése, illetőleg alkalmazása terén.
A beszámolási időszakban hatósági bontás elrendelésére – előre beütemezett módon – két
alkalommal került sor; az építtető mindkét esetben még a bontásra megjelölt határidő előtt önként
eleget tett kötelezettségének.
A Hivatalon belüli munkamegosztásnak megfelelően a Műszaki Osztály végzi a házszámozással
kapcsolatos feladatokat, illetve szükség esetén közreműködik az épület és ajtószám
meghatározásában. A címképzésből adódó jelentős nagyságú feladatok keretében az elmúlt évben
322 házszámmal kapcsolatos határozat, illetve 181 hatósági bizonyítvány kiadására került sor.

7.

A közvélemény tájékoztatása, minőségpolitika

Az önkormányzat és a Hivatal egységes arculatának megteremtése, a lakosság hiteles és naprakész
tájékoztatása érdekében a Polgármesteri Kabinetiroda Társadalmi-kapcsolatok Csoportjának
sajtóreferensei koordinálják a külső és belső kommunikációt, tartják a kapcsolatot a média
munkatársaival, szervezik a sajtómegjelenéseket. A 2015. évi sajtómunka számokban: 589
sajtómegkeresés és azok megválaszolása, interjúk szervezése; 158 kiadott hír (sajtóközlemény,
sajtóinformáció, sajtóanyag); 50 saját szervezésű sajtóesemény; 155 eseményről készült fotó.
A közvélemény informálása rendszeresen, míg a közgyűlési
sajtónyilvánosságának szervezése havi szinten jelentkező tevékenység.

és

bizottsági

ülések

A www.debrecen.hu internetes oldallal kapcsolatos hivatali ügyintézés magában foglalja a portál
hírszerkesztői, technikai-üzemeltetői feladatait (grafikai tervezés, arculat), annak kezelését,
szerkesztését, a portál napi aktuális tartalommal történő folyamatos feltöltését.
2015-ben a honlapon megjelenő dokumentumok, hirdetmények és egyéb információk feltöltésével,
módosításával, törlésével kapcsolatos ügyek száma 185 volt, az észrevételeké 243. Összesen 238
kérés, panasz, bejelentés szakosztályokhoz történő továbbítására került sor.
A honlap jellegét, koncepcióját érintő grafikai módosítás az elmúlt év során nem valósult meg,
azonban már előkészületek történtek egy új honlap kialakítására. Ennek első állomása volt az új
Debrecen logó megterveztetése, mely alkalmas marketing és egyéb anyagokon, valamint a későbbi
önkormányzati honlapon történő megjelenítésre. Az új logó, illetve egy új szlogen hazai és
közösségi védjegyeztetési eljárása az illetékes hatóságok előtt jelenleg is folyamatban van.

A hivatal kommunikációs és koordinációs rendjéről, valamint a közérdekű adatok közzétételéről az
e tárgykörben született együttes polgármesteri és jegyzői utasítás rendelkezik; közmeghallgatásra a
beszámolási időszakban a Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának 2014. évi helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló rendőrségi beszámoló keretében került sor a
Közgyűlés 2015. április 30-ai ülésnapján (60/2015. (IV. 30.) határozat), emellett az SZMSZ
lehetőséget biztosít – a Közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódóan – az állampolgári jogon
történő hozzászólásra is.
A minőségi munkavégzés a közigazgatásban is alapvető követelmény; a Hivatal MSZ EN ISO
9001:2009 minőségirányítási rendszert és Közös Értékelési Keretrendszert (CAF) működtet.
A szabvány szerinti működés tanúsítványát 2013-ban újítottuk meg, mely igazolja, hogy a Hivatal
munkavégzése három évig megfelel ezen előírásoknak. Az említett időszak alatt ellenőrző
felülvizsgálati auditokra van szükség, melyre a beszámolási időszakban 2015 júliusában került sor.
A külső auditálást végző Controll Holding Tanácsadó Zrt. az Igazgatási Osztály két csoportját
(Általános Igazgatási Csoport; Vállalkozási Csoport), a Kulturális Osztályt, a Közbeszerzési
Osztályt, a Szervezési Osztály Iktató Csoportját, valamint a Jogi Osztály Humánpolitikai Csoportját
vizsgálta. A külső auditor 2015-ben is igazolta a Hivatal minőségirányítási rendszerének ISO
szabvány szerinti megfelelőségét.
E rendszer egyik kiemelt követelménye az ügyfélközpontúság, az ügyfél-elégedettség növelése, így
az erre irányuló intézkedések és fejlesztések megalapozottsága érdekében a beszámolási időszakban
kérdőíves ügyfélelégedettség-mérés végrehajtására került sor.
A felmérő adatlap három kérdéscsoporttal vizsgálta az elégedettséget:
• ügyféladatok,
• ügyfélforgalmi adatok,
• az ügyfél adott napi ügyintézésére vonatkozó adatok.
A fenti kérdéscsoportokon belül több, egymással összefüggő alkérdés szerepelt az adatlapon. Az
adatlap végén, a kérdések megválaszolását követően, lehetőség volt írásbeli javaslatokat tenni arra
vonatkozóan, hogy a megkérdezett ügyfél szerint milyen intézkedések megtételére van még szükség
a hivatali ügyintézés színvonalának emelése érdekében.
A felmérés 2015. november 2-ától november 27-éig tartott. A vizsgálatban az Adóügyi Osztály, az
Igazgatási Osztály, a Műszaki Osztály, a Szociális Osztály, a Vagyonkezelési Osztály, a
Városüzemeltetési Osztály és a Főépítészi Iroda vett részt, tekintettel arra, hogy ezeknél a szervezeti
egységeknél tapasztalható jelentős és rendszeres ügyfélforgalom.
A kérdőívek – pár percet igénybe vevő – kitöltése önkéntes és anonim volt. A kiosztott 280
kérdőívből az ügyfelek kitöltve 115-öt dobtak be az e célra kihelyezett gyűjtőládákba.
Az ügyfél-elégedettségi kérdőívek értékelésének összegzéseként megállapítható, hogy a Hivatal az
állampolgárok alapvető elvárásai szerint, nagy ügyfélforgalommal, megfelelő tájékoztatási és
ügyfélfogadási renddel, jó színvonalon működik.
Az ügyintézéshez szükséges technikai feltételek rendelkezésre állnak, az infrastruktúra-fejlesztés a
lehetőségekhez mérten történik.

Megfelelő szaktudással rendelkező ügyintézők kerülnek kapcsolatba az ügyfelekkel, akik
hatékonyan, a jogszabályok által behatárolt kereteken és határidőn belül oldják meg a rájuk bízott
feladatokat. Képzésük, továbbképzésük folyamatos fejlesztési célként fogalmazható meg, hiszen az
állandóan változó jogszabályi környezet és az ügyfelek elvárásai egyaránt indokolják a jelenlegi
színvonal megtartását, illetőleg lehetőség szerinti emelését.
A beszámolási időszakban a 2015. évi belső audit lezárása is megtörtént, melynek során 18
szervezeti egység belső auditálására került sor. A belső auditorok a szakosztályok működése
kapcsán mindent rendben találtak.
A Hivatal vezetősége elkötelezett a szervezetrendszer hatékonyságának javítása, folyamatos
fejlesztése, a lehető legjobb szervezeti megoldások megtalálása és bevezetése iránt. E célkitűzésnek,
folyamatos munkának egyik eszköze a Hivatal által korábban már több alkalommal igénybe vett, az
európai uniós normatíváknak megfelelő, közigazgatásra adaptált minőség-menedzsment modell, az
ún. Közös Értékelési Keretrendszer (CAF – Common Assessment Framework) alkalmazása.
Ennek eredményei mindig sokoldalú információval szolgálnak a vezetés számára – a szervezet
önértékelése terén – a munkatársak belső viszonyokkal kapcsolatos elégedettségéről, véleményéről,
s ezek az eredmények a későbbi, jobbító szándékú vezetői döntések egyik alapját képezhetik.
Hivatalunk 2015 novemberében is elvégezte a CAF felmérést. A felmérésben, mely egy
főosztályonként összesített anonim kérdőív kitöltését jelentette, a kialakult gyakorlatnak
megfelelően a hivatali dolgozók 25%-a vett részt.
A munkatársak értékelése alapján megállapítható, hogy a Hivatal – mind vezetésében, mind
munkatársi körében – elkötelezett, jó szakmai munkát nyújtó, felelősségteljes napi működést
megvalósító, költséghatékonyságra törekvően gazdálkodó, folyamatait rendszeresen felülvizsgáló és
fejlesztő, ügyfélközpontú közigazgatási szolgáltató szervezet.
A kutatás elemeinek segítségével ugyanakkor az alábbi – legfontosabb és a kutatások során
visszatérően megjelenő – fejlesztési területek határozhatók meg:
•

informatikai (hardver – szoftver) fejlesztés,

•

a munkavégzés körülményeinek egységesen jó színvonalra hozása, megtartása,

•

benchmark adatok gyűjtése, jó gyakorlatok adaptálása,

•

a munkatársak bevonása a döntés-előkészítésbe és az azzal kapcsolatos mutatók
rendszeres mérése, értékelése,

•

a kétirányú belső kommunikáció, információáramlás javítása,

•

egyéni és csoportos teljesítmények elismerése és jutalmazása,

•

tervezett és rendszeres életpálya- és kompetenciafejlesztés.

A CAF felmérés eredményei alapján fejlesztendő területként megjelölt kritériumokat illetően a
szükséges intézkedési terv 2016. év elején elkészült.

8.

Összegzés

A Hivatal szinte valamennyi munkatársa példaértékű helytállással, elkötelezettséggel és nagy
munkabírással tett eleget a városvezetés, valamint az ügyfelek részéről megfogalmazott
elvárásoknak, amikor napi teendőit az elmúlt év dinamikusan változó időszakában is – a kulturált,
polgárbarát, minőségi munkavégzés legmagasabb szintjének elérésére irányuló törekvésünkkel
összhangban – jó szakmai színvonalon látta el.
A 2015. év értékelésekor az idén januárban végzett, fentiekben említett vizsgálatra kívánok utalni,
amikor a Hivatal vezetősége áttekintette és értékelte a minőségirányítási rendszer elmúlt évi
működését, hatékonyságát, a minőségpolitika, a minőségcélok és a minőségprogram gyakorlati
megvalósítását, teljesülését.
Mindezek alapján megállapítható, hogy
•

a Hivatal a beszámolási időszakban is az előírt minőségi követelményeknek megfelelően
működött,

•

a 2015. évi kiemelt feladataink teljesítéséhez kapcsolódó minőségprogramban foglaltak
(pályázati lehetőségek kihasználása, közbeszerzési eljárások jogszerűsége területén elért
eredmények megőrzése; kiemelt beruházások, intézményfelújítások megvalósulása; a
Széchenyi 2020 fejlesztési programhoz kapcsolódó lehetőségek hatékony kihasználása;
városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok kezelése; a hatósági ügyintézés színvonalának
emelése, az ügyfelek elégedettségének javítása, megtartása) a gyakorlatban megvalósultak,
teljesültek, és

•

mindezen megállapításokat az ügyfeleknek a hivatali munkáról és működésről alkotott
többségi véleménye is alátámasztja.

Debrecen, 2016. március 24.

Dr. Szekeres Antal
jegyző

1. melléklet

Az önkormányzat, illetőleg a Hivatal szervezeti egységei
a 2015. december 31-ei állapot szerint

2. melléklet

A települési nemzetiségi önkormányzatok által 2015. évben hozott
határozatok száma

ruszin: 52
bolgár: 70

román: 29

görög: 27

roma: 43

német: 44

örmény: 42

3. melléklet

A Hivatal 2015. évi ügyiratforgalmának statisztikai adatai
Összesen: 484.595 irat
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4. melléklet

A Hivatal személyi összetétele végzettség szerint
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felsőfokú végzettségű (378 fő)
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alapfokú végzettségű (5 fő)
378

A Hivatal személyi összetétele életkor szerint
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A Hivatal személyi összetétele beosztás szerint
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vezető beosztású (53 fő)
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380

fizikai alkalmazott (39 fő)

5. melléklet

A jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlása
Az SZMSZ 80. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a jegyző „a Polgármesteri Hivatal működéséről,
valamint ennek keretében az átruházott hatáskör gyakorlásáról évente egy alkalommal beszámol a
Közgyűlésnek”.
Az SZMSZ 3. melléklete tartalmazza a Közgyűlés által a jegyzőre átruházott hatáskörök jegyzékét,
melyek a következők:
I./
272/2012. (XII. 13.) határozat 1. pontja – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. §ában meghatározott közútkezelői hatáskör gyakorlása
II./
18/2013. (I. 24.) határozat – a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának az
üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól szóló 46/2007. (X. 25.) rendeletében
meghatározott közútkezelői hatáskör gyakorlása.
A Közgyűlés által a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról, 2015. évre vonatkozóan – a Hivatal
megbízásomból eljáró Városüzemeltetési Osztálya vezetőjének jelentése alapján, előbb a konkrét
jogszabályhelyet, majd az annak kapcsán elvégzett feladatokat ismertetve – az alábbi tájékoztatást
nyújtom:
I./

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Tv.) 46. §-ában
meghatározott közútkezelői hatáskörök gyakorlása

Tv. 46. § (1) bekezdés
A közút kezelőjén a helyi közutak tekintetében
a) 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 9/D. § (1) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. §
(1) bekezdés a) pontjában, 15. § (1) bekezdésében, 29. § (4) és (9) bekezdésében, 29/B. § (2)
bekezdésének a) pontjában, 33. § (2) bekezdésében, 34-35. §-ban, 36. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 37.
§ (2) és (3) bekezdésében, 41. §-ban, 42. § (3) bekezdésében, 42/A. § (1) és (2) bekezdésében, 43. § (1)
bekezdésében és a 45. § (1) bekezdésében a helyi önkormányzat képviselő-testületét kell érteni.
Tv. 3. § (2) bekezdés
A közút kezelője a közlekedés résztvevőit tájékoztatja a közlekedés biztonságát és zavartalanságát
jelentősen befolyásoló körülményekről.
A fenti jogszabályhely alapján hetente egy alkalommal (minden szerdán) Útinform jelentést adunk ki a
sajtó részére a városi kezelésben levő úthálózatot érintő aktuális forgalomkorlátozásokról, a forgalmat
alakító körülményekről. Az Útinform tájékoztatást nyújt a közlekedést befolyásoló ideiglenes
körülmények tárgyáról, helyéről, időtartamáról és az ideiglenes forgalmi rend bevezetése esetén annak
várható kezdési és befejezési időpontjáról.
Tv. 7. § (3) bekezdés
Az a járművezető, aki a közúti jelzés olyan rongálását, beszennyezését észleli, vagy a közútra került
olyan akadályt lát, amely a közlekedés biztonságát súlyosan veszélyezteti, köteles erről a rendőrséget
vagy a közút kezelőjét értesíteni, és – amennyiben erre lehetősége van – a veszélyt a közlekedés többi
résztvevőjének jelezni vagy azt elhárítani (mérsékelni).

Amennyiben a közlekedés biztonságát súlyosan veszélyeztető akadályt vagy rongálást, szennyeződést
észlelnek a Hivatal munkatársai, vagy ezzel kapcsolatos bejelentés érkezik, a szükséges intézkedések
megtételéről haladéktalanul gondoskodnak.
2015. évben olyan intézkedésre, amely rongálás, szennyeződés vagy egyéb, a közlekedés biztonságát
súlyosan veszélyeztető akadály miatt történt volna, nem került sor.
Tv. 9/D. § (1) bekezdés
A járművekkel a közutakon, valamint az állami és helyi önkormányzatok tulajdonában álló közforgalom
elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken történő várakozás a közutak,
valamint az állami és helyi önkormányzatok tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak,
terek, parkok és egyéb közterületek közlekedési célú használatának minősül.
A fenti jogszabályhely alapján látja el a Városüzemeltetési Osztály az önkormányzati tulajdonban lévő
közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek közútkezelői feladatait,
melyek a következők: önkormányzati tulajdonú bel- és külterületi szilárd burkolatú és földutak kezelése,
eljárások a közútkezelői feladatkörben, az utak javítása, karbantartása, síkosságmentesítése, forgalmi
rend kialakítása és fenntartása, kapubejárók, útcsatlakozások engedélyezése, túlméretes gépjárművek
közlekedésének engedélyezése, közút nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése, a közút
területét érintő építési ügyekben a közúti érdekek képviselete, továbbá vonalas létesítmények építése,
bontása esetén a hatósági (engedélyezési) eljárás részeként kezelői hozzájárulások megadása.
Tv. 12. § (5) bekezdés
A közút kezelője a hozzájárulása nélkül vagy attól eltérő módon az út területén elhelyezett reklámcélú
tárgyat vagy berendezést a reklámcélú tárgy tulajdonosának, közvilágítási-, villany-, telefonoszlop
esetében az oszlop tulajdonosának vagy a reklámtábla tulajdonosának költségére eltávolíthatja.
A beszámolási időszakban reklámtábla – tulajdonosok költségére történő – eltávolítására nem volt
szükség.
Tv. 14. § (1) bekezdés a) pont
A közút lezárására vagy forgalmának korlátozására (elterelésére) a közút kezelője a közúton folyó
munka, a közút állagának védelme, a közúti forgalom biztonsága vagy időjárási körülmények miatt
jogosult.
Ilyen jellegű közúti lezárásra, forgalomkorlátozásra a Nyugati kiskörút II. ütemének építésekor, valamint
az Ady park kialakításakor került sor. A Nyugati kiskörút II. ütemének kivitelezési munkái során a
körútba csatlakozó és a nyomvonalába eső utcákban volt lezárás, illetve forgalomkorlátozás (Miklós
utca, Török Bálint utca, Barna utca, Nemzetőr utca, Szalkai utca és Boldogfalva utca), az Ady park
építése esetében a Liszt Ferenc utca Csokonai Nemzeti Színházat körülölelő szakaszainak rendeltetése
változott meg, a gépjárművek kizárólag a Hivatal által kiállított engedély birtokában hajthatnak be a
Blaháné utcát követő szakaszra.
Tv. 15. § (1) bekezdés
A miniszter – rendeletben – meghatározott járművek közlekedését a közút kezelőjének hozzájárulásához
és díj fizetéséhez kötheti.
A fenti bekezdésben foglaltak alapján közútkezelői hozzájárulás kiadására 2015. évben nem került sor.
Tv. 29. § (4) bekezdés
A (3)-(3f) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a (2) bekezdés szerinti
építtetői feladatokat az út kezelője látja el, azzal, hogy a felhasznált forrásokkal és a létrehozott
eszközökkel a magyar állam nevében eljáró, a forrásokat rendelkezésre bocsátó szervvel, a vele – külön

jogszabály alapján – megkötött szerződés rendelkezései szerint számol el.
A fenti jogszabályhely alapján 2015. évben a Nyugati kiskörút II. üteméhez kapcsolódóan került sor a
szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadására.
Tv. 29. § (9) bekezdés
A közforgalom elől elzárt magánutat a közforgalom számára megnyitni, vagy a közforgalom elől el nem
zárt magánutat a közforgalom elől elzárni az utak forgalomszabályozásáról és forgalomba helyezéséről
szóló miniszteri rendeletben meghatározott módon, a magánút tulajdonosának (kezelőjének) a
kérelmére, a közlekedési hatóság engedélyével szabad. A magánút közforgalom számára való
megnyitásának, illetve elzárásának tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. A bejegyzést a
tulajdonosnak (kezelőnek) kell kezdeményeznie. A bárki által igénybe vehető létesítményhez vezető
utakat, valamint az azokhoz tartozó belső úthálózatot a közlekedési hatóság engedélyével közútként
(országos közútként, helyi közútként) vagy közforgalom elől el nem zárt magánútként kell megépíteni.
A fenti bekezdésben foglaltaknak megfelelő közútkezelői hozzájárulás kiadására 2015. évben öt esetben
került sor.
Tv. 29/B. § (2) bekezdés a) pont
Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló külön
jogszabályban meghatározott engedélyezési eljárásokban ügyfélnek minősül az építtető, a vagyonkezelő,
a közművek tulajdonosa, kezelője, továbbá az ügyféli minőség vizsgálata nélkül azon személyek, mint, az
ingatlantulajdonos, vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használó, akinek ingatlana a
hatásterületen fekszik.
A közút kezelője, mint építtető, a következő engedélyezési és forgalomba helyezési eljárásokban vett
részt 2015. évben: 2-es villamosvonal végleges forgalomba helyezése; Debrecen, Pallagi út
korszerűsítése I. ütem végleges forgalomba helyezése; Poroshát utca II. ütem, Szeged utca I. ütem, Géza
utca, Daru utca I. ütem, Nyugati kiskörút II. ütem.
Tv. 33. § (2) bekezdés
A közút kezelője, az út használatáért díjszedésre, valamint a díjfizetés ellenőrzésére jogosult szerv vagy
szervezet és a 21. § (4) bekezdése szerint kijelölt hatóság a gépjárműről és annak hatósági jelzéséről
felvételt készíthet annak érdekében, hogy a 21. § (5) bekezdése szerinti kormányrendeletben
meghatározott szabályszegések elkövetését bizonyítani lehessen. A közút kezelője, az út használatáért
díjszedésre, valamint a díjfizetés ellenőrzésére jogosult szerv vagy szervezet az általa készített felvételt
haladéktalanul átadja a 21. § (4) bekezdése szerint kijelölt hatóságnak. A díjfizetés ellenőrzésére
jogosult szervezet – amennyiben nem jogosult a pótdíjkövetelés behajtására – a felvételt köteles
haladéktalanul átadni a pótdíj beszedésére jogosult szervezetnek.
A fentiekben foglaltaknak megfelelő tevékenységet (úthasználati díj szedése és annak ellenőrzése) az
önkormányzat, illetőleg a jegyző nem lát el, mivel az önkormányzati tulajdonú, valamint fenntartású
utak között nem találhatóak használati díj ellenében igénybe vehető utak, útszakaszok.
Tv. 34. §
(1) A közút kezelője- az országos és a helyi közutak kezeléséről szóló jogszabályok szerint eljárva –
köteleses gondoskodni arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete
esztétikus és kulturált legyen.
(2) A közút forgalmi rendjét – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a közút kezelője alakítja ki. A

forgalmi rendet – a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de
legalább ötévenként – a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, és ha szükséges, módosítania kell.
A közlekedési hatóság – a közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzet megszüntetése
érdekében – kezdeményezheti a forgalomszabályozás módosítását, vagy a közút kezelőjét a forgalmi rend
felülvizsgálatára kötelezheti.
(3) A közutat, annak műszaki, minőségi, forgalmi, baleseti adatait, valamint a forgalmi rendjét
meghatározó jelzéseket, továbbá a közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére fordított
költségeket a kezelőnek nyilván kell tartania.
(4) A közút megrongálódását a közút kezelője – az országos és a helyi közutak kezeléséről szóló
jogszabályok szerint eljárva – köteles kijavítani, és a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető
helyzetet elhárítani. A kijavításig és a veszélyhelyzet elhárításáig köteles a forgalomban résztvevőket a
veszélyre figyelmeztetni, szükség esetén sebesség- vagy súlykorlátozást elrendelni, illetőleg a közutat
lezárni.
Forgalmi rend módosítása és felülvizsgálata
2015. évben a városi úthálózaton tíz esetben történt forgalmi rend módosítás.
Forgalmi rend felülvizsgálatokra a város egy-egy részére, illetve a közlekedés fejlesztésének területére
koncentrálva éves szinten kerül sor a városvezetők, az érintett önkormányzati képviselők, a közösségi
közlekedési vállalatok, az illetékes rendőrkapitányság, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., mint az állami
utak kezelője, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, a Zöldfény Kft.,
valamint debreceni közlekedéstervezők és a Hivatal társosztályai bevonásával.
A közút minőségi, forgalmi, baleseti adatainak, valamint forgalmi rendjének, illetve a közút
fenntartására fordított költségek nyilvántartása
A Városüzemeltetési Osztály útellenőrei a beutazási ütemterveikben meghatározott gyakorisággal
végzik a helyi úthálózat ellenőrzését. A burkolat állapotára vonatkozó információkat a napi
jelentéseikben rögzítik. A városi úthálózat forgalmi rendjét meghatározó közúti jelzésekről papíralapú
(térképes) nyilvántartás készül.
A városi úthálózat baleseti adatai a Debreceni Rendőrkapitányság Debrecen Megyei Jogú Város
közbiztonságának éves helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel
kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóiban állnak rendelkezésre.
Útfenntartási és karbantartási munkák
2015. évben az önkormányzati tulajdonú közutak és járdák karbantartására az önkormányzat az évi
működési költségvetéséből bruttó 186,4 millió forintot fordított.
Főbb mennyiségi mutatók:
Hideg aszfalt kátyúzás:
Meleg aszfalt kátyúzás és javítás:
Járdalap kiszállítás:
Stabilizált földutak karbantartása:
Földutak gréderezése:

137 tonna (cca.: 1150 db kátyú)
893 m³ (cca.: 17860 db kátyú)
9409 db
640 m³ (cca.: 12800 m²)
515 óra (cca.: 103000 m)

Nagy felületű javítási munkák
2015. évben az önkormányzati tulajdonú közutak állapotának fejlesztésére az önkormányzat az évi
felhalmozási költségvetéséből bruttó 50 millió forintot fordított.
2015. június eleje és október vége között közel 9000 m²-en valósultak meg nagy felületű útjavítási
munkák a Galamb, Gizella, Cseresznye, Alkotmány, Kút, Borz, Gönczy Pál, Könyves Tóth Kálmán és
Juhász Gyula utcákban.
A felújítási munkák során a burkolatok felső rétegének lemarása és új kopóréteg terítése történt meg.
Buszöblök, peronok javítása
A 2015. évi felújítási munkák 44 rossz állapotban lévő peron burkolati hibáinak, illetve útszegélyeinek
javítására terjedtek ki. A felújítandó megállók helyszíneinek meghatározására a lakosság, a DKV
Debreceni Közlekedési Zrt. munkatársainak és az önkormányzat által üzemeltetett útellenőri szolgálat
jelzései alapján került sor. A kivitelezési munkák 2015. augusztus 31-éig befejeződtek.
Piac utca keleti oldalának rekonstrukciós munkái a Kossuth és Szent Anna utcák közötti
szakaszon
2015. október utolsó hetében kezdődtek el a Piac utca keleti oldalának rekonstrukciós munkái a Kossuth
és Szent Anna utcák közötti szakaszon. A kivitelezési munkák mintegy 64 millió forint értékben saját
önkormányzati forrásból valósultak meg, 2600 m² járdafelület rekonstrukciója történt meg a kivitelezés
során.
Kertségi Fejlesztési Program, földutak stabilizálása, karbantartása
2015 júliusában kezdődtek meg az önkormányzati tulajdonban lévő földutak, stabilizált felületű utak
karbantartási munkái. A programban közel 25 millió forintos keretösszeg állt rendelkezésre arra, hogy az
önkormányzat az összesen 140 km hosszúságú nem szilárd burkolatú útjain útstabilizálási, felülterítési,
illetve gréderezési munkákat végeztessen, javítva ezzel az ott lakók közlekedési feltételeit. A
rendelkezésre álló összeg 8 utca stabilizálását, 30 utca felülterítését és 18 utca, valamint Bánk
településrész földútjainak gréderezését fedezte.
A stabilizálási munkák során a földutak felületén 20 cm mélységű „tükör” kiszedése történik meg,
melybe először nagy, majd kis frakciójú kő kerül. Az így kapott felületen – a korábbi földutakhoz képest
– nagyságrendekkel javultak a közlekedés feltételei.
A felülterítési munkák a már korábban stabilizálásra került utcákban keletkezett kátyúk, süllyedések
kijavítását jelentették.
Tv. 34. § (5) bekezdés
A közút tisztántartásáról a közút kezelője gondoskodik. A közút síkosságmentesítését a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában a közút kezelője végzi.
A közút tisztán tartása egész évben folyamatos feladat, mely a következőket foglalja magában: a burkolt
felületek rendszeres gépi és kézi seprését, takarítását, az utakra kerülő eseti szennyeződések (murva,
homok, olaj, beton, sár, göngyölegek stb.) alkalmankénti eltávolítását, az ebből adódó balesetveszély
azonnali megszüntetését, a kézi szemetesek rendszeres ürítését, a téli időszakban a hó eltolását, a
fennálló síkosság megszüntetését, a tél folyamán kiszórt szóróanyagok feltakarítását, valamint az
illegálisan kihelyezett hulladék elszállítását (a hó elszállítása szükség szerint, külön megrendelésre
történik).

2015-ben út- és járdatakarítást folyamatosan, ütemezve, összesen 167 millió forint összegben, a téli
időszakban hóeltolást és síkosságmentesítést 2.969.398 m2-en (113.873 m² járdatakarítás, 2.855.525 m²en nagygépes hóeltolás, síkosságmentesítés) végeztettünk 60,5 millió forint összegben.
Tv. 34. § (6) bekezdés
Közút mellett, kijelölt pihenőhelyen vagy várakozóhelyen kizárólag az utasforgalomból származó
hulladék helyezhető el. Ha közút mellett, kijelölt pihenőhelyen vagy várakozóhelyen nem
utasforgalomból származó hulladékot helyeztek el és az ilyen hulladék elhelyezője azonosítható, továbbá
a hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának lehet helye, a közút kezelője értesíti a bírság kiszabására
jogosult, külön jogszabályban meghatározott hatóságot. A közútkezelő a hulladékkezeléssel és az
eljárással kapcsolatos költségeit a hulladék elhelyezőjével szemben érvényesíti.
A fenti bekezdésben foglaltak alapján 2015. évben bírság kiszabására vagy egyéb költség
érvényesítésére nem került sor, ugyanis az illegális hulladékot elhelyezők kiléte, személyazonossága
minden esetben ismeretlen maradt.
Tv. 35. §
Az út kezelője a kezelői kötelezettségének megszegésével okozott kárt a polgári jog általános szabályai
szerint köteles megtéríteni. A kártérítési követelést a kár keletkezését követően haladéktalanul kell a
közút kezelőjéhez bejelenteni.
Az önkormányzat, mint közútkezelő felelősségbiztosítással rendelkezik az úthibák (és sorfák) által
okozott károkra. A biztosító bekapcsolódik a kárigény kivizsgálásába (felméri a keletkezett kárt) és a
felelősség elismerése esetén helytáll az önkormányzat helyett, azaz megfizeti a kártérítés összegét,
továbbá polgári peres eljárásban – a Hivatal perbehívása alapján – a perbe is beavatkozik.
Általánosságban elmondható, hogy a csapadékos, hideg időjárás komoly hatással van a helyi közutak
(beleértve a járdákat is) állapotára és az ott folyó közlekedésre. Ilyen szempontból 2015 időjárása a
2014. évihez hasonlóan kedvező volt; folytatódó tendenciaként – a 2013. évi kiemelkedő számú
káresetekhez képest – tovább csökkent a közúti kátyúk, járdaegyenetlenségek, síkosságok miatti
kárigénylések száma.
Ezen ok miatt a Hivatalhoz a beszámolási időszakban összesen kilenc írásbeli kérelem érkezett (az
előterjesztett kárigények közül hét közútra – ezen belül egy járdára – vonatkozott, kettő pedig
munkaterületen történt), két káresemény kivizsgálása a beszámoló összeállításakor még nem zárult le, a
többi esetben nem történt felelősség elismerés.
Két ügyben az úttest beszakadását, az úthibát az okozta, hogy a közút alatti víziközmű meghibásodott
(ivóvízcső törés). Ezekben az esetben a közmű tulajdonosához, üzemeltetőjéhez továbbítottuk a
kárigényt.
A közterületi utak, sorfák általi károkozások nyomán előterjesztett kárigényeket a Hivatal szakemberei
az évek óta kialakított, a biztosítóval, valamint vezetői szinten is egyeztetett alapelvek
figyelembevételével intézik.
Az önkormányzat kárfelelősségének elismerését továbbra is alapvetően az befolyásolja, hogy a –
jogszabályi előírásokat egyébként maximálisan megtartó, károsulti közrehatásmentes – kárigénylő
megfelelően tudja-e bizonyítani a kár megtörténtét, annak körülményeit, mértékét és az úthibával,
csúszóssággal való okozati összefüggést.
Még ez sem jelenti azonban automatikusan az önkormányzat fizetési kötelezettségét, ugyanis a
szerződésen kívül okozott károkért való felelősség alapelvei a 2014. évben hatályba lépett új Polgári
Törvénykönyvben sem változtak, a közútkezelői felelősség továbbra sem objektív. Az úgynevezett
kimentéses felelősség szerint a közútkezelő bizonyíthatja vétlenségét, vagyis hogy a jogszabályi

előírásoknak megfelelően jár el a közút adott kategóriának megfelelő ellenőrzése, a hibák észlelése,
megjelölése, javíttatása, síkosságmentesítése során, azaz mentesülhet a kárfelelősség alól.
A korábbi évek gyakorlata szerint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény 68. § (1) bekezdése alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)
megtérítési igényt szokott érvényesíteni, ha a járda egyenetlensége vagy például a közösségi közlekedési
megállóhelyek síkossága miatt valaki elesik, és ezzel összefüggésben a sérült egészségügyi ellátása
során egészségbiztosítási költségek merülnek fel.
2015. évben ilyen új eljárás nem indult az önkormányzattal szemben. A korábbi években a két
folyamatban volt peres ügyben új eljárásra utasított OEP nem foglalkozott ezekkel az ügyekkel, így
várhatóan az igényelt egészségbiztosítási költségek nem kerülnek további peresítésre az
önkormányzattal szemben.
Kátyúkár elutasítása következtében vagy utcán elesés miatt a károsultak, sérültek gyakran maguk is
közvetlenül bírósághoz fordulnak vagyoni és nem vagyoni (2014-től sérelemdíj) igényekkel, ezekben az
esetekben hosszas polgári peres eljárás indul.
2015. évben egy új – jeges közúton történő elcsúszással kapcsolatos kártérítés megfizetésére irányuló –
kereset lett benyújtva a járásbírósághoz az önkormányzattal szemben, mely per jelenleg is folyamatban
van.
Az elmúlt években többször is előfordult, hogy nem polgári jogi igényt érvényesítettek a közútkezelővel
szemben, hanem büntető eljárás indult ismeretlen személy ellen foglalkozás körében elkövetett
gondatlan veszélyeztetés miatt. 2015. évben ilyen eseményre nem került sor.
Tv. 36. § (1) bekezdés
A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény (a
továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú
elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a közút kezelőjének a
hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő.
(3) Ha a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele valamely hatóság engedélyéhez kötött
építmény elhelyezése céljára szükséges, a nem közlekedési célú igénybevételről is – a közút kezelőjének
hozzájárulásával – az építési (létesítési) engedélyezési eljárásban kell határozni. Amennyiben az
igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek
tartja, a közút területének nem közlekedési célú igénybevételéről az engedélyező hatóság a közlekedési
hatóság szakhatósági nyilatkozata alapján dönt.
(4) Ha a közút kezelője a közút területének nem közlekedési célú elfoglalásához történő hozzájárulás
megadásáról vagy megtagadásáról a külön jogszabályban meghatározott határidőn belül nem
nyilatkozik, a határidő elmulasztása esetén a hozzájárulást a kérelemben foglaltaknak megfelelően
megadottnak kell tekinteni.
A 36. §-ban foglaltak alapján a beszámolási időszakban 1022 közútkezelői hozzájárulás kiadására került
sor.
Tv. 37. § (2) bekezdés
Ha a közutat nem közlekedési célból a kezelő hozzájárulása nélkül, vagy a hozzájárulásban előírt
feltételektől eltérően vették igénybe, a közlekedési hatóság – a közút kezelőjének kérelme alapján – az
igénybe vevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve
a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére
kötelezheti, továbbá pótdíj fizetésére kötelezi.

(3) bekezdés
Ha a közút úttesten kívüli területét közmű építése vagy fenntartása céljából a kezelő hozzájárulása
nélkül vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően vették igénybe, az (1) bekezdésben meghatározott
(igénybevételi) díjat meg kell fizetni, és a (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.
A fenti bekezdésekben foglaltak szerinti közút-igénybevétel 2015. évben egy volt.
Tv. 41. §
(1) bekezdés
Az út területén, az alatt vagy felett elhelyezett építmény fenntartásáról az építmény, az útcsatlakozás
fenntartásáról az útcsatlakozás tulajdonosa (kezelője) köteles gondoskodni.
(2) bekezdés
A közút kezelője a közlekedés biztonsága érdekében felszólíthatja az (1) bekezdésben megjelölt építmény,
útcsatlakozás tulajdonosát (kezelőjét) annak felújítására, korszerűsítésére vagy megszüntetésére. A
felszólítás eredménytelensége esetén az építmény engedélyezésére jogosult hatóság vagy a közlekedési
hatóság – a közút kezelőjének kérelmére – az építmény, útcsatlakozás tulajdonosát (kezelőjét) a
felújításra, korszerűsítésre, megszüntetésre kötelezheti.
Az e szakaszban foglaltak szerinti felszólításra a beszámolási időszakban nem került sor.
Tv. 42. § (3) bekezdés
A közút műtárgyának minősülő burkolt árokba, csatornába vagy más vízelvezető létesítménybe a közút
területén kívüli területekről származó vizeket bevezetni csak a közút kezelőjének hozzájárulásával
szabad.
A hozzájárulás nélküli vagy az abban foglaltaktól eltérő vízbevezetés esetén a 37. § (2) bekezdése szerint
kell eljárni.
2015-ben 23 esetben adtunk ki csapadékvíz befogadói hozzájárulást. Ezen időszakban a kezelő
hozzájárulása nélküli, illetve a kiadott hozzájárulásban foglaltaktól eltérő csapadékvíz bevezetésekre
nem volt példa.
Tv. 42/A. §
(1) bekezdés
A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges
a) külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút és főútvonal esetén száz
méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal
jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag
kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez
vagy kivágásához, valamint
b) belterületen – a közút mellett – ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási
célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a helyi építési
szabályzatban, vagy a szabályozási tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül nyomvonal
jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a közút területének határától számított két méter
távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához,
c) amennyiben az elhelyezendő létesítmény dőlési távolsága a közút határát keresztezi.
(2) bekezdés
Ha a közút kezelője a feltételek teljesítéséhez is köthető hozzájárulását megtagadja, vagy a hozzájárulás
iránti kérelem előterjesztésétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, vagy a kérelmező az előírt

feltételeket sérelmesnek tartja, a kérelmező a közlekedési hatósághoz fordulhat, amely a tevékenységet
engedélyezheti és feltételekhez kötheti vagy a közút kezelője által előírt feltételeket módosíthatja.
A 42/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján közútkezelői hozzájárulás kiadására nem került sor, a b) pont
szerint nyomvonal jellegű építményekhez 99, egyéb építményhez (építés, bővítés, rendeltetés
megváltozás) 226, így összesen 325 közútkezelői hozzájárulást adtunk ki 2015. évben. 30 napon belül
minden esetben megtörtént az intézkedés, a kérelmezők az előírt feltételeket elfogadták.
Tv. 43. § (1) bekezdés
A közút kezelője a közút melletti ingatlanon, annak rendeltetésszerű használatát lényegesen nem
akadályozó módon közúti jelzést, mozgatható hóvédművet, illetőleg – kártalanítás ellenében – azon, az
alatt vagy felett műtárgyat helyezhet el, vagy tarthat fenn.
A fenti bekezdésben foglalt, az önkormányzati tulajdonú, kezelésű közutak területén kívül eső
ingatlanon közúti jelzés, mozgatható hóvédmű vagy egyéb műtárgy nincs elhelyezve.
Tv. 45. § (1) bekezdés
Az országos és a helyi közút kezelője útellenőri szolgálatot működtet. Az útellenőri szolgálat
működésének feltételeit a miniszter által megállapított keretek között a közút kezelője határozza meg.
Útellenőri szolgálat működése
Debrecen négy területre van felosztva, melyek ellenőrzését egy-egy útellenőr látja el. Minden
útellenőrnek van havi beutazási ütemterve, amely meghatározza, hogy az adott napon milyen útvonalat
kell bejárniuk. A bejárást követő napon készíteniük kell egy észlelési jegyzőkönyvet, mely tartalmazza a
közúttal (utak, járdák, kerékpárutak, hidak, úttartozékok) és a jelzőtáblákkal kapcsolatos észrevételeket.
Az útüzemeltetővel együtt a feltárt hibákról megrendelőt készítenek, melyet aláírás után tovább kell
küldeniük. Élet-, vagyon- és közlekedésbiztonságot veszélyeztető esemény észlelésekor a veszély
elhárítására azonnal intézkednek.
A területen történő útjavítási munkálatokat napi rendszerességgel ellenőrzik. Közreműködnek a
közérdekű bejelentések, panaszok, javaslatok helyszíni kivizsgálásában; a számlákat, építési, felmérési
naplókat a jogszabályok, utasítások szerint ellenőrzik és igazolják.

II./

18/2013. (I. 24.) határozat – a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának az
üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól szóló 46/2007. (X. 25.)
rendeletében meghatározott közútkezelői hatáskör gyakorlása

Az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályait – teljes körűen – a fenti
önkormányzati rendelet határozza meg. 2015. évben 85 esetben kellett közútkezelői hatáskörben
felszólítani a tulajdonosokat üzemképtelen járműveik közterületről történő eltávolítására.
Azokban az esetekben, amikor a felszólítás ellenére – a rendszámmal rendelkező gépjárművek esetében
8 napon, a rendszámmal nem rendelkező gépjárművek esetében 15 napon belül – nem szállították el a
közterületről üzemképtelen gépjárműveiket, a szükséges lépések megtételéről intézkedtünk.
A fentiek alapján a Charlie 95 Kft. 15 esetben szállított el járművet.

6. melléklet

Születések számának alakulása az elmúlt tíz évben
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