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Tisztelt Közgyűlés!
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 57. § (2) bekezdés f) pontjának
fb) alpontja értelmében az állandó bizottságok évente egyszer beszámolnak a Közgyűlésnek az
átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
A Közgyűlés a választásokat követő alakuló ülésén, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) rendelkezéseinek megfelelően a 201/2019.
(X. 24.) határozatával döntött az Ügyrendi Bizottság, majd a 2019. november 7-ei ülésén, a
205/2019. (XI. 7.) határozatával a Közgyűlés többi állandó bizottsága tagjainak megválasztásáról.
Fentiekre tekintettel a jelen beszámolási időszak a Közgyűlés állandó bizottságai működésének
megkezdésétől 2020. december 31. napjáig terjed. A bizottsági beszámolók az alábbi
szempontokra térnek ki:
 az átruházott hatáskör tárgya, csoportosítva aszerint, hogy azok hatósági, munkáltatói vagy
önkormányzati jellegűek-e. A hatósági hatáskör vonatkozásában azt is rögzíteni kell, hogy
az önkormányzati hatósági jogkör-e. Minden esetben meg kell jelölni a hatáskör jogszabályi
alapját, a hatáskör átruházást megalapozó önkormányzati rendelet vagy határozat számát,
továbbá az SZMSZ vonatkozó rendelkezését;
 az adott átruházott hatáskörben hozott döntések darabszáma;
 érkezett-e a döntések ellen fellebbezés a Közgyűléshez;
 bármilyen típusú ügyben bírósági eljárás keletkezett-e;
 törvényességi felügyeleti intézkedés történt-e a bizottság döntésével összefüggésben.
Az SzMSz-ben foglalt kötelezettségüknek eleget téve az egyes bizottságok elnökei áttekintették a
bizottságok által gyakorolható hatásköröket és bizottsági előterjesztés keretében beszámolót
készítettek az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, amely beszámolót
 az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 19/2021. (VII. 21.) Eü. és Szoc. Biz. határozatával,
 a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 22/2021. (VII. 21.) KVFB
határozatával,
 a Kulturális és Oktatási Bizottság az 24/2021. (VII. 21.) KOB határozatával,
 az Ifjúsági és Sportbizottság az 7/2021. (VII. 21.) ISB. határozatával,
 a Pénzügyi Bizottság a 23/2021. (VII. 20.) PB határozatával,
 a Tulajdonosi Bizottság a 18/2021. (VI. 24.) TB határozatával, valamint
 az Ügyrendi Bizottság a 16/2021. (VI. 24.) ÜB határozatával.
(A Józsai Településrészi Önkormányzat nem rendelkezik Közgyűléstől átruházott hatáskörrel, ebből
következően nem szerepel a beszámolóban.)
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.tv.) 46. § (4) bekezdése szerint: „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről,
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm.
rendelet 1. §-a alapján a Kat.tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselőtestülete, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Határozati javaslat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján

a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés f)
pont fb) alpontja alapján
1./ elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a) Egészségügyi és Szociális Bizottsága,
b) Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága,
c) Kulturális és Oktatási Bizottsága,
d) Ifjúsági és Sportbizottsága,
e) Pénzügyi Bizottsága,
f) Tulajdonosi Bizottsága, valamint
g) Ügyrendi Bizottsága
beszámolóját az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2019. évi általános választását követően a működésük megkezdésétől
2020. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan az 1.-7. melléklet szerint.
2./ Felkéri a polgármestert, hogy az állandó bizottságok átruházott hatásköreinek
gyakorlásáról szóló 2021. évre vonatkozó bizottsági beszámolókat terjessze a Közgyűlés
elé.
Határidő: a Közgyűlés 2021. február 28.
Felelős: a polgármester
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2021. augusztus 19.

Dr. Papp László
polgármester

