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Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság!
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés fb) pontja értelmében az állandó
bizottságok évente egyszer beszámolnak a Közgyűlésnek az átruházott hatáskör gyakorlásáról.
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a beszámolók összesítve kerülnek a Közgyűlés elé. Ezt
megelőzően a bizottságoknak a saját beszámolójuk elfogadásáról dönteniük kell.
Az átruházott hatáskör 2014. évi gyakorlásáról szóló beszámoló elfogadása – az általános
önkormányzati választásokra való tekintettel, a 3/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat
értelmében – a választásokat megelőző bizottsági, illetve közgyűlési ülésen, 2014 szeptemberében
történt meg. Jelen beszámoló ezért a 2014. november 19. – 2015. december 31. közötti időszakra
terjed ki.
A Közgyűlés által az Egészségügyi és Szociális Bizottságra átruházott hatásköröket és feladatokat –
az átruházásról rendelkező közgyűlési döntés megjelölésével és az adott hatáskörben meghozott
döntések számával együtt – a határozati javaslat mellékletét képező összefoglaló táblázat
tartalmazza.
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2014. november 19. és 2015. december 31. között 17
alkalommal ülésezett, ebből 1 alkalommal rendkívüli ülés keretében.
Ülésein összesen 122 db határozatot hozott, ezek közül 55 esetben közgyűlési előterjesztést
véleményezett, 67 alkalommal a hatáskörébe tartozó előterjesztésekről döntött.
A Közgyűlés által átruházott hatáskörben 55 alkalommal hozott döntéseket a bizottság.
Elfogadta a hatáskörébe tartozó gyermekjóléti és személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai programjait és azok mellékleteit, döntött az intézményi jogviszonyban állók,
illetve az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló érdek-képviseleti fórumok megalakításának
és működésének szabályzatáról, valamint jóváhagyta a DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye
nyári nyitvatartási rendjét.
Személyi térítési díj csökkentéséről 1 fő esetében hozott határozatot.
Ingyenes ellátásról, illetve étkeztetésről 6 esetben döntött a bizottság, összesen 14 fő részére
biztosítva az ingyenes ellátás, valamint 2 fő részére az ingyenes étkezés lehetőségét.
Praxisjog elidegenítéséhez kapcsolódó előszerződés megkötésére, valamint a háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére,
vagy módosítására irányuló döntési jog gyakorlása során a bizottság 23 határozatot hozott.
Szociális lakbértámogatás iránti kérelmekről a beszámolási időszakban 15 alkalommal tárgyalt a
bizottság, ennek során összesen 877 döntést hozott, melyekről az alábbi táblázat tartalmaz részletes
adatokat:
Döntés típusa
Megállapító határozat

Döntések száma
467

Elutasító határozat

53

Megszüntető határozat

35

Fellebbezésnek helyt adó határozat

4

Eljárást felfüggesztő határozat

1

Eljárás felfüggesztését megszüntető határozat

1

Közbenső intézkedésre irányuló végzés

316

A szociális lakbértámogatás ügyében hozott bizottsági döntésekkel kapcsolatos fellebbezést 6
esetben tárgyalt a Közgyűlés. Minden alkalommal helyben hagyta a bizottság döntését.

A Közgyűlés az Egészségügyi és Szociális Bizottságot hatalmazta fel a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálására. 2014. november 19. – 2015.
december 31. között 2 alkalommal hozott döntést a bizottság ebben a hatáskörben.
2014. évben az „A” típusú ösztöndíj pályázati felhívásra 141 db pályázat érkezett, melyek közül 88
db felelt meg a feltételeknek, a „B” típusú ösztöndíj pályázati felhívásra benyújtott 6 db pályázat
közül 3 db volt megfelelő.
A bizottság döntése értelmében 2015. évben 10 hónap időtartamra „A” típusú Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban 12 pályázó részesült havi 8.500 Ft/fő, 75 pályázó havi
7.000 Ft/fő összegben. A 2015-2018-ig tartó időszakra, összesen 3×10 hónapig „B” típusú Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban 3 pályázó részesült havi 7.000 Ft/fő
összegben.
2015. évben az „A” típusú ösztöndíjpályázatra beérkezett 143 db közül 77 db felelt meg a pályázati
kiírásnak, melyekből 10 pályázó havi 9.000 Ft/fő, 67 pályázó havi 7.500 Ft/fő összegű
támogatásban részesült. A „B” típusú ösztöndíjpályázatra benyújtott 11 pályázat közül 9 db volt
megfelelő. Ezek a pályázók a 2016-2019-ig tartó időszakban összesen 3×10 hónapig részesülnek
ösztöndíjban, amely 2 pályázó esetében havi 9.000 Ft/fő, 7 pályázó esetében 7.500 Ft/fő összegű.
Az átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos bírósági eljárás nem indult.
A határozatokban foglaltak végrehajtása minden esetben határidőre megtörtént.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjék.
Határozati javaslat
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének
előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés f) pontjának fb)
alpontja alapján
1.) a Közgyűlés által az Egészségügyi és Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök
gyakorlásáról szóló, 2014. november 19. – 2015. december 31. közötti időszakra vonatkozó
beszámolót elfogadja.
2.) Felkéri az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy a beszámolóban foglaltakat
ismertesse a Közgyűléssel.
Határidő: azonnal
Felelős: az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2016. január 5.

Dr. Kiss Sándor
elnök

