ELŐTERJESZTÉS
Előterjesztő:
Dr. Szekeres Antal jegyző
Tárgy:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi
tevékenységéről és ennek keretében a jegyzőre átruházott
hatáskör gyakorlásáról, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Iktatószám:
SZER-3920/2016
Ügyintéző:
Dr. Bodnár Anna
Feladatot jelent:
Szűcs László a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Dr. Papp László a polgármester
részére
Véleményező bizottságok:
Ügyrendi Bizottság
Közgyűlés
Törvényességi véleményezés ideje:

2016. március 24.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Reisz Zsuzsanna

Mellékletek:
Hivatali beszámoló (a határozati javaslat 1. melléklete)
Helyiséglista és vázrajz (a határozati javaslat 2. melléklete)

Tisztelt Közgyűlés!
I./
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 84. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy
közös önkormányzati hivatalt hoz létre.
A Mötv. 81. § (1) bekezdése és a (3) bekezdés f) pontja alapján a jegyző vezeti a polgármesteri
hivatalt, aki évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 80. § (1) bekezdés e) pontja
szerint a jegyző – a jogszabályban meghatározott feladatai mellett – a Polgármesteri Hivatal
működéséről, valamint ennek keretében az átruházott hatáskör gyakorlásáról évente egy
alkalommal beszámol a Közgyűlésnek.
A fentiekben előírt kötelezettségemnek kívánok eleget tenni a Polgármesteri Hivatal 2015. évi
tevékenységéről szóló, az osztályvezetők által nyújtott adatszolgáltatáson alapuló beszámoló
Közgyűlés elé terjesztésével, melynek célja, hogy az önkormányzati képviselőkön kívül a
közvélemény is értesüljön az alábbi szerkezeti egységek keretében ismertetett, tavaly végzett
fontosabb feladatainkról:
1. Bevezető rész
2. Az önkormányzat működésével kapcsolatos funkcionális tevékenység, a közszolgálati
tisztviselői apparátus, a Hivatal üzemeltetése,
3. Város-, infrastruktúra- és gazdaságfejlesztés, településüzemeltetés
4. Humán-igazgatási, intézményfelügyeleti feladatok
5. Önkormányzati gazdálkodás, pénzügyi ellenőrzés
6. Hatósági ügyintézés
7. A közvélemény tájékoztatása, minőségpolitika
8. Összegzés
Megköszönve a Közgyűlésnek, hogy biztosította a 2015. évi feladatellátáshoz szükséges személyi,
dologi, tárgyi feltételeket kérem, szíveskedjenek a határozati javaslat 1. mellékleteként előterjesztett
beszámolót megtárgyalni.
II./
Az SZMSZ 23. § (3) bekezdése alapján, a felelősök jelentéseinek figyelembevételével, a Közgyűlés
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról az alábbiak szerint számolok be:
Gazdálkodási Főosztályt érintő határozatok:
1./ A 189/2015. (IX. 24.) határozatával a Közgyűlés fedezet biztosításáról döntött egyes
önkormányzati intézmények részére.
A határozat 9./ pontjában a testület felkérte a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításával tervezzen be fedezetet:
- a határozat 1./ pontjában az Ifjúság Utcai Óvoda 2015. szeptember 1. napjától engedélyezett

álláshelyeinek kiadásaira a 2015. költségvetési évre vonatkozóan 1.600.000,- Ft összegben,
- a határozat 4./ pontjában a Méliusz Juhász Péter Könyvtár magasabb vezetőjének megállapított
garantált összegen felüli illetményére vonatkozóan,
- a határozat 5./ pontjában a Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti
Központja, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye vezetője
részére garantált összegen felüli illetményére vonatkozóan.
A döntésnek megfelelően az Ifjúsági Utcai Óvoda engedélyezett álláshelyeinek kiadásaira
1.600.000.- Ft összeg betervezésére sor került. A határozat 4./, illetve 5./ pontjaiban meghatározott
összegeket az érintett intézmények saját költségvetésük terhére kigazdálkodták.
2./ A 93/2014. (V. 29.) határozatával a Közgyűlés a Szabadtéri Színpad (Debrecen, Nagyerdei park
6.) FŐNIX Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. (4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.,
képviseli: Bódor Edit ügyvezető) részére történő ingyenes hasznosításába adásáról döntött.
A határozat 3./ pontjában a testület felkérte a FŐNIX Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezetőjét, hogy a jogviszony időtartama alatt minden év szeptember 30. napjáig
tájékoztassa a Közgyűlést az ingatlan hasznosításáról.
Az előterjesztés elkészítésével a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét bízta meg.
Tekintettel arra, hogy az ingatlan hasznosításáról szóló közgyűlési előterjesztés elkészítése még
folyamatban van, javaslom az első beszámoló elkészítésének határidejét 2016. június 30-ára
módosítani.
Városfejlesztési Főosztályt érintő határozat:
3./ A 305/2011. (XII. 22.) önkormányzati határozatával a Közgyűlés jóváhagyta a 194/2010.
(VII. 8.) önkormányzati határozattal elfogadott, 2009-2014 évekre vonatkozó Debrecen Megyei
Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatát.
A határozat 3./ pontjában a testület felkérte a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy
legkésőbb 2014. december 31. napjáig a Környezetvédelmi Programot felülvizsgálat céljából
terjessze a Közgyűlés elé. Ezt a határidőt 253/2015. (XII. 17.) határozatával a Közgyűlés 2016.
március 31. napjára módosította.
A Környezetvédelmi Program felülvizsgálatának előkészítésére megtörtént az ajánlattétel. Az
elkészítésért felelős cég adatkéréssel fordult a társszervekhez, és az adatok még nem érkeztek be,
ezért javaslom a határozatban foglalt határidőt 2016. szeptember 30-ára módosítani.
Humán Főosztályt érintő határozat:
4./ A Közgyűlés 30/2016. (II. 25.) határozatával pályázat benyújtásáról döntött a Közép- és Keleteurópai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által meghirdetett Az 1956-os
forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a
hősöknek és az áldozatoknak emléket állító úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozása címen
kiírt, KKETTKK-56P-02 jelű pályázatra, új emlékmű állítása céljából.
A februári közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában a pályázott összeg tévesen szerepelt,
ezért javaslom a határozat 1./ pontjának módosítását.
III./
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvénynek a 2015. június 12. napjától hatályos
módosítása alapján a térségi integrált szakképzési feladatokat és a közfeladat ellátást szolgáló
ingatlan és ingó vagyont át kellett adni a Debreceni Szakképzési Centrum részére. Az ALFÖLD
SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ennek

megfelelően az ingatlant a Debreceni Szakképzési Centrum rendelkezésére bocsátotta, és az
együttműködésről a vagyonkezelési szerződés megkötéséig egy megállapodást írtak alá.
Az ingyenes vagyonkezelési szerződés megkötése még folyamatban van a felek között, azonban az
ingatlan tényleges használati viszonyairól megállapodás született, melynek írásban történő
rögzítéséhez szükséges, hogy az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése pontosan rögzítse döntésében a Debrecen,
Fokos utca 12. szám alatti ingatlan használati megosztását. Ezen döntés meghozatalát meg kell
előznie a Közgyűlés döntésének, tekintettel az önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.)
önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontjára.
A fentiekben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a jegyző előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja, az 1/2013. (I.
24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése, 23. § (2) és (3) bekezdése, a 80. § (1) bekezdés e)
pontja, a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja, valamint az
ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság társasági szerződésének VIII. fejezet 8.7. pontja alapján
I./ elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről, valamint ennek keretében a
jegyzőre átruházott hatáskör gyakorlásáról szóló beszámolót az 1. melléklet szerint.
II./
1./ Elfogadja a 189/2015. (IX. 24.) határozat 9./ pontja végrehajtásáról szóló beszámolót.
2./ Módosítja a 93/2014. (V. 29.) határozat 3./ pontját oly módon, hogy az első beszámoló
elkészítésének határidejeként 2016. június 30-át jelöli meg.
3./ Módosítja a 305/2011. (XII. 22.) önkormányzati határozat 3./ pontját oly módon, hogy
határidőként 2016. szeptember 30-át jelöli meg.
4./ Módosítja a 30/2016. (II. 25.) határozat 1./ pontját az alábbiak szerint:
„1./ pályázatot nyújt be a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány által meghirdetett Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a
kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító
úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozása címen kiírt KKETTKK-56P-02 jelű
pályázatra 5.000.000 forint összegű vissza nem térítendő támogatás elnyerésére, új
emlékmű állítása céljából.”
III./
1./ Javasolja az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének, hogy a Debreceni Szakképzési
Centrum és a Társaság között 2015. július 5. napján megkötött Együttműködési Megállapodásra
való tekintettel a vagyonkezelési szerződés megkötéséig a Debreceni Szakképzési Centrum részére
adjon át a 4030 Debrecen, Fokos u. 12. szám alatti, 11199 hrsz.-ú, 1 ha 379 m 2 területű ingatlanból
1573 m2 nagyságú ingatlanrészt a 2. melléklet szerint a szakképzési közfeladat ellátása és az ehhez
szükséges infrastruktúra biztosítása céljából.

2./ Felkéri a polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén a III./1./ pontban foglalt döntésnek
megfelelően képviselje Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát.
Határidő: a Társaság soron következő taggyűlése
Felelős: a polgármester
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről a Társaság
ügyvezetőjét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Gazdálkodási Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. március 24.
Dr. Szekeres Antal
jegyző

