DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
…/2019. (……) önkormányzati rendelete
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezetével és működésével összefüggő
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 58. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„58. §
(1) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt a Közgyűlés által a bizottságra ruházott
hatáskörökben.
(2) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményezi:
a) a szociális ellátó és gyermekjóléti intézményrendszer fejlesztésével, átszervezésével kapcsolatos
koncepciókat, tervezeteket,
b) a feladatkörét érintő területen az önkormányzat intézményrendszere szervezetének kialakítására,
változtatására irányuló tervezetet,
c) a feladatkörét érintő szakmai kérdéseket és új kezdeményezéseket,
d) a személyes gondoskodást nyújtó, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló,
valamint a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló
rendelettervezeteket,
e) a Debrecen Megyei Jogú Város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló rendelettervezeteket,
f) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata mindenkori éves gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelését,
g) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepcióját,
h) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Idősügyi Stratégiáját.
(3) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság figyelemmel kíséri az önkormányzattal szerződéses
kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatóknál a feladat ellátására vonatkozó szerződésben
foglaltak teljesülését.
(4) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság kapcsolatot tarthat:
a) a városban működő egészségügyi intézményekkel, szolgáltatókkal, egészségügyi hatósággal,
egészségbiztosítási szervvel,
b) a feladatkörébe tartozó területen működő civil és egészségfejlesztő szervezettel, egyházzal.
(5) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság figyelemmel kísérheti:

a) jogszabályi keretek között a lakosság egészségügyi ellátását,
b) az egészséges város közösségi feltételeinek elősegítése érdekében az erre vonatkozó mutatókat,
különösen a megbetegedési és halálozási mutatókat,
c) a város környezet-egészségügyi helyzetének alakulását,
d) a város polgárai szociális helyzetének alakulását,
e) rendszeresen áttekinti a városban élők lakhatási problémáit, kapcsolatot tart a lakhatással
összefüggő feladatokat ellátó szervekkel,
f) az önkormányzati feladatot ellátó nem önkormányzati fenntartású szociális szervezetek
feladatellátását.
(6) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyéb feladatai:
a) értékeli a feladatkörét érintő ellátási rendszer működésének tapasztalatait, javaslatot tesz azok
továbbfejlesztésére,
b) együttműködik a szociális gondoskodás kiterjesztése érdekében az állami, önkormányzati
szervekkel, egyházakkal, karitatív szervezetekkel és szakmai egyesületekkel,
c) önkormányzati lakások pályázat útján történő bérbeadása esetén az ajánlattevő zárt borítékban
elhelyezett ajánlatának bontására az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, vagy az általa
kijelölt tag jelenlétében kerülhet sor.”
2. §
Az SzMSz 60. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„60. §
(1) A Kulturális és Oktatási Bizottság dönt a Közgyűlés által a bizottságra ruházott hatáskörökben.
(2) A Kulturális és Oktatási Bizottság előkészíti a város kulturális feladatairól szóló
rendelettervezeteket, koncepciókat.
(3) A Kulturális és Oktatási Bizottság véleményezi:
a) az önkormányzat által fenntartott kulturális és köznevelési intézmények, valamint az
önkormányzat tulajdonában álló kulturális, köznevelési vagy idegenforgalmi feladatot
ellátó gazdasági társaságok működésével, alapításával, megszüntetésével, átszervezésével,
nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával
összefüggő előterjesztéseket,
b) az önkormányzati tulajdonban lévő köznevelési intézmény tulajdonosi vagy fenntartói
jogának – részben vagy egészben – más fenntartó részére történő átengedéséről szóló
előterjesztést,
c) a közterületen elhelyezett emléktáblák, emlékoszlopok megjelenési formáit és feliratait,
d) feladatkörébe tartozó intézmények vezetőit, gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit
érintő előterjesztéseket,
e) kulturális feladatot ellátó gazdasági társaságokkal, szervezetekkel kötendő közszolgáltatási
szerződések megkötését, módosítását,
f) művészeti alkotások közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való
elhelyezésével, áthelyezésével, lebontásával kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket,
g) a közterületek és intézmények elnevezésével kapcsolatos előterjesztéseket,

h) a kizárólagosan műteremként hasznosítható helyiségek árverés nélküli bérbeadásával
kapcsolatos előterjesztéseket,
i) önkormányzati feladat ellátása esetén civil szervezetek részére történő helyiségek ingyenes
hasznosításba adását, vagy árverés nélküli, kedvezményes bérbeadásával kapcsolatos
előterjesztéseket,
j) a kiemelt városi kulturális rendezvények megrendezését érintő önkormányzati döntéseket,
k) a nevezetes személyek sírhelyeinek nyilvántartásával összefüggő kérelmeket,
l) a feladatköréhez kapcsolódó alapítványok, közalapítványok működésével kapcsolatos
előterjesztéseket,
m) a Közgyűlés által alapított elismerések adományozásáról szóló önkormányzati rendeletben
foglaltak szerint az elismerések adományozására irányuló javaslatokat,
n) köznevelési intézményekre vonatkozó köznevelési és egyéb megállapodások tervezeteit,
o) kulturális és köznevelési intézmények fejlesztésére kiírt pályázatokra vonatkozó
előterjesztéseket.
(4) A Kulturális és Oktatási Bizottság figyelemmel kíséri:
a) a közművelődési feladatokat ellátó civil szervezetek és az önkormányzat között létrejött
megállapodásban foglaltak teljesítését,
b) feladatkörébe tartozó önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok, szervezetek
kezdeményezését, tevékenységét a Közgyűlés felkérése alapján,
c) a kulturális és köznevelési intézmények működését, szükség esetén javaslatot tehet
működési feltételrendszerük változtatására.
(5) A Kulturális és Oktatási Bizottság kapcsolatot tart a nem önkormányzati fenntartású
köznevelési intézményekkel, valamint azokkal a nem önkormányzati fenntartású intézményekkel
és civil szervezetekkel, melyek tevékenységük során kapcsolatba kerülnek a város kulturális és
idegenforgalmi életével.
(6) A Kulturális és Oktatási Bizottság egyéb feladatai:
a) közreműködik a város kulturális stratégiájának és idegenforgalmi koncepciójának
megvalósulásában, szükség szerint javaslatot tesz módosítására,
b) közreműködik a feladatköréhez tartozó önkormányzati támogatási rendszer
működtetésében,
c) tudomásul veszi az önkormányzat által fenntartott előadóművészeti intézmények elmúlt
évadjának művészeti évadbeszámolóját, valamint a következő évadjának művészeti,
közönségszervezési és marketing célkitűzéseiről, művészeti programjáról szóló
tájékoztatóját,
d) javaslatot tesz a polgármesternek az önkormányzat által biztosított közművelődési
alapszolgáltatások megszervezésére vonatkozó közművelődési megállapodás megkötésére,
e) javaslatot tesz a polgármesternek a közművelődési megállapodás alapján közművelődési
alapszolgáltatást nyújtó természetes és jogi személyek részére nyújtható pénzügyi
támogatásra,
f) elősegíti a város kulturális hagyományainak ápolását.”

3. §
Az SzMSz 61. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„61. §
(1) Az Ifjúsági és Sportbizottság dönt a Közgyűlés által a bizottságra ruházott hatáskörökben.
(2) Az Ifjúsági és Sportbizottság előkészíti a város ifjúsági és sport feladatairól szóló
rendelettervezeteket, koncepciókat.
(3) Az Ifjúsági és Sportbizottság véleményezi:
a) a sport és ifjúsági feladatot ellátó önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
működésére, megszüntetésére, átszervezésére, létesítő okirata módosítására,
költségvetésének meghatározására és módosítására, továbbá a vezető tisztségviselőket
érintő tulajdonosi döntésekre vonatkozó előterjesztéseket,
b) a sport és ifjúsági feladatot ellátó gazdasági társaságokkal, egyéb szervezetekkel kötendő
közszolgáltatási szerződések megkötését, módosítását,
c) a Cívis Talentum ösztöndíj és a Békessy Béla sportösztöndíj pályázati felhívásaira
beérkezett pályázatokat és javaslatot tesz adományozásukra,
d) a Közgyűlés által alapított elismerések adományozásáról szóló önkormányzati rendeletben
foglaltak szerint az elismerések adományozására irányuló javaslatokat,
e) ifjúsági és sportrendezvények megrendezését érintő önkormányzati előterjesztéseket,
f) ifjúsági és sportlétesítmények fejlesztésére vonatkozó előterjesztéseket,
g) sport- és ifjúsági ügyekre vonatkozó beszámolókat.
(4) Az Ifjúsági és Sportbizottság figyelemmel kíséri:
a) a sport és ifjúságpolitika területén működő önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok,
szervezetek kezdeményezéseit, tevékenységét,
b) az illetékes szakbizottsággal együttműködve a gyermek- és ifjúsági önkormányzati feladatok
megvalósulását.
(5) Az Ifjúsági és Sportbizottság kapcsolatot tart azokkal a szervezetekkel, melyek tevékenységük
során részt vesznek a város sport és ifjúsági életében.
(6) Az Ifjúsági és Sportbizottság egyéb feladatai:
a) közreműködik a feladatköréhez tartozó önkormányzati támogatási rendszer működtetésében,
b) koordinálja, folyamatosan áttekinti a város sport és ifjúsági koncepciójának megvalósulását,
szükség szerint javaslatot tesz módosítására, illetve új koncepció megalkotására,
c) elősegíti a város ifjúsági és sporthagyományainak ápolását.”
4. §
Az SzMSz 64. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(2) Az Ügyrendi Bizottság véleményezi:]

„e) a rendőrkapitány, valamint a tűzoltóparancsnok Közgyűlés elé kerülő beszámolóját,”
5. §
Az SzMSz 70. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A bizottsági tag testületi munkában való részvételét a bizottsági ülésről készült jegyzőkönyv
jelenlétre vonatkozó adatai alapján, a részvétel időtartamának megjelölésével kérelemre a bizottság
elnöke igazolja.”
6. §
Az SzMSz 73/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„73/A. §
A Közgyűlés a 2014-2020 közötti európai uniós programozási időszakban területi szempontú
operatív programként előre meghatározott keret felhasználására elfogadott integrált területi
programok végrehajtásával összefüggő feladatok ellátására irányító szervezetet hoz létre, melynek
tagjai a polgármester, valamennyi alpolgármester és a jegyző.”
7. §
Az SzMSz
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
c) 6. melléklete helyébe a 3. melléklet
lép.
8. §
(1) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadásáról szóló 13/2001. (IV. 27.) Kr. rendelet 5.
§ (1) bekezdés c) pontjában a „Kulturális Bizottság” szövegrész helyébe a „Kulturális és Oktatási
Bizottság” szöveg lép.
(2) A közterületek elnevezéséről, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről,
valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. §
(6) bekezdésében a „Kulturális Bizottság” szövegrész helyébe a „Kulturális és Oktatási Bizottság”
szöveg lép.
(3) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 37/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 6.
§ (2) és (3) bekezdésében, valamint 7. § (2) bekezdés a) pontjában a „Kulturális Bizottság”
szövegrész helyébe a „Kulturális és Oktatási Bizottság” szöveg lép.

9. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal
címzetes főjegyző

Dr. Papp László
polgármester

