ELŐTERJESZTÉS
Előterjesztő:
Fodor Levente
az Ügyrendi Bizottság elnöke

Tárgy:
Beszámoló az Ügyrendi Bizottság 2018. január 1.
- 2018. december 31. közötti átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről

Iktatószám:
JOG-6969-2/2019

Ügyintéző:
Dr. Molnár Anett

Feladatot jelent:
Véleményező bizottságok:
Ügyrendi Bizottság

Törvényességi véleményezés ideje:
Törvényességi ellenőrzést végezte:

Mellékletek:

Tisztelt Bizottság!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 57. § (2) bekezdés f) pont fb)
alpontja szerint az állandó bizottságok egyéb feladata – többek között –, hogy évente egy
alkalommal beszámolnak a Közgyűlésnek az átruházott hatáskör gyakorlásáról.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Ügyrendi Bizottságra az alábbi
hatáskörök gyakorlását ruházta át:
1. A 219/2014. (IX. 25.) önkormányzati határozat 3-4./ pontja alapján a nem képviselő
bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséhez kapcsolódó
feladatok ellátása a határozat mellékletét képező Szabályzatban foglaltak szerint;
2. Az SzMSz 64. § (1) bekezdés b) pontja és 76. § (2) bekezdése alapján a polgármester
felett az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása;
3. A 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet 9. § (11) bekezdése alapján döntés a nevezetes
személyek sírhelyeinek nyilvántartásba vételéről, illetőleg a nyilvántartás
kiegészítéséről természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli
szervezetek javaslata alapján.
A határozati javaslat melléklete tartalmazza az Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök
gyakorlásáról szóló 2018. január 1. - 2018. december 31. közötti időszakra vonatkozó
beszámolót.
Fentiekre tekintettel, kérem a Tisztelt Bizottságot a beszámoló elfogadására.
Határozati javaslat:
Az Ügyrendi Bizottság
az elnök előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés f) pont
fb) alpontja alapján
elfogadja – a melléklet szerint – az Ügyrendi Bizottság átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
szóló beszámolót.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2019. január 9.

Fodor Levente
elnök

Melléklet
a .../2019. (… ...) ÜB határozathoz

Beszámoló
az Ügyrendi Bizottság 2018. január 1. - 2018. december 31. közötti időszakban gyakorolt
átruházott hatásköreiről
A.) Hatáskörök:
- Hatósági hatáskörök: nincs.
- Munkáltatói jellegű hatáskörök:
1. A 219/2014. (IX. 25.) Ö.h. 3./ és 4./ pontja alapján a nem képviselő bizottsági tagok
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséhez kapcsolódó feladatok ellátása a
határozat mellékletét képező Szabályzatban foglaltak szerint.
A Közgyűlés a 219/2014. (IX. 25.) Ö.h. 3./ pontjában ruházta át a 2007. évi CLII. törvény 3. §
(3) bekezdés e) pont eb)-ed) alpontja alapján a bizottságoknak vagyonnyilatkozat-tételre
kötelezett nem képviselői tagjai vonatkozásában a kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó
hatáskörét. A nem képviselő bizottsági tagoknak 2018. június 30-ig kellett eleget tenniük a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek, amely kötelezettségnek mindenki határidőben
eleget tett.
2. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (1) bekezdés b) pontja és 76. §
(2) bekezdése alapján a polgármester felett az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § b) pontja
szerint az egyéb munkáltatói jogon a kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás
visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi
büntetés kiszabása kivételével minden más munkáltatói jogot kell érteni.
Ezen hatáskörcsoportból a Bizottság a belföldi és külföldi kiküldetések, illetőleg a szabadság
igénybevételének engedélyezését oly módon gyakorolta, hogy a 10/2015. (I. 29.) ÜB határozat
alapján 2015. január 1-jétől előzetesen engedélyezett polgármester úr részére - tisztsége
betöltése időtartamára - alkalmanként
a) 10 napot meg nem haladó külföldi kiküldetést,
b) 5 napot meg nem haladó belföldi kiküldetést, valamint
azzal, hogy a polgármesternek félévente beszámolót kell készítenie az így engedélyezett
külföldi és belföldi tartózkodásáról, illetőleg tájékoztatót a szabadság igénybevételéről.
A beszámolót és a tájékoztatót a határozat szerint az Ügyrendi Bizottság elnöke terjeszti a
bizottság elé tudomásul vétel végett.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján
az Ügyrendi Bizottság a 23/2018. (II. 22.) ÜB határozatával elfogadta Dr. Papp László
polgármester úr 2018. évi szabadságának ütemezését és felkérte, hogy a szabadság
igénybevételéről tájékoztassa a Bizottságot.

Ebben a tárgykörben a beszámolóval érintett időszakban 3 alkalommal [6/2018. (I. 25.)
ÜB határozat, 43/2018. (V. 31.) ÜB határozat és 56/2018. (VIII. 30.) ÜB határozat] döntött a
bizottság.
Az 57/2018. (VIII. 30.) ÜB határozattal az Ügyrendi Bizottság tudomásul vette továbbá
Polgármester úr tájékoztatását 2018. I. félévéről belföldi és külföldi kiküldetései kapcsán.
- Önkormányzati hatáskörök:
A 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet 9. § (11) bekezdése alapján döntés a nevezetes személyek
sírhelyeinek nyilvántartásba vételéről, illetőleg a nyilvántartásból történő törlésről.
Az Ügyrendi Bizottság 2018. január 1. - 2018. december 31. között nem hozott döntést e
hatáskörében eljárva.
B.) A Bizottság döntéseivel kapcsolatosan a Közgyűléshez benyújtott fellebbezések:
Hatósági hatáskör hiányában nem releváns.
C.) A Bizottság hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos bírósági eljárások:
Nem került erre sor a vizsgált időszakban.
D.) A Bizottság döntéseivel összefüggő törvényességi felügyeleti intézkedések:
Nem került erre sor a vizsgált időszakban.

