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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) 77. § (1) bekezdés a) pontja
értelmében a polgármester az önkormányzati ciklus vége előtt beszámol a Közgyűlésnek az
átruházott hatásköreinek gyakorlásáról.
Figyelemmel arra, hogy Magyarország köztársasági elnöke a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek 2019. évi általános választását 2019. október 13. napjára tűzte ki, így a 20142019. közötti ciklusra vonatkozóan az SZMSZ által előírt beszámolási kötelezettségemnek
jelen előterjesztésben teszek eleget.
A beszámoló - amely a határozati javaslat 1. mellékletét képezi - az alábbi szempontok szerint
készült el:
- az átruházott hatáskör megnevezése, csoportosítva aszerint, hogy az hatósági, önkormányzati
hatósági, munkáltatói vagy önkormányzati jellegű-e,
- feltüntetésre került a hatáskör jogszabályi alapja, a hatáskör átruházását megalapozó
önkormányzati rendelet vagy határozat száma, továbbá az SZMSZ vonatkozó rendelkezése;
- 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 polgármester döntésével összefüggésben.
A beszámoló tartalmával összefüggésben – amely a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységeinek adatszolgáltatásán alapul – kiemelendő, hogy abban csak azokról az átruházott
hatáskörökről számolok be, amelyekben a 2014-2019. közötti önkormányzati ciklusban döntés
született. A ténylegesen átruházott hatáskörök száma ennél bővebb, melynek teljes felsorolását
az SZMSZ 1. melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 77. § (1) bekezdés a)
pontja alapján
elfogadja a polgármester beszámolóját az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a 2014-2019.
közötti önkormányzati ciklusra vonatkozóan az 1. melléklet szerint.

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2019. szeptember 16.
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