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Tisztelt Közgyűlés!
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet
hirdetett ki 2020. november 4. napjától. A különleges jogrend sajátos szabályaiból eredően a
hivatkozott kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről a 26/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet, az újabb veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről pedig a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet rendelkezett 2021. február 8. napjától
kezdődően. Az előzőekben megjelölt jogszabályok értelmében a veszélyhelyzet fennállása
folyamatosnak tekinthető.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja. Ennek keretében a polgármester nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a
települést is érinti.
A Belügyminisztérium által - a 2020. év március hónapjában kihirdetett első veszélyhelyzet
idején - kiadott iránymutatás értelmében, a különleges jogrend intézményével összhangban álló
értelmezés alapján a Kat. 46. § (4) bekezdése szerint sem a képviselő-testület, sem a bizottságok
ülésének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti
összehívására nem volt lehetőség.
A Magyar Közlöny 2021. évi 103. számában kihirdetett, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes
rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 2021. június
15-én hatályba lépett rendelkezései alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete,
illetve annak bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja, melynek értelmében a
testületek újból üléseznek.
A 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet értelmében, a sajátos döntéshozatali rend megszűnésére
tekintettel jelen előterjesztésben tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést a 2020. november 4-től
fennálló veszélyhelyzeti időszakok alatt a Kat. 46.§ (4) bekezdése alapján a Közgyűlés feladatés hatáskörében meghozott polgármesteri döntésekről.
2020. november 4. napja (a veszélyhelyzet kezdete) és 2021. május 31. napja (az utolsó
döntéshozatali nap) között a Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva 122 polgármesteri
határozat és 47 önkormányzati rendelet elfogadásáról döntöttem, melyről az előterjesztés
melléklete nyújt tájékoztatást.
Annak érdekében, hogy a döntéselőkészítés és a döntéshozatal átlátható és szabályozott módon
történjen, a veszélyhelyzet idején Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése,
állandó bizottságai valamint a Józsai Településrészi Önkormányzat feladat- és hatáskörében
készülő polgármesteri előterjesztésekről szóló 23/2020. számú együttes polgármesteri és
jegyzői utasításban szabályoztuk Dr. Szekeres Antal jegyző úrral az előterjesztések
elkészítésének és a döntések kihirdetésének rendjét, valamint az előterjesztésekre vonatkozó
formai és tartalmi követelményeket. A jogszabályi követelményeknek történő megfelelés

érdekében egyeztettünk a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal,
Belügyminisztérium által kiadott állásfoglalások is segítették munkánkat.
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a

A döntések alapját képező polgármesteri előterjesztések törvényességi ellenőrzésére mind a
Közgyűlés, mind a bizottságok feladat- és hatáskörében eljárva meghozott döntések esetében
sor került, amelyet követően a polgármesteri előterjesztések véleményezés céljából
elektronikus úton megküldésre kerültek a képviselők részére.
A beérkezett észrevételeket, véleményeket, javaslatokat minden esetben áttekintettük és
amennyiben indokolt volt, a szükséges módosítások átvezetése is megtörtént.
A meghozott polgármesteri döntések még a döntéshozatal napján az Önkormányzat
Közlönyében kihirdetésre, valamint közzétételre kerültek és azokat a képviselők számára –
közvetlenül hivatalos lapban való megjelenést követően, még aznap – elektronikus úton
megküldtük.
Az önkormányzati rendeletek a Nemzeti Jogszabálytár internetes felületén (www.njt.hu) is
megjelentek, valamint minden polgármesteri döntést és annak előterjesztését felterjesztettünk a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz a törvényességi felügyelet ellátása érdekében.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet
1. §-a alapján
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 18. §-a, valamint
24. és 25. §-a alapján
tudomásul veszi a 2020. november 4. napja és a 2021. június 15. napja közötti időszakban a
veszélyhelyzet alatt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének feladat- és
hatáskörében hozott polgármesteri határozatokról és önkormányzati rendeletekről szóló
tájékoztatót.

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2021. június 17.

Dr. Papp László
polgármester

