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Tisztelt Közgyűlés!
I.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 49. § (3a) bekezdésében foglaltak alapján a tárgyévre
vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési
szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a
tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig – a képviselő-testület elé
kell terjeszteni jóváhagyásra. Az előterjesztésnél figyelembevételre került az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény azon előírása, mely szerint az önkormányzat költségvetésének
végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét úgy kell a képviselő-testület elé
terjeszteni, hogy az az előterjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési
évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
2021. évben a hatályos központi előírások, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet és Debrecen
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2015. együttes polgármesteri és jegyzői utasítás szerint az ellenőrzési feladatot – a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a Bkr.ben foglaltakra alapozva – Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési
Irodája végezte.
Az Ellenőrzési Iroda ellátott tevékenysége az előterjesztés határozati javaslata 1. mellékleteként
csatolt jelentésben került részletezésre. A jelentés összeállítása során betartásra kerültek – annak
belső tartalmára és szerkezetére vonatkozóan – a Bkr.-ben meghatározott előírások és a
Pénzügyminisztérium által kiadott iránymutatások.
A helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatát a Debreceni
Intézményműködtető Központ (a továbbiakban: DIM) látta el a 2021. évben valamennyi
költségvetési szerv esetében együttműködési megállapodás alapján. A DIM belső ellenőrzési
vezetője elkészítette éves összefoglaló ellenőrzési jelentését, és megküldte Debrecen Megyei
Jogú Város Jegyzője részére a Bkr. 49. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően, melyet az
előterjesztés határozati javaslatának 2. melléklete tartalmaz.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslat mellékletei alapján a 2021.
évi ellenőrzési jelentéseket elfogadni szíveskedjen.
II.
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint:

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést
is érinti.”
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 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat
képviselő-testülete, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

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 Jegyző előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3)-(4) bekezdése, valamint a
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 48. §-a és 49. § (3a) bekezdése alapján, figyelemmel a
1928/2020. (XII. 14.) PM határozatban foglaltakra
1./ jóváhagyja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi éves ellenőrzési
jelentését az 1. melléklet szerint.
2./ Jóváhagyja a Debreceni Intézményműködtető Központ 2021. évi éves összefoglaló
ellenőrzési jelentését a 2. melléklet szerint.
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2022. április 14.

Dr. Szekeres Antal
címzetes főjegyző

