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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 200/2019. (X. 24.) határozatával
2019. október 24. napjától a következő helyi önkormányzati általános választás napjáig tartó
időtartamra a debreceni oktatási intézmények közötti kapcsolatok koordinálásáért felelős
tanácsnokká választott. A hivatkozott önkormányzati határozat értelmében feladatkörömbe
tartozik a Debrecenben működő oktatási intézmények együttműködésének és a szervezetek
közötti kapcsolatrendszer megfelelő működésének koordinációja a jelenlegi magas oktatási
színvonal fenntartása érdekében.
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 53. § (4) bekezdése
értelmében, valamint a 200/2019. (X. 24.) határozat 2./ pontjában meghatározott határidő
figyelembevételével a tanácsnoknak e megbízatás keretében tevékenységéről minden év
novemberében be kell számolnia. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a tanácsnoki
beszámoló – az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint – benyújtásra került.
Megköszönve az eddigi feladatellátáshoz szükséges feltételek biztosítását, tájékoztatom a
Tisztelt Közgyűlést, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 34. §-a szerinti tanácsnoki tisztségemről az SzMSz 53. § (3) bekezdés e) pontja alapján
2021. november 30. napjával lemondok.
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 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét maga
gyakorolja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni.

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
Komolay Szabolcs tanácsnok előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 23. §
(2) bekezdése, valamint 53. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel a 200/2019. (X. 24.)
határozatra
elfogadja Komolay Szabolcs tanácsnoki tevékenységéről szóló beszámolóját és eddig végzett
munkáját megköszönve tudomásul veszi a tanácsnoki tisztségről történő lemondását.

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2021. november 2.

Komolay Szabolcs
tanácsnok

