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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) 57. § (2) bekezdés
f) pontjának fb) alpontja értelmében az állandó bizottságok évente egyszer beszámolnak a
Közgyűlésnek az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. A Közgyűlés 2018. évre vonatkozó
beszámolók elfogadása tárgyában hozott 31/2019. (II. 21.) határozatának 2./ pontja értelmében
a 2019. évre vonatkozó bizottsági beszámolók előterjesztésének határideje a
2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását megelőző közgyűlési
ülés.
Figyelemmel arra, hogy Magyarország köztársasági elnöke a választást 2019. október
13. napjára tűzte ki, az egyes bizottságok elnökei áttekintették a bizottságok által gyakorolható
hatásköröket és legkésőbb 2019. augusztus 22-ig bizottsági előterjesztés keretében beszámolót
készítettek az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, amely beszámolót


az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 93/2019. (VIII. 21.) Eü. és Szoc. Biz.
határozatával,



a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 59/2019. (VIII. 21.) KVFB
határozatával,



a Kulturális Bizottság az 50/2019. (VIII. 21.) KB határozatával,



az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság az 59/2019. (VII. 09.) OISB. határozatával,



a Pénzügyi Bizottság a 80/2019. (VIII. 21.) PB határozatával,



a Tulajdonosi Bizottság a 126/2019. (VIII. 22.) TB határozatával, valamint



az Ügyrendi Bizottság a 63/2019. (VIII. 22.) ÜB határozatával

fogadott el és minden bizottság felkérte a bizottság elnökét, hogy ezen döntésről a Közgyűlést
tájékoztassa.
(A Józsai Településrészi Önkormányzat nem rendelkezik Közgyűléstől átruházott hatáskörrel,
ebből következően nem szerepel a beszámolóban.)
A jelen beszámolási időszak 2019. január 1. – 2019. augusztus 22. A bizottsági beszámolók
az alábbi szempontokra térnek ki:
 az átruházott hatáskör tárgya, csoportosítva aszerint, hogy az hatósági, munkáltatói vagy
önkormányzati jellegű-e. A hatósági hatáskör vonatkozásában azt is rögzíteni kell, hogy
az önkormányzati hatósági jogkör-e. Minden esetben meg kell jelölni a hatáskör
jogszabályi alapját, a hatáskör átruházást megalapozó önkormányzati rendelet vagy
határozat számát, továbbá az SZMSZ vonatkozó rendelkezését;
 az adott átruházott hatáskörben hozott döntések darabszáma (csak darabszám);
 érkezett-e a döntések ellen fellebbezés a Közgyűléshez (ez a hatósági döntéseknél
releváns);
 bármilyen típusú ügyben bírósági eljárás keletkezett-e;
 törvényességi felügyeleti intézkedés történt-e a bizottság döntésével összefüggésben.

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 57. § (2) bekezdés f) pont fb) alpontja alapján,
figyelemmel a 31/2019. (II. 21.) határozatra
elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a) Egészségügyi és Szociális Bizottsága,
b) Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága,
c) Kulturális Bizottsága,
d) Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottsága,
e) Pénzügyi Bizottsága,
f) Tulajdonosi Bizottsága, valamint
g) Ügyrendi Bizottsága
beszámolóját az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a 2019. január 1. - 2019. augusztus
22. közötti időszakra vonatkozóan az 1.-7. melléklet szerint.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2019. szeptember 5.

Dr. Papp László
polgármester

