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Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 84. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete az
önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására
polgármesteri hivatalt hoz létre.
A Mötv. 81. § (1) bekezdése és a (3) bekezdés f) pontja alapján a jegyző vezeti a polgármesteri
hivatalt, aki évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 80. § (1) bekezdés e) pontja
szerint a jegyző – a jogszabályban meghatározott feladatai mellett – a Polgármesteri
Hivatal működéséről, valamint ennek keretében az átruházott hatáskör gyakorlásáról és
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról évente egy alkalommal beszámol a
Közgyűlésnek.
I./
A fentiekben előírt kötelezettségemnek kívánok eleget tenni a Polgármesteri Hivatal 2017. évi
tevékenységéről szóló, a főosztály-, osztály és irodavezetők által nyújtott adatszolgáltatáson
alapuló beszámoló Közgyűlés elé terjesztésével, melynek célja, hogy az önkormányzati
képviselőkön kívül a közvélemény is értesüljön az alábbi szerkezeti egységek keretében
ismertetett, tavaly végzett fontosabb feladatainkról:
1. Bevezető
2. Az önkormányzat működésével kapcsolatos funkcionális tevékenység, a közszolgálati
tisztviselői apparátus, a Hivatal üzemeltetése
3. Város-, infrastruktúra- és gazdaságfejlesztés, településüzemeltetés
4. Humán-igazgatási, intézményfelügyeleti feladatok
5. Önkormányzati gazdálkodás, pénzügyi ellenőrzés
6. Hatósági ügyintézés
7. A közvélemény tájékoztatása, minőségpolitika
8. Összegzés
Megköszönve a Közgyűlésnek, hogy biztosította a 2017. évi feladatellátáshoz szükséges
személyi, dologi, tárgyi feltételeket kérem, szíveskedjenek a határozati javaslat mellékleteként
előterjesztett beszámolót megtárgyalni és elfogadni.
II./
Az SzMSz 80. § (1) bekezdés e) pontja alapján, a felelősök jelentéseinek figyelembevételével, a
Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról az alábbiak szerint számolok be:

Gazdálkodási Főosztályt érintő határozatok:
1./ 112/2016. (V. 26.) határozatával a Közgyűlés szándéknyilatkozatot fogadott el a 2017. évi
Hőlégballon Európa-bajnokság és a 2016. évi Elő-Európa-bajnokság megrendezésében és
lebonyolításában való közreműködésre vonatkozóan és döntött arról, hogy sikeres pályázat esetén
együttműködési megállapodást köt a Magyar Repülő Szövetséggel és legfeljebb 10 millió forintot
biztosít számára a pályázati cél megvalósításához.
A határozat 5./ pontjában a testület felkérte a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy sikeres pályázat
esetén fenti összeget Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésébe tervezze
be.

Az összeg betervezésére azért nem került sor, mert a pályázat nem volt sikeres.

2./ 211/2016. (VI. 23.) határozatában a testület döntött arról, hogy vezető partnerként részt kíván venni
az Interreg V-A Romania-Hungary Programme keretében meghirdetésre kerülő „Színházi kultúrák
találkozása” című pályázatban, melynek érdekében projekt koncepciót nyújtott be.
A határozatban kinyilvánította továbbá, hogy partnerként részt kíván venni a Csokonai Nemzeti Színház
mint vezető partner által benyújtásra kerülő „Kulturális Képzési Központ és Értéktár” című pályázatban
is.
A döntés 4./ pontjában felkérte a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy sikeres pályázat esetén
pályázatonkénti 5-5 % önerőt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az intézmény
2017. évi költségvetésébe tervezzen be.
Az 5-5 %-os önerő betervezése azért nem történt meg, mert abban az évben a pályázat nem került
kiírásra.

3./ 301/2016. (XI. 24.) határozatának értelmében a testület pályázatot nyújtott be a Magyarországon
található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában kiírt felhívásra és úgy határozott,
hogy eredményes pályázat esetén az elnyert támogatás 10 %-át, de maximum 20 millió forint összegű
önerőt biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése terhére,
melynek betervezésére – a határozat 2./ pontjában – kérte fel a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét.
Fedezetre azonban nem volt szükség, mivel a projekt nem indult el.

4./ 77/2017. (IV. 27.) határozatával a Közgyűlés elfogadta a CÍVISBUSZ Konzorcium és a DKV Zrt.
2016. évi beszámolóját a helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátásáról, a határozat 3./ pontjában
pedig felkérte a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a beszámolókban kimutatott, a közszolgáltatás
bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeinek ellentételezéseire vonatkozó igény - kompenzáció megtérítésével kapcsolatos előterjesztést készítse elő és terjessze azt a Közgyűlés elé.
A költségvetésbe azonban osztalék betervezésre nem került sor, mert a DV Zrt.-től osztalék elvonásra
tulajdonosi döntés nem született.

5./A 112/2017. (V. 25.) határozat a Tüzér utca 4. szám alatti ingatlanon tervezett irodaházzal
kapcsolatos beruházásról szóló tájékoztató tudomásulvételéről szólt, valamint a döntés 2./ pontjában a
Közgyűlés felkérte a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának elnökét, hogy amennyiben ez a
társaság az irodaház működtetéséhez, üzemeltetéséhez pénzügyi forrást biztosít, arról számoljon be a
Közgyűlésnek.
A DV Zrt. fedezetet azonban nem kért, így a döntés a költségvetést nem érintette.
6./ 276/2014. (XII. 18.) határozatával a testület a Debrecen, Rakovszky Dániel utcán található 5845
hrsz.-ú ingatlan ingyenes hasznosításba adásáról döntött a Debrecen-Nagytemplomi Református
Egyházközség részére.
Az erről szóló megállapodást mindkét fél aláírta, azonban az ingatlant az Egyházközség nem vette
birtokba, így beszámolási kötelezettsége sem keletkezett.

7./ 70/2016. (III. 31.) határozatával a Közgyűlés határozatlan időtartamra ingyenesen hasznosításba
adta a 4027 Debrecen, Thomas Mann utca 16. szám alatti ingatlant a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház
részére.
Az ingyenes hasznosításba adásról szóló szerződés aláírását követően az ingatlan birtokba adása 2016.
augusztus 31-én megtörtént. Az ingatlan hasznosítására vonatkozó beszámolási kötelezettségének az
Egyház – a 2016-os év szeptembertől decemberig terjedő időszakra vonatkozóan is – a 2017. évi
beszámoló benyújtásával egyidejűleg tesz majd eleget.

8./ 255/2016. (IX. 15.) határozatával a Közgyűlés a Debrecen, Rákóczi utca 13. szám alatti ingatlan
nyilvános pályáztatás útján történő értékesítéséről döntött.
Az ingatlanra vonatkozóan pályázati felhívás nem jelent meg, mivel az ingatlanon lévő rossz állapotú
épületek elbontása szükségessé vált. Az intézkedések megtétele után a közgyűlési határozat módosítása
szükséges, melynek előkészítése folyamatban van.
9./ 16/2017. (I. 26.) határozatával a Közgyűlés a Debrecen, Jókai u. 48. szám alatt található ingatlan
és az ingatlannal szomszédos ingatlanok nyilvános pályáztatás útján történő együttes értékesítéséről
döntött.
Az együttes értékesítésre vonatkozó pályázati felhívás egy alkalommal meghirdetésre került. Ezt
követően azonban nem jelent meg hirdetés, mert a pályázati felhívásban rögzített ingatlanok
összevonását tartalmazó telekalakítást a földhivatal elutasította, továbbá a Debrecen, Csap utca 9-11.
szám alatti épület életveszélyessé vált és intézkedni kellett lebontásáról. Mindezek alapján a közgyűlési
döntés módosítása szükséges, melynek előkészítése folyamatban van.

Városfejlesztési Főosztályt érintő határozatok:
10./ 305/2011. (XII. 22.) önkormányzati határozatával a Közgyűlés jóváhagyta a 2009. évtől 2014.
évig terjedő időtartamra szóló Települési Környezetvédelmi Program felülvizsgálatát. A határozat 3./
pontjában a testület felkérte a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a jóváhagyott programot
szükség szerint, de legkésőbb 2014. december 31-ig felülvizsgálat céljából terjessze újra a Közgyűlés
elé.

Ezt a határidőt a Közgyűlés 79/2016. (III. 31.) határozatával módosította és határidőként 2016.
szeptember 30. napját jelölte meg.
A Környezetvédelmi Program felülvizsgálati dokumentációját az előkészítésért felelős cég 2016. április
8-án ugyan átadta a Polgármesteri Hivatalnak, azonban a felülvizsgálati dokumentáció elkészítésének
időszakában városunkban számos változás történt. Több beruházás vette kezdetét, amelyek Debrecen
környezeti állapotát kedvezően befolyásolják (közlekedési infrastruktúrában bekövetkező kedvező
változások, épületek hőszigetelése, kerékpárutak kialakítása). Megemlítendő, hogy a város
Levegőminőségi tervét is módosította a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, de a további környezeti
elemek esetében is friss mérésekre van szükség. Szakmailag indokolt tehát egy újabb környezeti állapotértékelés alapján a programot felülvizsgálni. Mindezek alapján javaslom a határozatban foglalt
határidőt 2018. december 31-ére módosítani.

11./ Debrecen Megyei Jogú Város Stratégiai Zajtérképét a Közgyűlés 244/2012. (XI. 29.)
határozatával fogadta el.
E határozat 2./ pontjában a testület felkérte a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy az elfogadott
Stratégiai Zajtérképet szükség szerint, de legkésőbb 2017. december 31-ig felülvizsgálat céljából
terjessze újra a Közgyűlés elé.
2017. május 6-ai hatállyal a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm.
rendelet 1. § (3) bekezdésének a) pontja akként módosult, hogy a stratégiai zajtérkép készítésére
kötelezett települési önkormányzatok helyett a környezetvédelemért felelős miniszter által kijelölt, az
irányítása alatt álló költségvetési szerv vagy a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdálkodó szervezet
lett a zajtérkép készítésére kötelezett. A szakminisztérium államtitkárának tájékoztatása alapján a
települési zajtérkép készítésére kötelezett szervként a miniszter kijelölése alapján a Herman Ottó Intézet
Nonprofit Kft. fog eljárni.
Mivel a továbbiakban nem az önkormányzat a zajtérkép készítésére kötelezett, javaslom a határozat
2./ pontjának hatályon kívül helyezését.
A fentiekben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a jegyző előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja, valamint
az
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése, a 23. § (2) bekezdése és 80. § (1)
bekezdés e) pontja alapján
1./ elfogadja
– a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről, valamint ennek keretében a jegyzőre
átruházott hatáskör gyakorlásáról szóló beszámolót a melléklet szerint és
– a 112/2016. (V. 26.) határozat 5./ pontja,
a 211/2016. (VI. 23.) határozat 4./ pontja,
a 301/2016. (XI. 24.) határozat 2./ pontja,
a 77/2017. (IV. 27.) határozat 3./ pontja,
a 112/2017. (V. 25.) határozat 2./ pontja,
a 276/2014. (XII. 18.) határozat 6./ pontja,
a 70/2016. (III. 31.) határozat 6./ pontja,
a 255/2016. (IX. 15.) határozat 7./ pontja,
a 16/2017. (I. 26.) határozat 8./ pontja,
végrehajtásáról szóló beszámolót.
2./ Módosítja a 305/2011. (XII. 22.) határozat 3./ pontját oly módon, hogy határidőként 2018. december
31-ét jelöli meg.

3./ Hatályon kívül helyezi a 244/2012. (XI. 29.) határozat 2./ pontját.

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2018. május 23.

Dr. Szekeres Antal
címzetes főjegyző

