Jegyzőkönyv
Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Ügyrendi Bizottságának
2020. február 13-án, a Polgármesteri Hivatal (4024 Debrecen, Piac u. 20.) 63. sz.
tanácstermében 8 óra 30 percre összehívott rendes, nyilvános üléséről.
Jelen vannak az ülés megkezdésekor: A jegyzőkönyv 2. mellékleteként csatolt jelenléti ív
szerint a következő személyek:
- Bizottsági tagok:
Fodor Levente elnök
Papp Viktor alelnök
Dr. Gondola Zsolt Zoárd
Dr. Kiss Sándor
Korbeák György
Mándi László
Dr. Nagy Sándor
Varga Zoltán
- Állandó meghívottak, további meghívottak és résztvevők:
Dr. Fauszt Zoltán, aljegyző
Dr. Terdik Edda, a Szervezési Jogi Főosztály vezetője
Dr. Vincze Nóra, a Jogi Osztály vezetője
Tóthné dr. Varga Marianna, a Jogi Csoport vezetője
Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Dr. Lőrincz Andrea, humánpolitikai és jogügyi ügyintéző, Jogi Osztály
Harangi Zsanett, a Fejlesztéspolitikai Csoport vezetője
Dr. Kovács Ádám, a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
Dr. Jeni Réka, nemzetközi referens, Polgármesteri Kabinetiroda
Dr. Ferenczy-Léka Dóra, nemzetközi referens, Polgármesteri Kabinetiroda
Dr. Bereczki Gyöngyi, jogügyi ügyintéző, Jogi Osztály
Dr. Csanády Edit, a Társasági Vagyoni Csoport vezetője
dr. Havasi Bianka, bizottsági referens, Jogi Osztály
Mellékletek: 1. melléklet: meghívó, 2. melléklet: jelenléti ív, 3. melléklet bizottsági
előterjesztés
Fodor Levente: Tisztelettel köszönti a Bizottság tagjait, illetve a Hivatal munkatársait.
Megállapítja, hogy az ülés megnyitásakor a jelenlévő bizottsági tagok száma 8 fő, a bizottság
határozatképes, az ülést 8 óra 35 perckor megnyitja.
Ezt követően kéri, hogy szavazzanak a bizottság tagjai a meghívóban szereplő napirendi
pontok elfogadásáról.
Szavazás: A Bizottság 8 igen szavazat 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
napirendi pontokat fogadja el:
1. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
rendelet megalkotása és a végrehajtásához szükséges döntések elfogadása,
valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Szűcs László
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2. Debrecen Integrált Területi Programjának módosítása
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Harangi Zsanett
3. Tájékoztató Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi
nemzetközi kapcsolatairól
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Dr. Jenei Réka, Dr. Ferenczy-Léka Dóra
4. Dr. Papp László polgármester 2020. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása
Előterjesztő: bizottsági elnök
Ügyintéző: Dr. Lőrincz Andrea
5. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. február 13-i
ülésére javasolt napirendi pontok előzetes véleményezése
1./ napirendi pont
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotása és a végrehajtásához szükséges döntések elfogadása, valamint Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.
(I. 24.) önkormányzati rendelet módosítása
Fodor Levente: kéri, hogy Szűcs László a Gazdálkodási Főosztály vezetője röviden foglalja
össze az előterjesztésben írtakat.
Szűcs László: elmondja, hogy a költségvetés egyensúlyban van. 2,5 milliárd forint beruházási
hitel felvételére van szükség, melynek indokait az előterjesztés is tartalmazza. A költségvetés
bevételi és kiadási oldalának részletes ismertetése már megtörtént az egyes szakbizottságok
ülésein, így arra nem tér ki részletesen. Elmondja továbbá, hogy az önkormányzati cégek,
intézmények vezetőinek, valamint a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők
béréhez kapcsolódó döntések találhatóak még az anyagban. Kiemeli továbbá, hogy az
előterjesztés része az Önkormányzat SzMSz-ének módosítása is, melyre a Műszaki Osztály
megszűnése miatt van szükség, mely a továbbiakban Műszaki csoport néven az Igazgatási
Osztályhoz fog tartozni.
Fodor Levente: kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan. Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért
szavazásra teszi fel a költségvetési rendeletet-tervezetet, melyet a Bizottság 6 igen szavazat, 2
nem szavazat és 0 tartózkodás mellett támogat.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 6 igen szavazat, 2 nem
szavazat és 0 tartózkodás mellett támogat.
Az elnök szavazásra teszi fel a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosítást, melyet a
Bizottság 8 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag támogat.
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9/2020. (II. 13.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c)
pont ce) valamint cb) alpontja alapján
1./ a „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
rendelet megalkotása és a végrehajtásához szükséges döntések elfogadása, valamint
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztést
véleményezte és azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
2./ Felkéri az elnököt, hogy a bizottság döntését a Közgyűlésen ismertesse.
Határidő: azonnal
Felelős: a bizottság elnöke
2./ napirendi pont
Debrecen Integrált Területi Programjának módosítása
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra teszi fel az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.
Szavazás: a Bizottság 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
10/2020. (II. 13.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c)
pont ca) alpontja alapján
1./ a „Debrecen Integrált Területi Programjának módosítása” tárgyú közgyűlési
előterjesztést véleményezte és azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
2./ Felkéri az elnököt, hogy a bizottság döntését a Közgyűlésen ismertesse.
Határidő: azonnal
Felelős: a bizottság elnöke
3./ napirendi pont
Tájékoztató Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi nemzetközi
kapcsolatairól
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
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Varga Zoltán: elmondja, hogy az anyagban olvasta, hogy Polgármester Úr járt Kínában
politikai kapcsolatfelvétel céljából, kérdezi, hogy ez a politikai kapcsolatfelvétel mit jelent.
Dr. Jenei Réka: elmondja, hogy Polgármester Úr egy Peking melletti tartomány
önkormányzatánál tett látogatást, ahol a tartomány polgármesterével találkozott Polgármester
Úr.
Fodor Levente: Megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el,
ezért szavazásra teszi fel az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.
Szavazás: a Bizottság 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
11/2020. (II. 13.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés l)
pontja alapján
1./ a „Tájékoztató Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi
nemzetközi kapcsolatairól” tárgyú közgyűlési előterjesztést véleményezte és azt a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
2./ Felkéri az elnököt, hogy a bizottság döntését a Közgyűlésen ismertesse.
Határidő: azonnal
Felelős: a bizottság elnöke
4./ napirendi pont
Dr. Papp László polgármester 2020. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra teszi fel az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.
Szavazás: a Bizottság 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
12/2020. (II. 13.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a Bizottság elnökének előterjesztésére a 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése és
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (1) bekezdés b) pontja, valamint 76. § (2)
bekezdése alapján, figyelemmel az 5/2020. (I. 23.) ÜB határozatban foglaltakra
1./ jóváhagyja Dr. Papp László polgármester 2020. évi szabadságának ütemezését a melléklet
szerint.
2./ Felkéri Dr. Papp László polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről a soron
következő ülésen a Bizottságot tájékoztassa.
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Határidő: folyamatosan
Felelős: Dr. Papp László polgármester
5./ napirendi pont
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. február 13-i ülésére
javasolt napirendi pontok előzetes véleményezése
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való a napirenddel
kapcsolatosan.
Dr. Fauszt Zoltán: elmondja, hogy a költségvetési rendelet-tervezethez 5 módosító javaslat
érkezett, előterjesztői kiegészítés nincsen.
Fodor Levente: Megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el,
ezért szavazásra teszi a „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020.
február 13-i ülésére javasolt napirendi pontok előzetes véleményezése” tárgyú napirendi
pontot.
Szavazás: a Bizottság 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
13/2020. (II. 13.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a Bizottság elnökének előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2)
bekezdés f) pontja alapján
1./ véleményezte a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. február
13-i ülésére javasolt napirendi pontokat és azok napirendre vételét támogatja.
2./ Felkéri az elnököt, hogy a bizottság döntését a Közgyűlésen ismertesse.
Határidő: azonnal
Felelős: a bizottság elnöke
Fodor Levente: Van-e további kérdés, kiegészítés vagy bejelentenivaló? Miután megállapítja,
hogy nincs, megköszöni a bizottság tagjainak munkáját. Felkéri Papp Viktor alelnököt a
jegyzőkönyv hitelesítésére és a nyilvános ülést 8 óra 45 perckor bezárja.
Kmf.
A bizottság ülésén az 1.-3. napirendi pontként tárgyalt előterjesztések a Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. február 13. napján tartandó ülésére szóló
közgyűlési meghívóval kerültek megküldésre, továbbá az előterjesztések elektronikusan
elérhetőek és letölthetőek a http://tmt.debrecen.hu/bizottsagiulesek internetes elérhetőségen
keresztül.

Fodor Levente
elnök

Papp Viktor
alelnök
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