Jegyzőkönyv
Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Ügyrendi Bizottságának
2019. április 18-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
Csikai József
Dr. Nagy Sándor
Kőszeghy Csanád Ábel
Korbeák György
- Állandó meghívottak, további meghívottak és résztvevők:
Dr. Fauszt Zoltán aljegyző
Tóthné dr. Varga Marianna, Jogi Osztály, Jogi Csoport vezetője
Dr. Uzonyi Attila r. ezredes, a Debreceni Rendőrkapitányság vezetője
Harangi Zsanett, Polgármesteri Kabinetiroda, Fejlesztéspolitikai Csoport vezetője
Szabóné dr. Ungvári Andrea, jogügyi ügyintéző
Dr. Simon Kitti, jogügyi ügyintéző
Dr. Bene Edit, az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
Dr. Kovács Ádám, a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
dr. Havasi Bianka, jegyzőkönyvvezető
Mellékletek: 1. melléklet: meghívó, 2. melléklet: jelenléti ív
Fodor Levente:
Tisztelettel köszönti a Bizottság tagjait, illetve a Hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy az ülés
megnyitásakor a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő, a bizottság határozatképes, az ülést 8 óra
35 perckor megnyitja.
Ezt követően kéri, hogy szavazzanak a bizottság tagjai a meghívó napirendi pontok elfogadásáról.
Szavazás: A Bizottság 5 igen szavazat 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi napirendi
pontokat fogadja el:
1. Beszámoló Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának 2018. évi helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Dr. Havasi Bianka
2. Debrecen Integrált Területi Programjának módosítása, valamint beszámoló
Debrecen Integrált Területi Programjának végrehajtásáról
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Harangi Zsanett
3. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő egyes
óvodák alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: a Humán Főosztály vezetője
Ügyintéző: Dr. Harangi Melinda, Dr. Szabóki Judit
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4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről, valamint ennek
keretében a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: a jegyző
Ügyintéző: Dr. Simon Kitti, Szilágyi Béla
5. Bírósági ülnökök megválasztása
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Szabóné dr. Ungvári Andrea
6.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2019. április 18-ai ülésére
javasolt napirendi pontok előzetes véleményezése

1./ napirendi pont
Beszámoló Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának 2018. évi helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Dr. Uzonyi Attila r. ezredes összefoglalta a beszámoló tartalmát, valamint elmondta, hogy a 2018.
nyarán hatályba lépett új büntetőeljárási törvény nagyban meghatározta a munkájukat. Kiemelte, hogy
a lakásbetörések száma 30%-kal csökkent az előző évhez képest. A személyi sérüléssel járó közúti
balesetek megelőzése érdekében megyei szinten összehangolt intézkedésbe kezdtek, melynek
eredményeként az elmúlt 9 év legjobb eredményét érték el a halálos kimenetelű közúti balesetek
tekintetében. A továbbiakban is kiemelt hangsúlyt fektetnek a közlekedési balesetek megelőzésére.
Kőszeghy Csanád Ábel: megköszönte Rendőrkapitány Úr és az egész rendőrség munkáját és kérdezi,
hogy minek köszönhető a jelentős csökkenés a bűncselekmények számának tekintetében?
Dr. Uzonyi Attila r. ezredes: elmondta, hogy rengeteg rendőr van kint a közterületeken, a bűnügyes
kollégák is teljesítenek kinti szolgálatot az irodában végzett munkájuk mellett, az elmúlt három évben
rendszeresen tartanak hétvégente átfogó ellenőrzéseket is, mindezek elősegítik a bűncselekmények
elkövetésének megelőzését.
Csikai József: megköszönte a rendőrség munkáját. Elmondta, hogy meglátása szerint a beszámolóban
rögzített, ismertté vált és felderített bűncselekményeken felül sok látens bűncselekmény van, melyeket
nem is jelentenek be a sértettek, ezzel összefüggésben elmondta, hogy túl kevésnek gondolja a
személygépkocsi jogellenes eltulajdonításával kapcsolatos ügyeket. Kérdezi, hogy erről mi a
véleménye Rendőrkapitány Úrnak?
Dr. Uzonyi Attila r. ezredes: elmondta, hogy minden állampolgárt arra bíztatnak, hogy jelentsék be az
ellenük elkövetett bűncselekményt.
Fodor Levente: szintén megköszöni Rendőrkapitány Úr és minden rendőr munkáját. Arról
érdeklődött, hogy tervezik-e a rendőrség épületének felújítását.
Dr. Uzonyi Attila r. ezredes: elmondta, hogy folyamatosan hajtanak végre az épületen felújítási
munkákat, de a céljuk egy új épület lenne, mely a kor követelményeinek, igényinek megfelel.
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e további kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan. Megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért
szavazásra teszi fel az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.
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Szavazás: a Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
28/2019. (IV. 18.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés e) pontja
alapján
1./ a „Beszámoló Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának 2018. évi helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról” 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, valamint beszámoló Debrecen Integrált
Területi Programjának végrehajtásáról
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Dr. Kovács Ádám: elmondja, hogy az előterjesztés két részből áll, az elsőben az ITP végrehajtásáról
szóló éves beszámolási kötelezettségnek tesznek eleget, míg a másodikban egy módosítási javaslat
található. A Közgyűlés korábban már döntött a „Szociális városrehabilitáció a NagysándortelepVulkántelepen” című támogatási kérelem visszavonásáról és a felszabadult forrásnak az
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című projektre történő átcsoportosításról,
ennek az átcsoportosításnak az ITP-ben történő átvezetésről szóló döntést tartalmazza az előterjesztés.
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e további kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan. Megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért
szavazásra teszi fel az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.
Szavazás: a Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
29/2019. (IV. 18.) 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, valamint beszámoló Debrecen
Integrált Területi Programjának végrehajtásáról” 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
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3./ napirendi pont
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő egyes óvodák alapító
okiratának 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 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
30/2019. (IV. 18.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati 64. § (2) bekezdés c)
pontja alapján
1./ a „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő egyes óvodák
alapító okiratának 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
4./ napirendi pont
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről, valamint ennek keretében a
jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
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 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
31/2019. (IV. 18.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a jegyző előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati 64. § (2) bekezdés g) pontja alapján
1./ a „Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről, valamint ennek keretében
a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról” 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
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5./ napirendi pont
Bírósági ülnökök megválasztása
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Szabóné dr. Ungvári Andrea: elmondja, hogy a határozati javaslat 3. mellékletét érintően változás
történt, az egyik ülnökjelölt, Veres Imre Gyula ugyanis nem felelt meg az erkölcsi bizonyítványra
vonatkozó előírásnak, így helyette Kazamér Istvánné került be.
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e további kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan. Megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért
szavazásra teszi fel az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.
Szavazás: a Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
32/2019. (IV. 18.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati 64. § (2) bekezdés j) pontja alapján
1./ a „Bírósági ülnökök megválasztása” 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
6./ napirendi pont
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2019. április 18-ai ülésére javasolt
napirendi pontok előzetes véleményezése
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való a napirenddel kapcsolatosan.
Dr. Fauszt Zoltán: Elmondja, hogy zárszámadási rendeletet tartalmazó előterjesztéshez kapcsolódóan
egy viszonylag nagyobb terjedelmű előterjesztői kiegészítés készült, melyet minden képviselőnek
megküldtek a tegnapi napon. A kiegészítés oka, hogy a Magyar Államkincstár a közgyűlési postázás
napján 1700 önkormányzat ellenőrzését nyitotta újra, melynek következtében a DIM-et érintően kellett
módosítást eszközölni, amely sok mellékletet is érintett.
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e további kérdés, észrevétel, kiegészíteni való a napirenddel
kapcsolatosan. Megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért
szavazásra teszi fel az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.
Szavazás: a Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
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33/2019. (IV. 18.) 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 2019. április 18-ai
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 Dr. Nagy Sándor képviselő urat a
jegyzőkönyv hitelesítésére és a nyilvános ülést 8 óra 54 perckor bezárja.

Kmf.
A bizottság ülésén az 1.-5. napirendi pontként tárgyalt előterjesztések a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése 2019. április 18. napján tartandó ülésére szóló közgyűlési meghívóval
kerültek megküldésre, továbbá az előterjesztések elektronikusan elérhetőek és letölthetőek a
http://tmt.debrecen.hu/bizottsagiulesek internetes elérhetőségen keresztül.

Dr. Nagy Sándor
képviselő

Fodor Levente
elnök
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