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Tisztelt Bizottság!
Az Ügyrendi Bizottság hatályos Ügyrendjének 9. pontja alapján a bizottság elnöke félévente tájékoztatja
a Bizottságot a határozatainak végrehajtásáról.
Legutóbb 2018. augusztus 30-án került sor ilyen jellegű tájékoztató előterjesztésére (a 2018. január és
július hónapok közötti időszakról), melyet a Bizottság az 58/2018. (VIII. 30.) ÜB határozatával fogadott
el.
Jelen előterjesztés határozati javaslatának melléklete a Bizottság 2018. év július és december hónapok
közötti időszakban hozott határozatainak végrehajtásáról tartalmaz tájékoztatást.
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.
Határozati javaslat
Az Ügyrendi Bizottság
az elnök előterjesztésére az Ügyrendi Bizottság Ügyrendjének 9. pontja alapján
1./ elfogadja az Ügyrendi Bizottság 2018. év II. félévi időszakában hozott határozatainak végrehajtásáról
szóló tájékoztatót a melléklet szerint.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2019. január 9.

Fodor Levente
elnök

Melléklet
a… /2019. (... …) ÜB határozathoz
T á j é k o z t a t ó
az Ügyrendi Bizottság 2018. év II. félév időszakában hozott határozatainak végrehajtásáról
A Bizottság a jelzett időszakban összesen 7 alkalommal ülésezett, 32 db határozatot hozott,
határozatképtelenség 1 alkalommal fordult elő.
1./ A bizottsági határozatok döntő mértékben a közgyűlési előterjesztések véleményezését (23), illetve
a Közgyűlésre javasolt napirendi pontok előzetes véleményezését (6) tartalmazták. Ezen határozatokban
foglalt határidők betartása maradéktalanul teljesült azáltal, hogy a bizottság elnöke a Közgyűlés ülésén
ismertette a Bizottság véleményét az adott előterjesztést (napirendi pontot) érintően.
2./ A határozatok többi részét a bizottsági, polgármesteri beszámolók, tájékoztatók elfogadásáról szóló,
illetve önálló döntések képezik. Ilyen jellegű határozatok meghozatalára 3 alkalommal került sor.
A Bizottság az 58/2018. (VIII. 30.) ÜB határozatával elfogadta a 2018. január-június között hozott
határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztatót, valamint az 57/2018. (VIII. 30.) ÜB határozatával
tudomásul vette Polgármester Úr tájékoztatóját a belföldi, valamint külföldi kiküldetéséről.
A Bizottság az 56/2018. (VIII. 30.) ÜB határozatával elfogadta Polgármester Úr tájékoztatóját a
szabadsága ütemtervtől való eltérő igénybevételéről.
A fentieket az alábbi táblázat szemlélteti:
1.

2.

3.

Közgyűlési
előterjesztések
véleményezése

Közgyűlésre javasolt
napirendi pontok
előzetes
véleményezése

Döntéshozatalból
történő kizárás
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Összesen 32 db határozat, amelyek végrehajtása megtörtént.

4.

5.

Bizottsági,
Összeférhetetlenségi,
polgármesteri
méltatlansági,
beszámolók,
vagyonnyilatkozattájékoztatók és
ellenőrzési eljárás
önálló döntések kapcsán hozott döntések
elfogadása
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