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Tisztelt Bizottság!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (1) bekezdés b) pontja, valamint 76. § (2)
bekezdése alapján a Közgyűlés az Ügyrendi Bizottság feladatkörébe utalta a polgármester
feletti egyéb munkáltatói jogok gyakorlását.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § b) pontja
alapján egyéb munkáltatói jogon a kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás
visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi
büntetés kiszabása kivételével minden más munkáltatói jogot kell érteni.
A Bizottság 10/2015. (I. 29.) ÜB határozatában előzetesen engedélyezett 2015. január 1.
napjától Dr. Papp László polgármester részére - tisztségének betöltése időtartamára alkalmanként 10 napot meg nem haladó külföldi kiküldetést, valamint 5 napot meg nem haladó
belföldi kiküldetést. Felkérte a polgármestert, hogy készítsen beszámolót a külföldi és belföldi
tartózkodásáról. Felkérte továbbá a bizottság elnökét, hogy a beszámolót terjessze a bizottság
elé.
Jelen előterjesztés határozati javaslatának melléklete a 2018. január – június időszakra
vonatkozóan tartalmaz beszámolót a külföldi és belföldi kiküldetésekről.
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Határozati javaslat
Az Ügyrendi Bizottság
a Bizottság elnökének előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (1)
bekezdés b) pontja és a 76. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 10/2015. (I. 29.) ÜB
határozatban foglaltakra
1./ tudomásul veszi a polgármester 2018. év I. félévében engedélyezett külföldi és belföldi
kiküldetéséről szóló beszámolót a melléklet szerint.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2018. július 19.

Fodor Levente
elnök

Melléklet
a /2018. (... ...) ÜB határozathoz

Beszámoló a polgármester 2018. év I. félévében engedélyezett
belföldi és külföldi kiküldetéséről
I./ Belföldi kiküldetés
Belföldi kiküldetésre – az előzetes engedélyezés keretében – nem került sor.
II./ Külföldi kiküldetés


2018. január 30-31. – Koszovó
Az 5. Bocskai Lövészdandár Koszovóban állomásozó katonáinak meglátogatása.



2018. február 13-14. – Székelyudvarhely
Találkozó Gálfi Árpáddal, Székelyudvarhely polgármesterével.



2018. március 12-14. – Cannes
A Debrecen Város által elnyert „A jövő európai városa” cím és az azzal járó díj átvétele
az FDI gálán.



2018. május 10. – Nagyvárad
A Fesztum Varadinum alkalmából kötendő együttműködési megállapodások ünnepélyes
aláírása és az esemény kapcsán tartandó sajtótájékoztatón történő részvétel.

