Jegyzőkönyv
Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Ügyrendi Bizottságának
2020. június 25-én, 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
Gulácsi Anna Ilona
Korbeák György
Mándi László
Dr. Nagy Sándor
- Állandó meghívottak, további meghívottak és résztvevők:
Dr. Fauszt Zoltán, aljegyző
Dr. Vincze Nóra, a Jogi Osztály vezetője
Tóthné dr. Varga Marianna, a Jogi Csoport vezetője
Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Dr. Kovács Ádám, a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
Dr. Csanády Edit, a Társasági Vagyoni Csoport vezetője
Dr. Kovács Krisztina, jogügyi ügyintéző, Jogi Osztály
Dr. Varga László Balázs, jogügyi ügyintéző, Jogi Osztály
Vas Ágnes, DEHUSZ Nonprofit Kft.
Pethe Tamás Ferenc, ügyvezető DEHUSZ Nonprofit Kft.
Vajda János, ügyvezető Debrecen International Airport Kft.
dr. Havasi Bianka, bizottsági referens, Jogi Osztály
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 8 fő, a bizottság
határozatképes, az ülést 8 óra 33 perckor megnyitja.
Külön köszönti Gulácsi Anna Ilonát, aki Varga Zoltán helyét vette át – lemondására tekintettel
– az Ügyrendi Bizottságban. Röviden ismerteti képviselő asszonnyal az Ügyrendi Bizottság
feladatait és munkamenetét, majd kéri képviselő asszonyt, hogy röviden mutatkozzon be.
Gulácsi Anna Ilona: köszönti a jelenlévőket, elmondta, hogy 38 évig dolgozott különböző
oktatási területeken, az utolsó 10 évében pedig gyermek- és ifjúságvédelmi felelősként a
Dózsa György Általános Iskolában. Oktatási tevékenysége mellett nevéhez köthető a Nagy
Jenő Sportmúzeum életre hívása, továbbá testvérvárosi kapcsolat megteremtésében is részt
vett.
Fodor Levente: 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:
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1. Tájékoztató a veszélyhelyzet alatt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének feladat- és hatáskörében meghozott polgármesteri határozatokról
és önkormányzati rendeletekről
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Dr. Havasi Bianka
2. Debrecen 2030-ig szóló városfejlesztési stratégiájának elfogadása
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Dr. Varga Anett
3. A DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti
beszámolója és működésével kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Kovács Nóra
4. A DVSC FUTBALL Szervező Zrt. 2019. évi számviteli törvény szerinti
beszámolója, valamint alapszabályának módosítása
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Kovács Nóra, Dr. Ráduly-Szabó Kinga
5. A Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi számviteli
törvény szerinti beszámolója és működésével kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Kovács Nóra, Dr. Ráduly-Szabó Kinga
6. A "NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft. 2019. évi számviteli törvény
szerinti beszámolója és működésével kapcsolatos döntés meghozatala
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Kovács Nóra, Dr. Ráduly-Szabó Kinga
7. A DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi
számviteli törvény szerinti beszámolója és Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Kovács Nóra, Dr. Ráduly-Szabó Kinga
8. A DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi
számviteli törvény szerinti beszámolója és működésével kapcsolatos döntések
meghozatala
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Kovács Nóra, Dr. Ráduly-Szabó Kinga
9. A DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft. 2019. évi számviteli törvény
szerinti beszámolója és működésével kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Dr. Csanády Edit, Kovács Nóra, Dr. Ráduly-Szabó Kinga
10. Felügyelőbizottsági ügyrendek jóváhagyása
Előterjesztő: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Ügyintéző: Dr. Ráduly-Szabó Kinga
11. A Józsai Településrészi Önkormányzatot érintő személyügyi döntés meghozatala,
a 205/2019. (XI. 7.) határozat módosítása
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Dr. Kovács Krisztina
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12. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. június 25-ei
ülésére javasolt napirendi pontok előzetes véleményezése
1./ napirendi pont
Tájékoztató a veszélyhelyzet alatt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének feladat- és hatáskörében meghozott polgármesteri határozatokról és
önkormányzati rendeletekről
Fodor Levente: kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Mándi László: kéri, hogy amennyiben a jövőben ismételten veszélyhelyzet elrendelésére
kerülne sor, úgy a véleményezés céljából megküldött előterjesztések tekintetében hosszabb
határidő kerüljön megállapításra.
Dr. Fauszt Zoltán: elmondja, hogy a határidők mindig Polgármester Úr kérésének
megfelelően az előterjesztések mennyiségétől és a döntések meghozatalának sürgősségétől
függően egyedileg kerültek megállapításra. Hozzáteszi, hogy a katasztrófavédelmi törvény
vonatkozó rendelkezése értelmében nem kötelező a képviselők részére előzetesen megküldeni
a döntés-tervezeteket.
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:
14/2020. (VI. 25.) 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 „Tájékoztató a veszélyhelyzet alatt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének feladat- és hatáskörében meghozott polgármesteri határozatokról és
önkormányzati rendeletekről” 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 2030-ig szóló városfejlesztési stratégiájának elfogadása
Fodor Levente: megkéri Dr. Kovács Ádámot a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét, hogy
röviden ismertesse a stratégiában foglaltakat.
Dr. Kovács Ádám: elmondja, hogy az Új Főnix Tervvel párhuzamosan megkezdett 2050-ig
tartó városfejlesztési stratégia kidolgozása további gazdasági sikereket alapozott meg.
Hangsúlyozta a BMW gyár megépülésének fontosságát, amely további gazdasági, közlekedési,
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oktatási, kulturális fejlődést, életminőségbeli javulást, környezeti szemléletváltást eredményez,
továbbá megvalósult egy intenzív együttműködés a Kormánnyal.
Dr. Gondola Zsolt Zoárd: elmondja, problémásnak tartja, hogy a Kormány döntése
megelőzte a Közgyűlés döntését, mellyel meglátása szerint a Kormány elvont egy fontos
jogkört a Közgyűléstől, ezért e napirendi pontnak a közgyűlési vitájában és a szavazásban
nem fog részt venni.
Fodor Levente: Megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el,
ezért szavazásra teszi fel az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.
Szavazás: a Bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja az
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
15/2020. (VI. 25.) 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 2030-ig szóló városfejlesztési stratégiájának elfogadása” 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
A DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti
beszámolója és működésével kapcsolatos döntések meghozatala
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 7 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja az
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
16/2020. (VI. 25.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés i)
pontja alapján
1./ „A DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti
beszámolója és működésével kapcsolatos döntések meghozatala” tárgyú közgyűlési
előterjesztést véleményezte és azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
2./ Felkéri az elnököt, hogy a bizottság döntését a Közgyűlésen ismertesse.
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Határidő: azonnal
Felelős: a bizottság elnöke
4./ napirendi pont
A DVSC FUTBALL Szervező Zrt. 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolója,
valamint alapszabályának 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 7 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja az
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
17/2020. (VI. 25.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés i)
pontja alapján
1./ „A DVSC FUTBALL Szervező Zrt. 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolója,
valamint alapszabályának 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
5./ napirendi pont
A Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi számviteli törvény
szerinti beszámolója és működésével kapcsolatos döntések meghozatala
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:
18/2020. (VI. 25.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés i)
pontja alapján
1./ „A Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi számviteli törvény
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szerinti beszámolója és működésével kapcsolatos döntések meghozatala” 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
A "NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti
beszámolója és működésével kapcsolatos döntés meghozatala
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:
19/2020. (VI. 25.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés i)
pontja alapján
1./ „A "NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft. 2019. évi számviteli törvény
szerinti beszámolója és működésével kapcsolatos döntés meghozatala” 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
7./ napirendi pont
A DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi számviteli
törvény szerinti beszámolója és Alapító Okiratának módosítása
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Mándi László: kérdezi, hogy a közhasznúság elvesztésének mi az oka.
Dr. Csanády Edit: elmondja, hogy a törvény szerint különböző mutatókat kell teljesíteni a
közhasznú jogállás megszerzéséhez és megtartásához (ezek gazdasági és társadalmi mutatók),
tekintettel azonban arra, hogy DKK több vállalkozási bevétellel rendelkezik mint
közhasznúságból származó bevétellel így az elvárt mutatók nem teljesültek.
Fodor Levente: Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért
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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:
20/2020. (VI. 25.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés c)
pontja alapján
1./ „A DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi számviteli
törvény szerinti beszámolója és 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
8./ napirendi pont
A DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi
számviteli törvény szerinti beszámolója és működésével kapcsolatos döntések
meghozatala
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:
21/2020. (VI. 25.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés i)
pontja alapján
1./ „A DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi
számviteli törvény szerinti beszámolója és működésével kapcsolatos döntések
meghozatala” 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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9./ napirendi pont
A DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti
beszámolója és működésével kapcsolatos döntések meghozatala
Fodor Levente: Jelzi a személyes érintettségét az előterjesztés kapcsán ugyanis az
tartalmazza a DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft. felügyelőbizottsági tagjainak
megválasztását, melyben őt is megválasztásra javasolják, ennek okán kezdeményezi a
döntéshozatalból történ kizárását, melyet a Bizottság 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett elfogad és az alábbi határozatot hozza:
22/2020. (VI. 25.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a bizottság elnökének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése
alapján
„A DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti
beszámolója és működésével kapcsolatos döntések meghozatala” tárgyú közgyűlési
előterjesztés véleményezése napirendi pont tárgyalásánál bejelentett személyes érintettsége
miatt Fodor Leventét, a bizottság elnökét a döntéshozatalból kizárja.
Ezt követően Papp Viktor alelnök veszi át az ülés vezetését.
Papp Viktor: 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 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
23/2020. (VI. 25.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés i)
pontja alapján
1./ „A DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft. 2019. évi számviteli törvény
szerinti beszámolója és működésével kapcsolatos döntések meghozatala” 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
10./ napirendi pont
Felügyelőbizottsági ügyrendek jóváhagyása
Fodor Levente: az ülés vezetését visszaveszi Papp Viktor alelnöktől és kérdezi, hogy van-e
kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel kapcsolatosan.
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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:
24/2020. (VI. 25.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati
rendelet 57. § (2) bekezdés c) pontja ca) alpontja alapján
1./ a „Felügyelőbizottsági ügyrendek jóváhagyása” 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
11./ napirendi pont
A Józsai Településrészi Önkormányzatot érintő személyügyi döntés meghozatala, a
205/2019. (XI. 7.) határozat módosítása
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Dr Fauszt Zoltán: elmondja, hogy előterjesztői kiegészítés készült, melynek értelmében
Magyari Tibort javasolják megválasztani a Józsai Településrészi Önkormányzat tagjának.
Fodor Levente: Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért
szavazásra teszi fel az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat az előterjesztői
kiegészítésben foglaltakra figyelemmel.
Szavazás: a Bizottság 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
25/2020. (VI. 25.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés j)
pontja alapján
1./ „A Józsai Településrészi Önkormányzatot érintő személyügyi döntés meghozatala, a
205/2019. (XI. 7.) határozat 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
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12./ napirendi pont
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. június 25-ei ülésére
javasolt napirendi pontok előzetes véleményezése
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való a napirenddel
kapcsolatosan.
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra teszi fel a
„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. június 25-ei 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:
26/2020. (VI. 25.) 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. június
25-ei 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 50 perckor bezárja.
Kmf.
A bizottság ülésén az 1.-11. napirendi pontként tárgyalt előterjesztések a Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. június 25. 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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