Jegyzőkönyv
Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Ügyrendi Bizottságának
2017. november 23-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
Balázs Ákos alelnök
Dr. Nagy Sándor
Csikai József
Kőszeghy Csanád Ábel
Korbeák György
- Állandó meghívottak, további meghívottak és résztvevők:
Dr. Fauszt Zoltán aljegyző
Szűcs László a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Dr. Bene Edit a Humán Főosztály vezetője
Ozsvárt Veronika ingatlan vagyon ügyintéző
Dr. Szilágyi Fanni alpolgármesteri referens
dr. Molnár Anett bizottsági referens, 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 6 fő, a bizottság határozatképes, az ülést 8 óra
40 perckor megnyitja.
Ezt követően kéri, hogy szavazzanak a bizottság tagjai az előzetesen kiküldött meghívóban szereplő
napirendi pontok elfogadásáról.
Szavazás: A Bizottság 6 igen szavazat 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi napirendi
pontokat fogadja el:
1. A Faragó Utcai Óvoda magasabb vezetőjének kérelmére közalkalmazotti jogviszonyának
felmentéssel történő megszüntetése
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Dr. Bede Katalin
2. A Debrecen, Pósa u. 1. szám alatti ingatlanrész ingyenes hasznosításba adása a Debrecen
Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat és az EU-Roma Országos
Egyesület részére
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Ozsvárt Veronika
3. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2017. november 23-ai ülésére
javasolt napirendi pontok előzetes véleményezése
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1./ napirendi pont
A Faragó Utcai Óvoda magasabb vezetőjének kérelmére közalkalmazotti jogviszonyának
felmentéssel történő megszüntetése
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Fodor Levente: Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra
teszi fel az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.
Szavazás: a Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
70/2017. (XI. 23.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés j) pontja
alapján
1./ „A Faragó Utcai Óvoda magasabb vezetőjének kérelmére közalkalmazotti jogviszonyának
felmentéssel történő megszüntetése” 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
A Debrecen, Pósa u. 1. szám alatti ingatlanrész ingyenes hasznosításba adása a Debrecen Megyei
Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat és az EU-Roma Országos Egyesület részére
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Fodor Levente: Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra
teszi fel az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.
Szavazás: a Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
71/2017. (XI. 23.) 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, Pósa u. 1. szám alatti ingatlanrész ingyenes hasznosításba adása a Debrecen
Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat és az EU-Roma Országos Egyesület
részére” tárgyú közgyűlési előterjesztést véleményezte és azt a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
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2./ Felkéri az elnököt, hogy a bizottság döntését a Közgyűlésen ismertesse.
Határidő: azonnal
Felelős: a bizottság elnöke
3./ napirendi pont
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2017. november 23-ai ülésére javasolt
napirendi pontok előzetes véleményezése
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészítés.
Dr. Fauszt Zoltán: Elmondja, három sürgősségi előterjesztés lesz.
Fodor Levente: Mivel további kérdés, kiegészítés nem hangzott el, kéri, hogy szavazzanak a
napirendi pontokról.
Szavazás: a Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
72/2017. (XI. 23.) 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 2017. november 23-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 Balázs Ákos alelnök urat a jegyzőkönyv
hitelesítésére és a nyilvános ülést 8 óra 45 perckor bezárja.
Kmf.
A bizottság ülésén az 1. és 2. napirendi pontként tárgyalt előterjesztések a Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése 2017. november 23. napján tartandó ülésére szóló közgyűlési
meghívóval került megküldésre, továbbá az előterjesztés elektronikusan elérhető és letölthető a
http://tmt.debrecen.hu/bizottsagiulesek internetes elérhetőségen keresztül.
Balázs Ákos
alelnök

Fodor Levente
elnök
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