Jegyzőkönyv
Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Ügyrendi Bizottságának
2018. december 20-án, a Polgármesteri Hivatal (4024 Debrecen, Piac u. 20.) 63. sz. tanácstermében
9 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
Kőszeghy Csanád Ábel
Korbeák György
- Állandó meghívottak, további meghívottak és résztvevők:
Dr. Fauszt Zoltán aljegyző
Dr. Fejesné dr. Terdik Edda, a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője
Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Dr. Marosi-Rácz Julianna, a Humán Főosztály vezetője
Dr. Vincze Nóra, a Jogi Osztály vezetője
Dr. Kovács Ádám, a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
Tóthné Dr. Varga Marianna, a Jogi Csoport csoportvezetője
Lukácsné dr. Kiss Viktória, a Szervezési Csoport vezetője
Dr. Ráduly-Szabó Kinga, jogügyi ügyintéző, Társasági Tulajdon Csoport
Dr. Simon Kitti jogügyi ügyintéző, Szervezési Osztály
Szabó Zsuzsa, kulturális referens, Kulturális Osztály
Kovács Zoltán, pályázati referens, Polgármesteri Kabinetiroda
Vajda János, Airport-Debrecen Kft.
Gödény Gábor, VisitDebrecen Turisztikai Nonprofit Kft.
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 4 fő, a bizottság határozatképes, az ülést
9 óra 41 perckor megnyitja.
Ezt követően kéri, hogy szavazzanak a bizottság tagjai a meghívó napirendi pontok elfogadásáról.
Szavazás: A Bizottság 4 igen szavazat 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi napirendi
pontokat fogadja el:
1. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Lukácsné dr. Kiss Viktória
2. Pályázat benyújtása a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Testvér-Települési Programok és
Együttműködések” tárgyú felhívásra Salánk Község Önkormányzatával
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Kovács Zoltán
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3. Az AIRPORT-DEBRECEN Kft. társasági szerződésének módosítása
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Dr. Ráduly-Szabó Kinga
4. A VisitDebrecen Turisztikai Nonprofit Kft. megalapítása
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Dr. Csanády Edit
5. A Boldogfalva Óvoda magasabb vezetőjének kérelmére közalkalmazotti jogviszonyának
felmentéssel történő megszüntetése
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Dr. Harangi Melinda
6. Az Ispotály Utcai Óvoda magasabb vezetőjének
jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Dr. Bede Katalin

kérelmére

közalkalmazotti

7. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tagjainak és tisztségviselőinek
ünnepi viselete
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Szabó Zsuzsa
8. Bírósági ülnök megbízatásának megszűnése
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Dr. Simon Kitti
9. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2018. december 20-ai ülésére
javasolt napirendi pontok előzetes véleményezése
1./ napirendi pont
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosítása
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Lukácsné dr. Kiss Viktória: Elmondta, kiegészítést nem kíván tenni, a jelen rendelet-módosítás az év
közben meghozott döntések és bekövetkezett jogszabályváltozások technikai átvezetését tartalmazza.
Fodor Levente: Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra
teszi fel az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakat.
Szavazás: a Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
77/2018. (XII. 20.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés c) pontja
alapján
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1./ a „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 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
2./ napirendi pont
Pályázat benyújtása a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Testvér-Települési Programok és
Együttműködések” tárgyú felhívásra Salánk Község Önkormányzatával
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 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
78/2018. (XII. 20.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés l) pontja
alapján
1./ a „Pályázat benyújtása a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Testvér-Települési Programok és
Együttműködések” tárgyú felhívásra Salánk Község Önkormányzatával” 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
Az AIRPORT-DEBRECEN Kft. társasági szerződésének 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 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
79/2018. (XII. 20.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés c) pontja
alapján
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1./ „Az AIRPORT-DEBRECEN Kft. társasági szerződésének 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
A VisitDebrecen Turisztikai Nonprofit Kft. megalapítása
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
(Dr. Nagy Sándor bizottsági tag megérkezett, így a bizottság 5 fővel folytatta tovább a munkát.)
Szűcs László: Elmondja, az előterjesztéshez a Közgyűlés ülésén előterjesztői kiegészítés kerül
kiosztásra. Nem kerül sor új cég alapítására, hanem - költséghatékonysági szempontok alapján - az
EKF Debrecen 2023 Közhasznú Nonprofit Kft. cégnevének módosításáról, az ügyvezető
lemondásának elfogadásáról és az új ügyvezető megválasztásáról dönt a Közgyűlés. A kiküldötthöz
képest, az ezen döntéseket tartalmazó új határozati javaslat kerül kiosztásra, kéri, hogy ennek
megfelelően szavazzon a bizottság.
Fodor Levente: 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:
80/2018. (XII. 20.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés c) pontja
alapján
1./ „A VisitDebrecen Turisztikai Nonprofit Kft. megalapítása” 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 Boldogfalva Óvoda magasabb vezetőjének kérelmére közalkalmazotti jogviszonyának
felmentéssel történő megszüntetése
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:
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81/2018. (XII. 20.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés j) pontja
alapján
1./ „A Boldogfalva 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
6./ napirendi pont
Az Ispotály Utcai Óvoda magasabb vezetőjének kérelmére közalkalmazotti jogviszonyának
felmentéssel történő megszüntetése
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:
82/2018. (XII. 20.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés j) pontja
alapján
1./ „Az Ispotály 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
7./ napirendi pont
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tagjainak és tisztségviselőinek ünnepi
viselete
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 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
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83/2018. (XII. 20.) 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 Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tagjainak és tisztségviselőinek
ünnepi viselete” 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
Bírósági ülnök megbízatásának megszűnése
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:
84/2018. (XII. 20.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés j) pontja
alapján
1./ a „Bírósági ülnök megbízatásának megszűnése” 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
9./ napirendi pont
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2018. december 20-ai ülésére javasolt
napirendi pontok előzetes véleményezése
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való a napirenddel kapcsolatosan.
Dr. Fauszt Zoltán: Elmondja, 3 sürgősségi előterjesztés kerül megtárgyalásra és 3 napirendhez kerül
előterjesztői kiegészítés kiosztásra.
Fodor Levente: Megállapítja, hogy 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:
85/2018. (XII. 20.) 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 2018. december 20-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 bizottsági tagot a jegyzőkönyv
hitelesítésére és a nyilvános ülést 9 óra 50 perckor bezárja.
Kmf.
A Bizottság ülésén az 1.- 8. napirendi pontként tárgyalt előterjesztések a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése 2018. december 20. napján tartandó ülésére szóló közgyűlési meghívóval
kerültek megküldésre, továbbá az előterjesztések elektronikusan elérhetőek és letölthetőek a
http://tmt.debrecen.hu/bizottsagiulesek internetes elérhetőségen keresztül.

Balázs Ákos
bizottsági tag

Fodor Levente
elnök
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