Jegyzőkönyv
Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Ügyrendi Bizottságának
2020. január 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
Papp Viktor alelnök
Dr. Gondola Zsolt Zoárd
Dr. Kiss Sándor
Korbeák György
Mándi László
Dr. Nagy Sándor
Varga Zoltán
- Állandó meghívottak, további meghívottak és résztvevők:
Dr. Vincze Nóra, a Jogi Osztály vezetője
Tóthné dr. Varga Marianna, a Jogi Csoport vezetője
Dr. Lőrincz Andrea, humánpolitikai és jogügyi ügyintéző, Jogi Osztály
Lukácsné dr. Pócsi Ildikó, az Ellátási Osztály vezetője
Szilágyi Béla, Szervezési Osztály ügyintézője
dr. Havasi Bianka, bizottsági referens, Jogi Osztály
Mellékletek: 1. melléklet: meghívó, 2. melléklet: jelenléti ív, 3. melléklet bizottsági
előterjesztések
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 34 perckor megnyitja.
Ezt követően kéri, hogy szavazzanak a bizottság tagjai a meghívó napirendi pontok elfogadásáról.
Szavazás: A Bizottság 8 igen szavazat 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi napirendi
pontokat fogadja el:
1. Megállapodás a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal építésügyi igazgatási
feladatok ellátásához szükséges vagyon használatáról és a humánerőforrás
biztosításáról
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Lukácsé dr. Pócsi Ildikó
2. Pályázat benyújtása a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési programok
és együttműködések” tárgyú felhívásra Salánk Község Önkormányzatával
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Czeglédi Zsuzsanna
3. A Debrecenben működő települési nemzetiségi
együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Szilágyi Béla
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önkormányzatokkal

kötött

4. Tájékoztató az Ügyrendi Bizottság 2019. év november - december hónapokban
meghozott határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: bizottsági elnök
Ügyintéző: dr. Havasi Bianka
5. Tájékoztatás Dr. Papp László polgármester szabadsága 2019. évi igénybevételéről és
2020. évre történő megállapításáról
Előterjesztő: bizottsági elnök
Ügyintéző: dr. Lőrincz Andrea
6. Tájékoztató a polgármester 2019. év II. félévében engedélyezett belföldi és külföldi
kiküldetéséről
Előterjesztő: bizottsági elnök
Ügyintéző: dr. Havasi Bianka
7. Belföldi és külföldi kiküldetés
polgármester részére
Előterjesztő: bizottsági elnök
Ügyintéző: dr. Havasi Bianka

igénybevételének

előzetes

engedélyezése

a

8. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. január 23-i ülésére
javasolt napirendi pontok előzetes véleményezése
1./ napirendi pont
Megállapodás a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal építésügyi igazgatási feladatok
ellátásához szükséges vagyon használatáról és a humánerőforrás biztosításáról
Fodor Levente: kéri, hogy az előterjesztés ügyintézője röviden foglalja össze az anyagban
foglaltakat.
Lukácsné dr. Pócsi Ildikó: elmondja, hogy jelenleg a jegyző elsőfokú építésügyi hatósági
feladatokat is ellát, mely feladatok jogszabályváltozás okán 2020 március 1. napjától a megyei,
fővárosi kormányhivatalok hatáskörébe kerülnek át, valamint a hatósági eljárás egyfokúvá válik, a
kormányhivatal döntéseivel szemben közvetlenül a bírósághoz lehet majd fordulni. A feladatok
átadását megelőzően több kérdésben is szükséges megállapodni a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatallal, melyről 2020 január 31. napjáig megállapodást kell kötniük a Feleknek, azaz
Polgármester Úrnak és Kormánymegbízott Úrnak. Rendezni kell a személyi kérdéseket, továbbá
dönteni kell az ingatlanvagyont, valamint az ingó vagyonelemeket érintő kérdésekben. Jelenleg a
Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya látja el a jelzett feladatokat, vélhetően 24 fő, melyből 4
üres álláshely átadását fogja kérni a Kormányhivatal. Jelenleg a Műszaki Osztály az Új Városháza
épületének V. emeletén működik, mely irodákat a Polgármesteri Hivatal a Cívis Ház Zrt-től bérli,
a Kormányhivatal vélhetően nem fog e bérleti szerződésbe belépni, hanem a Hatvan u. 16. szám
alatti irodáiban kívánja majd elhelyezni a dolgozókat. Az ingóvagyon esetében 1 autó átadása
válik szükségessé, egyebekben az infrastrukturális feltételekkel (nyomtatók, számítógépek, egy
informatikai eszközök stb.) rendelkezik a Kormányhivatal.
Varga Zoltán: kérdezi, hogy az itt maradó dolgozók a megmaradó feladatok ellátását meg fogj-e
tudni oldani? Továbbá kérdezi, hogy a hatáskör átadása következtében felszabaduló forrás
Önkormányzatnál marad vagy a Kormány elvonja?
Lukácsné dr. Pócsi Ildikó: elmondja, hogy vélhetően el fogják tudni látni a feladatokat, azonban
kiemelte, hogy a jogszabály több hatáskört is érint, amelyek viszont a jogszabálymódosítások
következtében fognak a Polgármesteri Hivatalhoz kerülni. Úgy véli a forrást nem érinti a hatáskör
változása, ugyanis településigazgatási normát kapunk, mely a lakosságszámhoz igazodik, ezért

2

úgy véli ezt nem befolyásolja a változás, de kiemeli, hogy erről pontos tájékoztatást a
Gazdálkodási Főosztály vezetője tudna adni. Elmondja továbbá, hogy a Kormányhivatalhoz
átkerülő kollégák jogfolytonoson kerülnek majd átadásra.
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 a bizottsági előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.
Szavazás: a Bizottság 7 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést
és az alábbi határozatot hozza:
1/2020. (I. 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 „Megállapodás a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal építésügyi igazgatási
feladatok ellátásához szükséges vagyon használatáról és a humánerőforrás biztosításáról”
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 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést
és az alábbi határozatot hozza:
2/2020. (I. 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 „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
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3./ napirendi pont
A Debrecenben működő települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési
megállapodások felülvizsgálata
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:
3/2020. (I. 23.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés k)
pontja alapján
1./ „A Debrecenben működő települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött
együttműködési megállapodások felülvizsgálata” 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
Tájékoztató az Ügyrendi Bizottság 2019. év november - december hónapokban meghozott
határozatainak végrehajtásáról
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:
4/2020. (I. 23.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
az elnök előterjesztésére az Ügyrendi Bizottság Ügyrendjének 9. pontja alapján
1./ elfogadja az Ügyrendi Bizottság 2019. év november - december hónapokban meghozott
határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztatót a melléklet szerint.
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Melléklet
a 4/2020. (I. 23.) ÜB határozathoz
T á j é k o z t a t ó
az Ügyrendi Bizottság 2019. év november - december hónapokban meghozott
határozatainak végrehajtásáról
A Bizottság a jelzett időszakban összesen 3 alkalommal ülésezett, 22 db határozatot hozott,
határozatképtelenség nem fordult elő.
1./ A bizottsági határozatok döntő mértékben a közgyűlési előterjesztések véleményezését (17),
illetve a Közgyűlésre javasolt napirendi pontok előzetes véleményezését (3) 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 2 alkalommal
került sor.
A Bizottság a 72/2019. (XI. 7.) ÜB határozatával elfogadta az Ügyrendjét, valamint a 83/2019.
(XI. 7.) ÜB határozattal jóváhagyta Dr. Papp László polgármester 2019. október 13. és 2019.
december 31. közötti időszakra vonatkozó szabadságolási ütemtervét.
A fentieket az alábbi táblázat szemlélteti:
1.

2.

3.

4.

5.

Közgyűlési
előterjesztések
véleményezése

Közgyűlésre javasolt
napirendi pontok
előzetes
véleményezése

Döntéshozatalból
történő kizárás

Bizottsági,
polgármesteri
beszámolók,
tájékoztatók és
önálló döntések
elfogadása

Összeférhetetlenségi,
méltatlansági,
vagyonnyilatkozatellenőrzési eljárás
kapcsán hozott
döntések

17

3

0

2

0

összesen 22 db határozat, amelyek végrehajtása megtörtént.
5./ napirendi pont
Tájékoztatás Dr. Papp László polgármester szabadsága 2019. évi igénybevételéről és 2020.
évre történő megállapításáról
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:
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5/2020. (I. 23.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a Bizottság elnökének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 69. § (1) bekezdés a)
pontja, a 2011. évi CXCIX. törvény 107. §-a, 225/B. § (2) bekezdés a) pontja, 225/C. § (1)-(4)
bekezdései és az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a
76. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 18/2019. (II.21.) ÜB határozatban és a 83/2019. (XI.7.)
ÜB határozatban, továbbá a BM/18214-2/2019. ikt. számú önkormányzati államtitkári
állásfoglalásban foglaltakra
1./ megállapítja, hogy a Polgármester 2014. október 12. – 2019. október 13. közötti időszakban
fennállt foglalkoztatási jogviszonyában a ki nem adott szabadság mértéke 57 munkanap, melyre
tekintettel szabadság megváltására kerül sor a 202/2019. (XI.7.) határozattal megállapított
illetménye figyelembevételével.
2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály és a Szervezési és Jogi Főosztály vezetőit, hogy a szabadság
megváltásával kapcsolatos intézkedéseket tegyék meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Gazdálkodási Főosztály vezetője
Szervezési és Jogi Főosztály vezetője

3./ Megállapítja, hogy a Polgármester a 2019. október 13. - 2019. december 31. közötti
időszakban 8 munkanap szabadságra volt jogosult, melyből 6 munkanapot vett igénybe, az ebben
az időszakban ki nem adott szabadságának mértéke 2 munkanap.
4./ Megállapítja, hogy a Polgármester 2020. évben 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap
pótszabadságra jogosult. A Polgármester a 2019. évben ki nem adott szabadsággal együtt összesen
41 munkanap szabadságot vehet igénybe.
6./ napirendi pont
Tájékoztató a polgármester 2019. év II. félévében engedélyezett belföldi és külföldi
kiküldetéséről
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 az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.
Szavazás: a Bizottság 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést
és az alábbi határozatot hozza:
6/2020. (I. 23.) ÜB határozat
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 2019. év II. félévében engedélyezett külföldi és belföldi
kiküldetéséről szóló beszámolót a melléklet szerint.

6

Melléklet
a 6/2020. (I. 23) ÜB határozathoz
Beszámoló a polgármester 2019. év II. félévében engedélyezett
belföldi és külföldi kiküldetéséről
I./ Belföldi kiküldetés
Belföldi kiküldetésre – az előzetes engedélyezés keretében – nem került sor.
II./ Külföldi kiküldetés


2019. augusztus 21. - Nagyvárad
Ilie Bolojan Nagyvárad polgármestere meghívására koncerten vett részt.



2019. október 1. - Nagyvárad
A Partiumi Keresztény Egyetem tanévnyitó ünnepségén vett részt Polgármester Úr, ahol
köszöntő beszédet tartott a megjelenteknek.

7./ napirendi pont
Belföldi és külföldi kiküldetés igénybevételének előzetes engedélyezése a polgármester
részére
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 az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.
Szavazás: a Bizottság 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést
és az alábbi határozatot hozza:
7/2020. (I. 23.) ÜB határozat
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
1./ 2020. január 24. napjától előzetesen engedélyez Dr. Papp László polgármester részére –
tisztségének betöltése időtartamára – alkalmanként
a) 10 napot meg nem haladó külföldi kiküldetést,
b) 5 napot meg nem haladó belföldi kiküldetést.
és egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 10/2015. (I. 29.) ÜB határozatot
2./ Felkéri a polgármestert, hogy félévente készítsen beszámolót az 1./a) és 1./b) pont szerinti
külföldi és belföldi kiküldetéseiről.
3./ Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a 2./ pont szerinti beszámolót terjessze a Bizottság elé.
Határidő: félévente
Felelős: a Bizottság elnöke
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8./ napirendi pont
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. január 23-i ülésére javasolt
napirendi pontok előzetes véleményezése
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való a napirenddel
kapcsolatosan. Megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért
szavazásra teszi a „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. január 23-i
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:
8/2020. (I. 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 2020. január 23-i
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 48 perckor bezárja.
Kmf.
A bizottság ülésén az 1.-3. napirendi pontként tárgyalt előterjesztések a Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. január 23. 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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