Jegyzőkönyv
Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Ügyrendi Bizottságának
2018. február 22-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
Balázs Ákos alelnök
Korbeák György
Dr. Nagy Sándor
Kőszeghy Csanád Ábel
- Állandó meghívottak, további meghívottak és résztvevők:
Dr. Fauszt Zoltán aljegyző
Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Lukácsné dr. Pócsi Ildikó, a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője
Dr. Bene Edit, a Humán Főosztály vezetője
Dr. Vincze Nóra, a Jogi Osztály vezetője
Czentnár Anita, a Társasági tulajdon csoport csoportvezetője
Dr. Havasi Bianka, a Jogi Osztály ügyintézője
Dr. Simon Kitti, a Szervezési Osztály ügyintézője
Dr. Radóczné dr. Fekete Anikó, a Társasági tulajdoni csoport ügyintézője
Dr. Papp Csaba tanácsnok
Szomolya Ákos, az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági vezetője
dr. Molnár Anett, bizottsági referens, jegyzőkönyvvezető
Mellékletek: 1. melléklet: meghívó, 2. melléklet: jelenléti ív, 3. melléklet: bizottsági előterjesztés
Fodor Levente:
Tisztelettel köszönti a Bizottság tagjait, illetve a Hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy az ülés
megnyitásakor a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő, a bizottság határozatképes, az ülést 8 óra
36 perckor megnyitja.
Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő 13. napirendi pontot 1. napirendi pontként tárgyalják
meg, tekintettel arra, hogy Tanácsnok Úrnak távoznia kell az ülésről.
Ezt követően kéri, hogy szavazzanak a bizottság tagjai a napirendi pontok elfogadásáról.
Szavazás: A Bizottság 5 igen szavazat 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi napirendi
pontokat fogadja el:
1. A tanácsnokok tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: tanácsnok, tanácsnok
Ügyintéző: Dr. Varga Anett
2. Debrecen város jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint a közterületek és
középületek fellobogózásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Dr. Bede Katalin
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3. A közszolgálati jogviszonnyal összefüggő egyes kérdésekről szóló 13/2012. (III. 29.)
önkormányzati rendelet és a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet
módosítása, valamint a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Lukácsné dr. Kiss Viktória, Dr. Nagy Krisztina
4. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
rendelet megalkotása, és a végrehajtásához szükséges döntések elfogadása
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Szűcs László
5. Az AGÓRA Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása
Előterjesztő: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Ügyintéző: Dr. Ráduly-Szabó Kinga
6. A DVSC Kézilabda Kft. társasági szerződésének módosításával kapcsolatos
hiánypótlási eljárás
Előterjesztő: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Ügyintéző: Dr. Radóczné Dr. Fekete Anikó
7. A Simonyi Úti Óvoda magasabb vezetőjének
jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Harangi Melinda

kérelmére

közalkalmazotti

8. A Déri Múzeum magasabb vezetőjének megbízása
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Harangi Melinda
9. A Méliusz Juhász Péter Könyvtár magasabb vezetőjének megbízása
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Dr. Bede Katalin
10. Pályázat kiírása a Debreceni Intézményműködtető Központ igazgató (magasabb
vezető) beosztásának ellátására
Előterjesztő: a Humán Főosztály vezetője
Ügyintéző: Harangi Melinda
11. Országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok tagjainak, póttagjainak
megválasztása
Előterjesztő: a jegyző
Ügyintéző: Keresztesiné dr. Bánszki Mónika
12. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: a jegyző
Ügyintéző: Keresztesiné dr. Bánszki Mónika
13. Bírósági ülnök megbízatásának megszűnése
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Dr. Simon Kitti
14. Tájékoztató Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi nemzetközi
kapcsolatairól
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Dr. Léka Dóra, Dr. Jenei Réka
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15. Beszámoló az állandó bizottságok átruházott hatásköreinek gyakorlásáról a
2017. január 1.-2017. december 31. közötti időszakra vonatkozóan
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Dr. Havasi Bianka
16. Dr. Papp László polgármester 2018. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása
Előterjesztő: bizottsági elnök
Ügyintéző: Lőrincz Andrea
17. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2018. február 22-ei
ülésére javasolt napirendi pontok előzetes véleményezése

1./ napirendi pont
A tanácsnokok tevékenységéről szóló beszámoló
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, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
8/2018. (II. 22.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
Dr. Mazsu János és Dr. Papp Csaba tanácsnokok előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati
rendelet 57. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja alapján
1./ „A tanácsnokok tevékenységéről szóló beszámoló” 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 város jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint a közterületek és középületek
fellobogózásáról szóló rendelet megalkotása
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Dr. Bene Edit: Elmondja, az előterjesztéshez kiegészítés kerül kiosztásra, a rendeletbe Debrecen
Város Bora mellett bekerül Debrecen Város Pezsgője is.
Fodor Levente: Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra
teszi fel az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakat.
Szavazás: a Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
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9/2018. (II. 22.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c) pont
cb) alpontja alapján
1./ a „Debrecen város jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint a közterületek és középületek
fellobogózásáról szóló rendelet megalkotása” 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 közszolgálati jogviszonnyal összefüggő egyes kérdésekről szóló 13/2012. (III. 29.)
önkormányzati rendelet és a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Dr. Vincze Nóra: Elmondja, az előterjesztéshez kiegészítés kerül kiosztásra, de az csak technikai
jellegű módosítást tartalmaz.
Fodor Levente: Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra
teszi fel az előterjesztés határozati javaslatában és rendelet-tervezében foglaltakat.
Szavazás: a Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
10/2018. (II. 22.) 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 közszolgálati jogviszonnyal összefüggő egyes kérdésekről szóló 13/2012. (III. 29.)
önkormányzati rendelet és a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a
Polgármesteri Hivatal 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
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4./ napirendi pont
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotása, és a végrehajtásához szükséges döntések elfogadása
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Szűcs László: Elmondja, a Közgyűlésen szeretne majd az előterjesztéshez kiegészítést tenni. A
költségvetés a korábbi évekhez képest rekordidő alatt készült el, számtalan egyeztetésre került sor
Polgármester Úrral és Jegyző Úrral egyaránt, amelynek eredményét tartalmazza az előterjesztés.
Fodor Levente: Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra
teszi fel az előterjesztés határozati javaslatában és rendelet-tervezetében foglaltakat.
Szavazás: a Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
11/2018. (II. 22.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c) pont ce)
alpontja alapján
1./ a „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotása, és a végrehajtásához szükséges döntések 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
5./ napirendi pont
Az AGÓRA Közhasznú Nonprofit 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 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
12/2018. (II. 22.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. §
(2) bekezdés c) pontja alapján
1./ „Az AGÓRA Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása” 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
6./ napirendi pont
A DVSC Kézilabda Kft. társasági szerződésének módosításával kapcsolatos hiánypótlási eljárás
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, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
13/2018. (II. 22.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. §
(2) bekezdés c) pontja alapján
1./ „A DVSC Kézilabda Kft. társasági szerződésének módosításával kapcsolatos hiánypótlási
eljárás” 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 Simonyi Úti 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, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
14/2018. (II. 22.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés j) pontja
alapján
1./

„A Simonyi Úti Óvoda magasabb vezetőjének kérelmére közalkalmazotti jogviszonyának
felmentéssel történő megszüntetése” 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:
Felelős:

azonnal
a bizottság elnöke

8./ napirendi pont
A Déri Múzeum magasabb vezetőjének megbízása
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, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
15/2018. (II. 22.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés j) pontja
alapján
1./ „A Déri Múzeum magasabb vezetőjének megbízása” 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
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár magasabb vezetőjének megbízása
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, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
16/2018. (II. 22.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés j) pontja
alapján
1./ „A Méliusz Juhász Péter Könyvtár magasabb vezetőjének megbízása” 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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10./ napirendi pont
Pályázat kiírása a Debreceni Intézményműködtető Központ igazgató (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
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, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
17/2018. (II. 22.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. §
(2) bekezdés j) pontja alapján
1./ a „Pályázat kiírása a Debreceni Intézményműködtető Központ igazgató (magasabb vezető)
beosztásának ellátására” 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
Országgyűlési
megválasztása

egyéni

választókerületi

választási

bizottságok

tagjainak,

póttagjainak

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, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
18/2018. (II. 22.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a jegyző előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés j) pontja alapján
1./ az „Országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok tagjainak, póttagjainak
megválasztása” 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
A szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása
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, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
19/2018. (II. 22.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a jegyző előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés j) pontja alapján
1./ „A szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása” 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
13./ 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, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
20/2018. (II. 22.) 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
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14./ napirendi pont
Tájékoztató Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi nemzetközi
kapcsolatairól
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, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
21/2018. (II. 22.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés l) pontja
alapján
1./ a „Tájékoztató Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi nemzetközi
kapcsolatairól” 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

15./ napirendi pont
Beszámoló az állandó bizottságok átruházott hatásköreinek gyakorlásáról a 2017. január 1.2017. december 31. közötti időszakra vonatkozóan
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, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
22/2018. (II. 22.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés g) pontja
alapján
1./ a „Beszámoló az állandó bizottságok átruházott hatásköreinek gyakorlásáról a 2017. január 1.2017. december 31. közötti időszakra vonatkozóan” 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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16./ napirendi pont
Dr. Papp László polgármester 2018. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása
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, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
23/2018. (II. 22.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a Bizottság elnökének előterjesztésére a 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése és az
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (1) bekezdés b) pontja, valamint 76. §-a alapján
1./ Jóváhagyja Dr. Papp László polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését a melléklet szerint.
2./ Felkéri Dr. Papp László polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről a soron következő
ülésen a Bizottságot tájékoztassa.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Dr. Papp László polgármester
17./ napirendi pont
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2018. február 22-ei ülésére javasolt
napirendi pontok előzetes véleményezése
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Dr. Fauszt Zoltán: Jelzi, 1 sürgősségi előterjesztés lesz, amely zárt ülés keretében kerül
megtárgyalásra. Ezt követően Polgármester Úr szünetet rendel majd el, tekintettel arra, hogy 10 órától
sajtótájékoztató lesz a Kölcsey Központban. A Közgyűlés ülése várhatóan 14 órától folytatódik.
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, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
24/2018. (II. 22.) 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. február 22-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
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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 46 perckor bezárja.

Kmf.
A bizottság ülésén az 1.-15. napirendi pontként tárgyalt előterjesztések a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése 2018. február 22. napján tartandó ülésére szóló közgyűlési meghívóval
került megküldésre, továbbá az előterjesztések elektronikusan elérhetőek és letölthetőek a
http://tmt.debrecen.hu/bizottsagiulesek internetes elérhetőségen keresztül.

Balázs Ákos
alelnök

Fodor Levente
elnök
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