Jegyzőkönyv
Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Ügyrendi Bizottságának
2018. január 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
Balázs Ákos alelnök
Csikai József
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. Vincze Nóra, a Jogi Osztály vezetője
Dr. Kovács Krisztina, a Jogi Osztály ügyintézője
Szilágyi Béla, a Szervezési Osztály ügyintézője
Dr. Kasztovszky Iván, a Szervezési Osztály ügyintézője
Dr. Radóczné dr. Fekete Anikó, a Társasági tulajdoni csoport ügyintézője
Dr. Fejesné dr. Terdik Edda jegyzőkönyvvezető
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 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. Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az adózás rendjéről szóló törvény,
valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével
összefüggésben
Előterjesztő: a jegyző
Ügyintéző: Dr. Kovács Krisztina, dr. Bara Ede
2. Nyilatkozat az illegális bevándorlás és az azt támogató szervezetek működésének
elutasításáról
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Dr. Kasztovszky Iván
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3. A DVSC Kézilabda Kft. ügyvezetője jogviszonyának és társasági szerződésének
módosítása
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Dr. Radóczné dr. Fekete Anikó
4. A Debrecenben működő települési nemzetiségi
együttműködési megállapodások felülvizsgálata

önkormányzatokkal

kötött

Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Szilágyi Béla
5. Beszámoló az Ügyrendi Bizottság 2017. január 1. - 2017. december 31. közötti
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: a bizottság elnöke
Ügyintéző: Dr. Molnár Anett
6. Tájékoztatás Dr. Papp László polgármester 2017. évi szabadsága igénybevételéről
Előterjesztő: a bizottság elnöke
Ügyintéző: Dr. Molnár Anett
7. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2018. január 25-ei ülésére
javasolt napirendi pontok előzetes véleményezése
1./ napirendi pont
Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az adózás rendjéről szóló törvény, valamint az
általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggésben
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 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
1/2018. (I. 25.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a jegyző előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c) pontjának ca)
alpontja alapján
1./ az „Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az adózás rendjéről szóló törvény, valamint az
általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggésben” 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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2./ napirendi pont
Nyilatkozat az illegális bevándorlás és az azt támogató szervezetek működésének elutasításáról
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 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
2/2018. (I. 25.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c)
pontjának ca) alpontja alapján
1./ „Nyilatkozat az illegális bevándorlás és az azt támogató szervezetek működésének
elutasításáról” 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 DVSC Kézilabda Kft. ügyvezetője jogviszonyának és 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 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
3/2018. (I. 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 Kézilabda Kft. ügyvezetője jogviszonyának és 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
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4./ 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 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
4/2018. (I. 25.) 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

5./ napirendi pont
Beszámoló az Ügyrendi Bizottság 2017. január 1. - 2017. december 31. közötti átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről
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 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
5/2018. (I. 25.) ÜB határozat

Az Ügyrendi Bizottság
az elnök előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés f) pont
fb) alpontja alapján
elfogadja – a melléklet szerint – az Ügyrendi Bizottság átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
szóló beszámolót.
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„Melléklet
a 5/2018. (I. 25.) ÜB határozathoz

Beszámoló
az Ügyrendi Bizottság 2017. január 1. - 2017. december 31. közötti időszakban gyakorolt
átruházott hatásköreiről
A.) Hatáskörök:
- Hatósági hatáskörök: nincs.
- Munkáltatói jellegű hatáskörök:
1. A 219/2014. (IX. 25.) Ö.h. 3./ és 4./ pontja alapján a nem képviselő bizottsági tagok
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséhez kapcsolódó feladatok ellátása a
határozat mellékletét képező Szabályzatban foglaltak szerint.
A Közgyűlés a 219/2014. (IX. 25.) Ö.h. 3./ pontjában ruházta át a 2007. évi CLII. törvény 3. §
(3) bekezdés e) pont eb)-ed) alpontja alapján a bizottságoknak vagyonnyilatkozat-tételre
kötelezett nem képviselői tagjai vonatkozásában a kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó
hatáskörét. A nem képviselő bizottsági tagoknak 2016. június 30-ig kellett eleget tenniük a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek, amely kötelezettségnek mindenki határidőben
eleget tett, 2017-ben nem volt ilyen kötelezettségük, tekintettel arra, hogy őket ez a
kötelezettség kétévente terheli.
2. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (1) bekezdés b) pontja és 76. §
(2) bekezdése alapján a polgármester felett az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § b) pontja
szerint az egyéb munkáltatói jogon a kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás
visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi
büntetés kiszabása kivételével minden más munkáltatói jogot kell érteni.
Ezen hatáskörcsoportból a Bizottság a belföldi és külföldi kiküldetések, illetőleg a szabadság
igénybevételének engedélyezését oly módon gyakorolta, hogy a 10/2015. (I. 29.) ÜB határozat
alapján 2015. január 1-jétől előzetesen engedélyezett polgármester úr részére - tisztsége
betöltése időtartamára - alkalmanként
a) 10 napot meg nem haladó külföldi kiküldetést,
b) 5 napot meg nem haladó belföldi kiküldetést, valamint
azzal, hogy a polgármesternek félévente beszámolót kell készítenie az így engedélyezett
külföldi és belföldi tartózkodásáról, illetőleg tájékoztatót a szabadság igénybevételéről.
A beszámolót és a tájékoztatót a határozat szerint az Ügyrendi Bizottság elnöke terjeszti a
bizottság elé tudomásul vétel végett.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján
az Ügyrendi Bizottság a 17/2016. (II. 16.) ÜB határozatával elfogadta Dr. Papp László
polgármester úr 2017. évi szabadságának ütemezését és felkérte, hogy a szabadság
igénybevételéről tájékoztassa a Bizottságot.
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Ebben a tárgykörben a beszámolóval érintett időszakban 5 alkalommal [8/2017. (I. 26.)
ÜB határozat, 28/2017. (III. 30.) ÜB határozat, 31/2017. (IV. 27.) ÜB határozat,
61/2017. (VIII. 31.) ÜB határozat és 68/2017. (X. 19.) ÜB határozat] döntött a bizottság.
A 59/2017. (VIII. 31.) ÜB határozattal az Ügyrendi Bizottság tudomásul vette továbbá
Polgármester úr tájékoztatását 2017. I. félévéről belföldi és külföldi kiküldetései kapcsán.
- Önkormányzati hatáskörök:
A 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet 9. § (11) bekezdése alapján döntés a nevezetes személyek
sírhelyeinek nyilvántartásba vételéről, illetőleg a nyilvántartásból történő törlésről.
Az Ügyrendi Bizottság 2017. január 1. - 2017. december 31. között nem hozott döntést e
hatáskörében eljárva.
B.) A Bizottság döntéseivel kapcsolatosan a Közgyűléshez benyújtott fellebbezések:
Hatósági hatáskör hiányában nem releváns.
C.) A Bizottság hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos bírósági eljárások:
Nem került erre sor a vizsgált időszakban.
D.) A Bizottság döntéseivel összefüggő törvényességi felügyeleti intézkedések:
Nem került erre sor a vizsgált időszakban.”

6./ napirendi pont
Tájékoztatás Dr. Papp László polgármester 2017. évi szabadsága igénybevételéről
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 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
6/2018. (I. 25.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a Bizottság elnökének előterjesztésére
a 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (1)-(3) bekezdései és az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet
64. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 76. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 17/2017. (II. 16.)
ÜB határozatban foglaltakra
megállapítja, hogy Dr. Papp László polgármester 2017. évi ki nem adott szabadságának mértéke 23
munkanap, így az érintett 2018. évi szabadságát 62 munkanapban állapítja meg.
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7./ napirendi pont
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2018. január 25-ei ülésére javasolt
napirendi pontok előzetes véleményezése
Fodor Levente: Jelzi, hogy egy sürgősségi előterjesztés lesz. 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 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
7/2018. (I. 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 2018. január 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 Balázs Ákos alelnök urat a jegyzőkönyv
hitelesítésére és a nyilvános ülést 8 óra 50 perckor bezárja.

Kmf.
A bizottság ülésén az 1.-4. napirendi pontként tárgyalt előterjesztések a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése 2018. január 25. 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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