Jegyzőkönyv
Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Ügyrendi Bizottságának
2019. december 12-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
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. Fauszt Zoltán aljegyző
Dr. Terdik Edda, a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője
Dr. Vincze Nóra, a Jogi Osztály vezetője
Tóthné dr. Varga Marianna, a Jogi Csoport vezetője
Dr. Marosi-Rácz Julianna, a Humán Főosztály vezetője
Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Dr. Csanády Edit, a Társasági Vagyoni Csoport vezetője
Lukácsné dr. Kiss Viktória, a Szervezési Csoport vezetője
Varga László, a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Pécskay Zoltán, az EDC Debrecen Nonprofit Kft.
dr. Havasi Bianka, bizottsági referens, Jogi Osztály
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 8 fő, a bizottság határozatképes, az
ülést 8 óra 32 perckor megnyitja.
Ezt követően kéri, hogy szavazzanak a bizottság tagjai a meghívóban szereplő napirendi pontok
elfogadásáról.
Szavazás: A Bizottság 8 igen szavazat 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi napirendi
pontokat fogadja el:
1. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezetével és működésével összefüggő
egyes önkormányzati rendeletek módosítása és hatáskörök átruházása
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Lukácsné dr. Kiss Viktória
2. Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatala
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Dr. Ráduly-Szabó Kinga
3. „A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány, valamint a Debrecen Határok Nélkül
Közalapítvány Alapító Okiratainak módosítása
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Köteles Andrea
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4. Nyilatkozat a Székely Nemzeti Tanács „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért”
elnevezésű európai polgári kezdeményezésének támogatásáról
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Tóthné dr. Varga Marianna
5. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2019. december 12-ei ülésére
javasolt napirendi pontok előzetes véleményezése
1./ napirendi pont
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezetével és működésével összefüggő egyes
önkormányzati rendeletek módosítása és hatáskörök átruházása
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Mándi László: kérdezi, hogy az SzMSz 73/A. §-ának módosítását mi indokolja.
Dr. Fauszt Zoltán: tekintettel arra, hogy az alpolgármesterek tekintetében mind személyük mind
pedig számuk vonatkozásában változás következett be az őszi önkormányzati választásokat követően,
indokolt volt az SzMSz Irányító Szervezet tagjaira vonatkozó rendelkezésének pontosítása is.
Fodor Levente: Megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért
szavazásra teszi fel az előterjesztés határozati javaslatában és a rendelet-tervezetben foglaltakat.
Szavazás: a Bizottság 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
89/2019. (XII. 12.) 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 szervezetével és működésével összefüggő
egyes önkormányzati rendeletek módosítása és hatáskörök átruházása” 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
Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatala
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Dr. Csanády Edit: jelzi, hogy előterjesztői kiegészítés készült, mely a Közgyűlésen kiosztásra kerül.
A kiegészítés alapján az egyes gazdasági társaságok létesítő okiratainak módosításai kerülnek
csatolásra, valamint a Debrecen Turisztikai Ügynökség Kft. felügyelőbizottságának tagjai, továbbá a
Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának egy tagja tekintetében van
változás az eredetileg előterjesztettekhez képest.
Fodor Levente: Megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért a
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Bizottság tagjainak egyetértésével együttes szavazásra teszi fel az előterjesztés határozati javaslataiban
foglaltakat.
Szavazás: a Bizottság 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
90/2019. (XII. 12.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés i) és j)
pontjai alapján
1./
az „Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések
meghozatala” 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 Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány, valamint a Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány
Alapító Okiratainak módosítása
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Varga Zoltán: jelzi, hogy véleménye szerint „A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány célja már
megvalósult, erre tekintettel kérdezi, hogy nem kellene-e megszüntetni a közalapítvány?
Dr. Fauszt Zoltán: elmondja, hogy a cél az alapítvány megszüntetése, ez azonban csak akkor
lehetséges, ha jogszabályszerűen működik, ezért szükséges a kuratóriumi tagok megválasztása,
valamint a változás bírósági bejegyzése, ezt követően lehet kezdeményezni a megszüntetést.
Fodor Levente: Megállapítja, hogy további 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:
91/2019. (XII. 12.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés j) pontja
alapján
1./
„A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány, valamint a Debrecen Határok Nélkül
Közalapítvány Alapító Okiratainak 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
Nyilatkozat a Székely Nemzeti Tanács „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért” elnevezésű
európai polgári kezdeményezésének támogatásáról
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Varga Zoltán: kérdezi, hogy az ügy segítése érdekében a város tevőlegesen mit tud tenni?
Dr. Fauszt Zoltán: jelzi, hogy a város szolidaritást vállal az előterjesztés határozati javaslata
értelmében.
Dr. Gondola Zsolt Zoárd: elmondja, hogy megnézte az internetes felületet, melynek értelmében
magánszemélyek tudnak csatlakozni a kezdeményezéshez, erre tekintettel kérdezi, hogy a
Közgyűlésnek milyen szerepe van, mit kíván elérni a határozati javaslat elfogadásával?
Tóthné dr. Varga Marianna: elmondja, hogy az előterjesztés célja, hogy a debreceni polgárokat
ösztönözzük arra, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, ezért a város honlapján is közzétételre
kerül a kezdeményezés internetes elérhetősége.
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:
92/2019. (XII. 12.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés l) pontja
alapján
1./
a „Nyilatkozat a Székely Nemzeti Tanács „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért”
elnevezésű európai polgári kezdeményezésének támogatásáról” 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
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2019. december 12-ei ülésére javasolt
napirendi pontok előzetes véleményezése
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való a napirenddel kapcsolatosan.
Dr. Fauszt Zoltán: elmondja, hogy sürgősségi előterjesztés nincsen, a 2. napirendi pontban jelzetten
felül egy további előterjesztői kiegészítés készült, mégpedig a DÉSZ és a gépjármű-várakozóhelyek
biztosításáról szóló rendelet módosítása kapcsán: tekintettel arra, hogy a DÉSZ módosításához
szükséges állami főépítészi vélemény még nem érkezett meg, csak a gépjármű-várakozóhelyek
biztosításáról szóló rendelet módosításáról kell döntenie a Közgyűlésnek.
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e további kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
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kapcsolatosan.
Megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra teszi a
„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2019. december 12-ei 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:
93/2019. (XII. 12.) 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 2019. december
12-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. Papp Viktor alelnököt a jegyzőkönyv hitelesítésére
és a nyilvános ülést 8 óra 40 perckor bezárja.

Kmf.
A bizottság ülésén az 1.-4. napirendi pontként tárgyalt előterjesztések a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése 2019. december 12. 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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