Jegyzőkönyv
Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Ügyrendi Bizottságának
2018. április 26-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
Balázs Ákos alelnök
Csikai József
Korbeák György
Kőszeghy Csanád Ábel
- Állandó meghívottak, további meghívottak és résztvevők:
Dr. Fauszt Zoltán aljegyző
Lukácsné dr. Pócsi Ildikó, a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője
Dr. Bene Edit, a Humán Főosztály vezetője
Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Dr. Vincze Nóra, a Jogi Osztály vezetője
Czentnár Anita, a Társasági Tulajdon Csoport csoportvezetője
Dr. Ráduly-Szabó Kinga jogügyi ügyintéző
Dr. Reisz Zsuzsanna jogügyi ügyintéző
Harangi Zsanett pályázati referens
Dr. Uzonyi Attila r. ezredes, a Debreceni Rendőrkapitányság vezetője
Halász D. János, a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője
Szabó-Zsoldos Gábor, a Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft. részéről
dr. Molnár Anett, bizottsági referens, 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 5 fő, a bizottság határozatképes, az ülést 8 óra
36 perckor megnyitja.
Ezt követően kéri, hogy szavazzanak a bizottság tagjai a meghívó napirendi pontok elfogadásáról.
Szavazás: A Bizottság 5 igen szavazat 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi napirendi
pontokat fogadja el:
1. Beszámoló Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának 2017. évi helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Dr. Reisz Zsuzsanna
2. A Debreceni Intézményműködtető Központ magasabb vezetőjének megbízása
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Harangi Melinda
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3. Debrecen Integrált Területi Programjának módosítása, valamint a Debrecen
Integrált Területi Program végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Czeglédi Zsuzsanna
4. Felügyelő Bizottsági ügyrendek jóváhagyása
Előterjesztő: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Ügyintéző: Dr. Ráduly-Szabó Kinga
5. Tájékoztató az Ügyrendi Bizottság 2017. év II. félévi határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: bizottsági elnök
Ügyintéző: Dr. Molnár Anett
6. Tájékoztató a polgármester 2017. év II. félévében engedélyezett belföldi és külföldi
kiküldetéséről
Előterjesztő: bizottsági elnök
Ügyintéző: Dr. Molnár Anett
7.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2018. április 26-ai ülésére
javasolt napirendi pontok előzetes véleményezése

1./ napirendi pont
Beszámoló Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának 2017. évi helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
(Dr. Nagy Sándor bizottsági tag megérkezett, így a bizottság 6 fővel folytatta tovább a munkát.)
Dr. Uzonyi Attila r. ezredes összefoglalta a beszámoló tartalmát.
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, 2 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
29/2018. (IV. 26.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés e) pontja
alapján
1./ a „Beszámoló Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának 2017. évi helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról” 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
A Debreceni Intézményműködtető Központ 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 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
30/2018. (IV. 26.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés j) pontja
alapján
1./ „A Debreceni Intézményműködtető Központ 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

3./ napirendi pont
Debrecen Integrált Területi Programjának módosítása, valamint a Debrecen Integrált Területi
Program végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása
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:
31/2018. (IV. 26.) 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 Integrált Területi Programjának módosítása, valamint a Debrecen Integrált
Területi Program végrehajtásáról szóló tájékoztató 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
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4./ napirendi pont
Felügyelő Bizottsági ügyrendek jóváhagyása
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Szűcs László: A Közgyűlés ülésén előterjesztői kiegészítés kerül kiosztásra, tekintettel arra, hogy a
DEHUSZ Nonprofit Kft. is megküldte felügyelő bizottságának ügyrendjét jóváhagyásra.
Fodor Levente: 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:
32/2018. (IV. 26.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati 57. § (2)
bekezdés c) pont ca) alpontja alapján
1./ a „Felügyelő Bizottsági ügyrendek jóváhagyása” 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
Tájékoztató az Ügyrendi Bizottság 2017. év II. félévi 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 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
33/2018. (IV. 26.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
az elnök előterjesztésére az Ügyrendi Bizottság Ügyrendjének 9. pontja alapján
1./ elfogadja az Ügyrendi Bizottság 2017. év II. félévi időszakában hozott határozatainak
végrehajtásáról szóló tájékoztatót a melléklet szerint.
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Melléklet
a 33/2018. (IV. 26.) ÜB határozathoz
T á j é k o z t a t ó
az Ügyrendi Bizottság 2017. év II. félév időszakában hozott határozatainak végrehajtásáról
A Bizottság a jelzett időszakban összesen 6 alkalommal ülésezett, 27 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 (6) 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 4 alkalommal került sor.
A Bizottság a 60/2017. (VIII. 31.) ÜB határozatával a 2017. január-június között hozott határozatainak
végrehajtásáról szóló tájékoztatót, valamint az 59/2017. (VIII. 31.) ÜB határozatával tudomásul vette
Polgármester Úr tájékoztatóját a belföldi, valamint külföldi kiküldetéséről.
A Bizottság a 61/2017. (VIII. 31.) és a 68/2017. (X. 19.) ÜB határozataival elfogadta Polgármester Úr
tájékoztatóját a szabadsága ütemtervtől való eltérő igénybevételéről.
A fentieket az alábbi táblázat szemlélteti:
1.

2.

3.

Közgyűlési
előterjesztések
véleményezése

Közgyűlésre javasolt
napirendi pontok
előzetes
véleményezése

Döntéshozatalból
történő kizárás

17

6

-

4.

5.

Bizottsági,
Összeférhetetlenségi,
polgármesteri
méltatlansági,
beszámolók,
vagyonnyilatkozattájékoztatók és
ellenőrzési eljárás
önálló döntések kapcsán hozott döntések
elfogadása
4

-

összesen 27 db határozat, amelyek végrehajtása megtörtént.

6./ napirendi pont
Tájékoztató a polgármester 2017. év II. félévében engedélyezett belföldi és külföldi
kiküldetéséről
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:
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34/2018. (IV. 26.) 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 2017. év II. félévében engedélyezett külföldi és belföldi
kiküldetéséről szóló beszámolót a melléklet szerint.
Melléklet
a 34/2018. (IV. 26.) ÜB határozathoz

Beszámoló a polgármester 2017. év II. félévében engedélyezett
belföldi és külföldi kiküldetéséről
I./ Belföldi kiküldetés
Belföldi kiküldetésre – az előzetes engedélyezés keretében – nem került sor.
II./ Külföldi kiküldetés






2017. július 29.
2017. augusztus 27.
2017. október 11-13.
2017. október 25-29.
2017. november 29.

- Salánk
- Szatmárnémeti
- Milánó
- Tel-Aviv
- Eperjes

7./ napirendi pont
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2018. április 26-ai ülésére javasolt
napirendi pontok előzetes véleményezése
Szűcs László: A korábban említett előterjesztői kiegészítésen túl még 3 előterjesztői kiegészítés kerül
kiosztásra. A Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. és a DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit
Kft. ügyvezetői pozícióját érintően, valamint a 2017. évi költségvetés esetében egy technikai átvezetés
történik.
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 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
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35/2018. (IV. 26.) 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. április 26-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 alelnök urat a jegyzőkönyv
hitelesítésére és a nyilvános ülést 8 óra 46 perckor bezárja.

Kmf.
A bizottság ülésén az 1.-4. napirendi pontként tárgyalt előterjesztések a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése 2018. április 26. 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
alelnök

Fodor Levente
elnök
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