Jegyzőkönyv
Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Ügyrendi Bizottságának
2018. november 15-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
Csikai József
Dr. Nagy Sándor
Kőszeghy Csanád Ábel
Korbeák György
- Állandó meghívottak, további meghívottak és résztvevők:
Dr. Fauszt Zoltán aljegyző
Dr. Fejesné dr. Terdik Edda, a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője
Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Dr. Vincze Nóra, a Jogi Osztály vezetője,
Tóthné Dr. Varga Marianna, a Jogi Csoport csoportvezetője
Dr. Csanády Edit, a Társasági Tulajdon Csoport vezetője
Dr. Ráduly-Szabó Kinga jogügyi ügyintéző, Társasági Tulajdon Csoport
Czeglédi Zsuzsanna, pályázati referens, Polgármesteri Kabinetiroda
Póser Zoltán, az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetője
Halász D. János, a Debreceni Ifjúsági szolgáltató Kft. ügyvezetője
Bódor Edit, a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
dr. Molnár Anett, bizottsági referens, jegyzőkönyvvezető
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 5 fő, a bizottság határozatképes, az ülést
8 óra 30 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. Az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításához kapcsolódó hitel felvételéhez
szükséges további döntések meghozatala
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Szűcs László, Dr. Csanády Edit,
2. Együttműködési megállapodás kötése a Magyar Állammal az Észak-Nyugati Gazdasági
Övezet kialakításával összefüggő közúti, vasúti és közmű infrastruktúra fejlesztések
megvalósítására
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Dr. Fejesné dr. Terdik Edda
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3. A Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. megalapítása, javaslat az EDC Debrecen
Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítására
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Dr. Csanády Edit
4. A DENOK Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Dr. Ráduly-Szabó Kinga
5. Debrecen Integrált Területi Programjának módosítása
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Czeglédi Zsuzsanna
6. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2018. november 15-ei ülésére
javasolt napirendi pontok előzetes véleményezése
1./ napirendi pont
Az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításához kapcsolódó hitel felvételéhez szükséges
további döntések meghozatala
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, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
68/2018. (XI. 15.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés c) pontja
alapján
1./ „Az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításához kapcsolódó hitel felvételéhez szükséges
további 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
2./ napirendi pont
Együttműködési megállapodás kötése a Magyar Állammal az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet
kialakításával összefüggő közúti, vasúti és közmű infrastruktúra fejlesztések megvalósítására
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.
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Szavazás: a Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
69/2018. (XI. 15.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c) pont
ca) pontja alapján
1./ az „Együttműködési megállapodás kötése a Magyar Állammal az Észak-Nyugati Gazdasági
Övezet kialakításával összefüggő közúti, vasúti és közmű infrastruktúra fejlesztések
megvalósítására” 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 Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. megalapítása, javaslat az EDC Debrecen Nonprofit
Kft. társasági szerződésének módosítására
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Szűcs László: Elmondja, az előterjesztéshez kiegészítés kerül kiosztásra, mert a felügyelőbizottsági
tagok személyében változás történt, Dr. Papp Csaba Sándor helyett Papp Viktor fogja ellátni ezt a
feladatot.
Fodor Levente: Megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért
szavazásra teszi fel az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat, figyelemmel a kiegészítésben
foglaltakra.
Szavazás: a Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
70/2018. (XI. 15.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés i) pontja
alapján
1./ „A Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. megalapítása, javaslat az EDC Debrecen Nonprofit
Kft. társasági szerződésének módosítására” 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 DENOK 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, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
71/2018. (XI. 15.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés i) pontja
alapján
1./ „A DENOK Közhasznú Nonprofit Kft. 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

5./ napirendi pont
Debrecen Integrált Területi Programjának 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, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
72/2018. (XI. 15.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c) pont
ca) pontja alapján
1./ a „Debrecen Integrált Területi Programjának 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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6./ napirendi pont
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2018. november 15-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 2 sürgősségi előterjesztés lesz.
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, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
73/2018. (XI. 15.) 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. november 15-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 Korbeák György bizottsági tagot a
jegyzőkönyv hitelesítésére és a nyilvános ülést 8 óra 42 perckor bezárja.
Kmf.
A Bizottság ülésén az 1.-5. napirendi pontként tárgyalt előterjesztések a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése 2018. november 15. napján tartandó ülésére szóló közgyűlési meghívóval
kerültek megküldésre, továbbá az előterjesztések elektronikusan elérhetőek és letölthetőek a
http://tmt.debrecen.hu/bizottsagiulesek internetes elérhetőségen keresztül.

Korbeák György
bizottsági tag

Fodor Levente
elnök
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