Jegyzőkönyv
Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Ügyrendi Bizottságának
2017. december 14-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
- Állandó meghívottak, további meghívottak és résztvevők:
Szűcs László a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Lukácsné dr. Pócsi Ildikó a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője
Dr. Vincze Nóra a Jogi Osztály vezetője
Czentnár Anita a Társasági Tulajdon Csoport vezetője
Kovács Nóra társasági tulajdon ügyintéző
dr. Simon Kitti szervezési ügyintéző
Dr. Szilágyi Fanni alpolgármesteri referens
Bódor Edit a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
Halász D. János a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője
Szomolya Ákos az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója
Juhász Marcell a DENOK közhasznú Nonprofit Kft. részéről
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 4 fő, a bizottság határozatképes, az ülést 8 óra
35 perckor megnyitja.
Ezt követően kéri, hogy szavazzanak a bizottság tagjai az előzetesen kiküldött meghívóban szereplő
napirendi pontok elfogadásáról.
Szavazás: A Bizottság 4 igen szavazat 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi napirendi
pontokat fogadja el:
1. Az AGÓRA Közhasznú Nonprofit Kft. üzletrészének átruházásával és felügyelőbizottsági
tagok megválasztásával kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Ügyintéző: Dr. Ráduly-Szabó Kinga
2. A DENOK Közhasznú Nonprofit Kft. üzletrészének átruházásával és felügyelőbizottsági
tag megválasztásával kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Ügyintéző: Dr. Ráduly-Szabó Kinga
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3. A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Filakné Enyedi Andrea
4. A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának és közszolgáltatási
szerződésének módosítása
Előterjesztő: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Ügyintéző: Kovács Nóra
5. Hosszútávú stratégiai együttműködési megállapodás megkötése Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzatával
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Dr. Varga Anett
6. A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása és
a Társaság alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Dr. Radóczné Dr. Fekete Anikó
7. Bírósági ülnök megbízatásának megszűnése
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Simon Kitti
8. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2017. december 14-ei ülésére
javasolt napirendi pontok előzetes véleményezése
1./ napirendi pont
Az AGÓRA Közhasznú Nonprofit Kft. üzletrészének átruházásával és felügyelőbizottsági tagok
megválasztásával kapcsolatos döntések meghozatala
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Czentnár Anita: Elmondja, hogy az előterjesztéshez a Közgyűlésen előterjesztői kiegészítés kerül
kiosztásra.
Fodor Levente: 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, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
73/2017. (XII. 14.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. §
(2) bekezdés i) pontja alapján
1./ „Az AGÓRA Közhasznú Nonprofit Kft. üzletrészének átruházásával és felügyelőbizottsági tagok
megválasztásával kapcsolatos döntések meghozatala” 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

2./ napirendi pont
A DENOK Közhasznú Nonprofit Kft. üzletrészének átruházásával és felügyelőbizottsági tag
megválasztásával kapcsolatos döntések meghozatala
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Szűcs László: Elmondja, van átfedés a bizottsági tagok között, de egyik esetben sem merül fel
összeférhetetlenség.
Fodor Levente: 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, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
74/2017. (XII. 14.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. §
(2) bekezdés i) pontja alapján
1./ „A DENOK Közhasznú Nonprofit Kft. üzletrészének átruházásával és felügyelőbizottsági tag
megválasztásával kapcsolatos 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 Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának
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 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
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75/2017. (XII. 14.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés k) pontja
alapján
1./ „A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának
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
4./ napirendi pont
A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának és közszolgáltatási
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 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
76/2017. (XII. 14.) 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 Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának és közszolgáltatási
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
Hosszútávú stratégiai együttműködési megállapodás megkötése Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatával
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Csikai József: Kérdezi, hogy a repülőtér fejlesztésével kapcsolatban hogyan képzeljük az
együttműködést.
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Szűcs László: Fontos kiemelni, hogy Nyíregyházával nem versenytársak vagyunk, hanem az
együttműködés a cél annak érdekében, hogy a régiót kiszolgáljuk.
Balázs Ákos: Az a cél, hogy a repülőtér versenyképes legyen az Európai Unió más régióiban található
repülőterekkel. Mind a két városnak meg kell találnia a szerepét az együttműködés során.
Csikai József: Elmondja, igazi választ nem kapott, de érti a lényeget. Nem érti, hogy a Felvidék
fejlesztése nem szerepel a célok között, míg a Kárpátaljáé igen.
Fodor Levente: Elmondja, a turisztikai együttműködés céljait véleménye szerint nem kell pontokba
szedni, egyértelmű, hogy a régió adottságait kell kihasználni.
Csikai József: Elmondja, ezt megérti, csak a gondolatait akarta megosztani.
Fodor Levente: Megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért
szavazásra teszi fel az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.
Szavazás: a Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
77/2017. (XII. 14.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés k) pontja
alapján
1./ „Hosszútávú stratégiai együttműködési megállapodás megkötése Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatával” 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
6./ napirendi pont
A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása és a
Társaság alapító okiratának 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 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
78/2017. (XII. 14.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés i) pontja
alapján
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1./ „A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása és a
Társaság 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

7./ 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 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
79/2017. (XII. 14.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés j) pontja
alapján
1./ „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

8./ napirendi pont
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2017. december 14-ei ülésére javasolt
napirendi pontok előzetes véleményezése
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészítés.
Dr. Vincze Nóra: Elmondja, négy előterjesztéshez kerül kiegészítés kiosztásra.
Lukácsné dr. Pócsi Ildikó: Elmondja, hogy az egyik előterjesztői kiegészítése a Krones Hungary Kftvel való együttműködéshez kapcsolódik. Többek között az elektromos hálózatra vonatkozó
rendelkezési jogot adjuk át a Holding részére, hogy a Holding a beruházáshoz kapcsolódó ingatlan
értékesítésekor továbbadja azt a Krones Hungary Kft. részére. Másrészt pedig megszüntetjük a Déli
Ipari Parkra vonatkozó pályázat megvalósítására létrehozott konzorciumot. Ennek oka, hogy a

Támogatási Szerződés alapján a támogatás egyösszegben az Önkormányzat részére lett
megítélve, a másik két konzorciumi tag támogatásban nem részesült, továbbá a Támogatási
szerződés 1. számú melléklete alapján elfogadott projektköltségvetéssel
csak az
Önkormányzat rendelkezik.
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Fodor Levente: Kérdezi, hogy a Krones Hungary Kft. fog-e fizetni az elektromos hálózat feletti
rendelkezési jog átruházásáért, hiszen az vagyonértékű jog.
Lukácsné dr. Pócsi Ildikó: elmondja, hogy a cég 166.3 millió forintot fizet érte.
Fodor Levente: Mivel további kérdés, kiegészítés nem hangzott el, kéri, hogy szavazzanak a
napirendi pontokról.
Szavazás: a Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
80/2017. (XII. 14.) 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 2017. december 14-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 55 perckor bezárja.
Kmf.
A bizottság ülésén az 1.-7. napirendi pontként tárgyalt előterjesztések a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése 2017. december 14. napján tartandó ülésére szóló közgyűlési meghívóval
került megküldésre, továbbá az előterjesztés elektronikusan elérhető és letölthető a
http://tmt.debrecen.hu/bizottsagiulesek internetes elérhetőségen keresztül.
Balázs Ákos
alelnök

Fodor Levente
elnök

7

