Jegyzőkönyv
Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Ügyrendi Bizottságának
2019. február 21-én, a Polgármesteri Hivatal (4024 Debrecen, Piac u. 20.) 63. sz. tanácstermében
8 óra 45 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
Csikai József
Dr. Nagy Sándor
Kőszeghy Csanád Ábel
Korbeák György
- Állandó meghívottak, további meghívottak és résztvevők:
Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Dr. Vincze Nóra, a Jogi Osztály vezetője
Tóthné Dr. Varga Marianna, a Jogi Csoport csoportvezetője
Dr. Ráduly-Szabó Kinga, jogügyi ügyintéző, Társasági Tulajdon Csoport
Erdeiné dr. Lőrincz Andrea, humánpolitikai és jogügyi ügyintéző, Jogi Osztály
Dr. Ferenczy-Léka Dóra, nemzetközi referens, Polgármesteri Kabinetiroda
Dr. Jenei Réka, nemzetközi referens, Polgármesteri Kabinetiroda
Dr. Marosi-Rácz Julianna, a Humán Főosztály vezetője
Varga Zoltán, képviselő
Dr. Havasi Bianka, jogügyi ügyintéző, Jogi Osztály
dr. Molnár Anett, bizottsági referens, jegyzőkönyvvezető
Mellékletek: 1. melléklet: meghívó, 2. melléklet: jelenléti ív, 3. melléklet: bizottsági előterjesztés
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 48 perckor megnyitja.
Ezt követően kéri, hogy szavazzanak a bizottság tagjai a meghívó napirendi pontok elfogadásáról.
Szavazás: A Bizottság 6 igen szavazat 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi napirendi
pontokat fogadja el:
1. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotása és a végrehajtásához szükséges döntések elfogadása, valamint a
közszolgálati jogviszonnyal összefüggő egyes kérdésekről szóló 13/2012. (III. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Szűcs László
2. A Homokkerti Pitypang Óvoda magasabb vezetőjének kérelmére közalkalmazotti
jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Harangi Melinda
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3. A Nagyerdei Óvoda magasabb vezetőjének kérelmére közalkalmazotti jogviszonyának
felmentéssel történő megszüntetése és részére címzetes igazgatói cím adományozása
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Harangi Melinda
4. A Szabadságtelepi Óvoda magasabb vezetőjének
jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Dr. Bede Katalin
5. Javaslat az AIRPORT-DEBRECEN Kft.
meghozatalára
Előterjesztő: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Ügyintéző: Dr. Ráduly-Szabó Kinga

kérelmére

működésével

közalkalmazotti

kapcsolatos

döntések

6. A „Segítsd, óvd fogyatékos társadat!” Alapítvány a Gyermekrehabilitációért
végelszámolásának lezárásához szükséges alapítói döntés meghozatala
Előterjesztő: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
Ügyintéző: Dr. Varga Andrea
7. Tájékoztató Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi nemzetközi
kapcsolatairól
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Jenei Réka
8. Képviselő indítvány „A Debrecen Város Közgyűlése a Rabszolgatörvény visszavonására
szólítja fel a Kormányt” tárgyában
Előterjesztő: képviselő
Ügyintéző:
9. Képviselő indítvány „A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gázvagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó debreceni háztartások egyszeri
támogatása” tárgyában
Előterjesztő: képviselő
Ügyintéző:
10. Dr. Papp László polgármester 2019. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása
Előterjesztő: bizottsági elnök
Ügyintéző: Erdeiné dr. Lőrincz Andrea
11. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2019. február 21-ei ülésére
javasolt napirendi pontok előzetes véleményezése
1./ napirendi pont
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotása és a végrehajtásához szükséges döntések elfogadása, valamint a közszolgálati
jogviszonnyal összefüggő egyes kérdésekről szóló 13/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet megalkotása
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Szűcs László: Elmondja, hogy az előterjesztést már minden Bizottság megtárgyalta és támogatták az
előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy a költségvetés a korábbi évekhez képest a legnagyobb
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főösszeget tartalmazza, amely nagyobb mozgásteret enged az Önkormányzat számára, az elképzelések
és tervek megvalósítása tekintetében, ugyanakkor a rendkívül magas főösszeg nagyobb kockázatot is
jelent. A költségvetés végrehajtásakor nagy figyelmet kell fordítani ezen kockázatok megelőzésére és
elkerülésére. Elmondja továbbá, hogy az előterjesztéshez lesz egy előterjesztői kiegészítés, amely a
Közgyűlésen kerül kiosztásra.
Fodor Levente: Megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért
szavazásra teszi fel az előterjesztés határozati javaslatában és rendelet-tervezetében foglaltakat.
Szavazás: a Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
9/2019. (II. 21.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c) pont ce)
alpontja alapján
1./ „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotása és a végrehajtásához szükséges döntések elfogadása, valamint a közszolgálati
jogviszonnyal összefüggő egyes kérdésekről szóló 13/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet megalkotása” 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
A Homokkerti Pitypang Óvoda magasabb vezetőjének
jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése

kérelmére

közalkalmazotti

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, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
10/2019. (II. 21.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés j) pontja
alapján
1./ „A Homokkerti Pitypang Óvoda magasabb vezetőjének kérelmére közalkalmazotti
jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése” 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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3./ napirendi pont
A Nagyerdei Óvoda magasabb vezetőjének kérelmére közalkalmazotti jogviszonyának
felmentéssel történő megszüntetése és részére címzetes igazgatói cím adományozása
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, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
11/2019. (II. 21.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés j) pontja
alapján
1./ „A Nagyerdei Óvoda magasabb vezetőjének kérelmére közalkalmazotti jogviszonyának
felmentéssel történő megszüntetése és részére címzetes igazgatói cím adományozása” 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 Szabadságtelepi Óvoda magasabb vezetőjének kérelmére közalkalmazotti jogviszonyának
felmentéssel történő megszüntetése
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, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
12/2019. (II. 21.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés j) pontja
alapján
1./
„A Szabadságtelepi Óvoda magasabb vezetőjének kérelmére közalkalmazotti
jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése” 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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5./ napirendi pont
Javaslat az AIRPORT-DEBRECEN Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára
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, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
13/2019. (II. 21.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a Gazdálkodási Főosztály vezetője előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2)
bekezdés c) és i) pontja alapján
1./
„Javaslat az AIRPORT-DEBRECEN Kft. működésével kapcsolatos döntések
meghozatalára” 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 „Segítsd, óvd fogyatékos társadat!” Alapítvány a Gyermekrehabilitációért végelszámolásának
lezárásához szükséges alapítói döntés 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 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
14/2019. (II. 21.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet
57. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja alapján
1./
„A „Segítsd, óvd fogyatékos társadat!” Alapítvány a Gyermekrehabilitációért
végelszámolásának lezárásához szükséges alapítói döntés 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
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7./ napirendi pont
Tájékoztató Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi nemzetközi
kapcsolatairól
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, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
15/2019. (II. 21.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés l) pontja
alapján
1./
„Tájékoztató Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi nemzetközi
kapcsolatairól” 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
Képviselő indítvány „A Debrecen Város Közgyűlése a Rabszolgatörvény visszavonására szólítja
fel a Kormányt” tárgyában
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 2 igen, 4 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett nem fogadja el az előterjesztést
és az alábbi határozatot hozza:
16/2019. (II. 21.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
képviselői előterjesztésre az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c) pont ca)
alpontja alapján
1./
„Képviselő indítvány „A Debrecen Város Közgyűlése a Rabszolgatörvény visszavonására
szólítja fel a Kormányt” tárgyában” tárgyú közgyűlési előterjesztést véleményezte és azt a
Közgyűlésnek elfogadásra nem javasolja.
2./ Felkéri az elnököt, hogy a bizottság döntését a Közgyűlésen ismertesse.
Határidő: azonnal
Felelős: a bizottság elnöke
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9./ napirendi pont
Képviselő indítvány „A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-vagy
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó debreceni háztartások egyszeri támogatása”
tárgyában
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Varga Zoltán: Elmondja, hogy az előterjesztést a Közgyűlésen vissza fogja vonni.
Fodor Levente: Megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért
szavazásra teszi fel az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.
Szavazás: a Bizottság 2 igen, 4 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett nem fogadja el az előterjesztést
és az alábbi határozatot hozza:
17/2019. (II. 21.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
képviselői előterjesztésre az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c) pont ca)
alpontja alapján
1./
„Képviselő indítvány „A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes
gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó debreceni háztartások egyszeri támogatása”
tárgyában” tárgyú közgyűlési előterjesztést véleményezte és azt a Közgyűlésnek elfogadásra nem
javasolja.
2./ Felkéri az elnököt, hogy a bizottság döntését a Közgyűlésen ismertesse.
Határidő: azonnal
Felelős: a bizottság elnöke
10./ napirendi pont
Dr. Papp László polgármester 2019. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra teszi fel az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.
Szavazás: a Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
18/2019. (II. 21.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a Bizottság elnökének előterjesztésére az 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése és az
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (1) bekezdés b) pontja, valamint 76. §-a alapján
1./
Jóváhagyja Dr. Papp László polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését a melléklet
szerint.
2./ Felkéri Dr. Papp László polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről a soron következő
ülésen a Bizottságot tájékoztassa.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Papp László polgármester
11./ napirendi pont
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2019. február 21-ei ülésére javasolt
napirendi pontok előzetes véleményezése
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Vincze Nóra: Elmondja, hogy két sürgősségi előterjesztés lesz, valamint két előterjesztői kiegészítés
lesz kiosztva a Közgyűlésen, egyrészt a Debrecen Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetési rendelettervezetéhez, másrészt a Méliusz Juhász Péter könyvtár stratégia tervéhez kapcsolódóan.
Fodor Levente: Megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért
szavazásra teszi fel az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.
Szavazás: a Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
19/2019. (II. 21.) 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. február 21-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 bizottsági tagot a jegyzőkönyv
hitelesítésére és a nyilvános ülést 8 óra 55 perckor bezárja.
Kmf.
A Bizottság ülésén az 1.- 9. napirendi pontként tárgyalt előterjesztések a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése 2019. február 21. 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
bizottsági tag

Fodor Levente
elnök

8

