Jegyzőkönyv
Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Ügyrendi Bizottságának
2017. augusztus 31-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
Csikai József
Kőszeghy Csanád Ábel
Korbeák György
- Állandó meghívottak, további meghívottak és résztvevők:
Dr. Fauszt Zoltán aljegyző
Dr. Bene Edit, a Humán Főosztály vezetője
Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Dr. Vincze Nóra, a Jogi Osztály vezetője
Czentnár Anita, a Társasági Vagyoni Csoport csoportvezetője
dr. Szilágyi Fanni alpolgármesteri referens
Gere Miklós, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. stratégiai igazgatója
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
30 perckor megnyitja.
Ezt követően kéri, hogy szavazzanak a bizottság tagjai az előzetesen kiküldött meghívóban szereplő
napirendi pontok elfogadásáról.
Szavazás: A Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi
pontokat fogadja el:
1. A Sípos Utcai Óvoda magasabb vezetőjének megbízása
Előterjesztő: Dr. Papp László polgármester
Ügyintéző: Dr. Bede Katalin
2. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. alapszabályának módosítása
Előterjesztő: Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Ügyintéző: Czentnár Anita
3. Tájékoztató a polgármester 2017. év I. félévében engedélyezett belföldi és külföldi
kiküldetéséről
Előterjesztő: Fodor Levente bizottsági elnök
Ügyintéző: dr. Molnár Anett
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4. Tájékoztató az Ügyrendi Bizottság 2017. év I. félévi határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Fodor Levente bizottsági elnök
Ügyintéző:
dr. Molnár Anett
5.

Tájékoztatás Dr. Papp László polgármester szabadsága igénybevételéről
Előterjesztő: Fodor Levente bizottsági elnök
Ügyintéző:
dr. Molnár Anett

6. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2017. augusztus 31-ei ülésére
javasolt napirendi pontok előzetes véleményezése
1./ napirendi pont
A Sípos Utcai Óvoda 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 javaslatának A) változatában foglaltakat.
Szavazás: a Bizottság 0 igen, 0 nem szavazat és 5 tartózkodás mellett a határozati javaslat
A) változatában foglaltakat nem fogadja el.
Fodor Levente: Ezt követően szavazásra teszi fel az előterjesztés határozati javaslatának
B) változatában foglaltakat.
Szavazás: a Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja a határozati javaslat
B) változatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
57/2017. (VIII. 31.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés j) pontja
alapján
1./ „A Sípos Utcai Óvoda magasabb vezetőjének megbízása” tárgyú közgyűlési előterjesztést
véleményezte és azt a határozati javaslat B) változatában foglaltak szerint javasolja elfogadásra a
Közgyűlésnek.
2./ Felkéri az elnököt, hogy a bizottság döntését a Közgyűlésen ismertesse.
Határidő: azonnal
Felelős: a bizottság elnöke
2./ napirendi pont
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. alapszabályának módosítása
Fodor Levente: Üdvözli Gere Miklóst, és megkéri néhány szóban mutatkozzon be.
Gere Miklós: Elmondja, hogy mérnöki és közgazdász végzettséget szerzett, mind az alsó mind a felső
vezetés terén rendelkezik tapasztalattal. Fél éve ő a Vagyonkezelő Zrt. stratégiai igazgatója. A jövőbeni
cél a Zrt.-nél a stratégiai és az operatív vezetés szétválasztása, ez alapozza meg a jelenlegi döntést.
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Fodor Levente: Elmondja, a vezérigazgatói tisztség egy létező poszt, ami jelenleg nincs betöltve a
Vagyonkezelő Zrt.-nél.
Kőszeghy Csanád Ábel: Kérdezi, hogy az eddig betöltött stratégiai igazgatói posztnak mi a jövőbeni
sorsa.
Gere Miklós: Elmondja, az a pozíció összeolvad a vezérigazgatói poszttal.
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e további 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 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
58/2017. (VI. 22.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. §
(2) bekezdés j) pontja alapján
1./ a „A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. alapszabályának 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
3./ napirendi pont
Tájékoztató a polgármester 2017. év I. félévében engedélyezett belföldi és külföldi kiküldetéséről
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Csikai József: Kérdezi, mi az oka annak, hogy a 2017. június 19-ei időpontot követően szerepel a
2017. június 16-ai kiküldetés.
Fodor Levente: Jelzi, hogy valószínűleg elírásra került a dátum, de utána néz és tájékoztatja képviselő
urat. Megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra teszi
fel az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.
Szavazás: a Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
59/2017. (VIII. 31.) 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
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1./ tudomásul veszi a polgármester 2017. év I. félévében engedélyezett külföldi és belföldi
kiküldetéséről szóló beszámolót a melléklet szerint.
Határidő: Felelős: Melléklet
az 59/2017. (VIII. 31.) ÜB határozathoz

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









2017. január 18-19. - Brno
2017. március 21-25. - Róma
2017. május. 4. - Kárpátalja
2017. május 5. - Nagyvárad
2017. május 18. - Nagyvárad
2017. május 27. - Bihardiószeg
2017. június 19. - Nagyvárad
2017. június 16. - Ungvár

4./ napirendi pont
Tájékoztató az Ügyrendi Bizottság 2017. év I. 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 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
60/2017. (VIII. 31.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
az elnök előterjesztésére az Ügyrendi Bizottság Ügyrendjének 9. pontja alapján
1./ elfogadja az Ügyrendi Bizottság 2017. év I. félévi időszakában hozott határozatainak
végrehajtásáról szóló tájékoztatót a melléklet szerint.
Határidő: Felelős:
-
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Melléklet
a 60/2017. (VIII. 31.) ÜB határozathoz
T á j é k o z t a t ó
az Ügyrendi Bizottság 2017. év I. félév időszakában hozott határozatainak végrehajtásáról
A Bizottság a jelzett időszakban összesen 8 alkalommal ülésezett, 53 db határozatot hozott,
határozatképtelenség nem fordult elő.
1./ A bizottsági határozatok döntő mértékben a közgyűlési előterjesztések véleményezését (37), 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 Bizottság egy esetben, a 22/2017. (III. 30.) ÜB határozatával döntött döntéshozatalból történő
kizárásról Balázs Ákos és Kőszeghy Csanád Ábel bizottsági tagok esetében, tekintettel személyes
érintettségükre.
3./ A Bizottság a 10/2017. (II. 10.) ÜB határozatával döntött arról, hogy a 2017. január 24-én érkezett
bejelentés alapján vizsgálatot indít Bogdán Szabolcs, az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság nem
képviselő tagjának összeférhetetlensége megállapítása tárgyában. A 2017. február 13-án tartott ülésén
a Bizottság az összeférhetetlenségi eljárást lefolytatta, majd a 11/2017. (II. 13.) ÜB határozatával
megállapította, hogy Bogdán Szabolccsal szemben az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény
nem áll fenn.
4./ A határozatok többi részét a bizottsági, polgármesteri beszámolók, tájékoztatók elfogadásáról szóló,
illetve önálló döntések képezik. Ilyen jellegű határozatok meghozatalára 7 alkalommal került sor.
A Bizottság a 7/2017. (I. 26.) ÜB határozatával elfogadta az átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
szóló beszámolót, a 18/2017. (II. 16.) ÜB határozatával a 2016. július-december között hozott
határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztatót, valamint a 19/2017. (II. 16.) ÜB határozatával
tudomásul vette Polgármester Úr tájékoztatóját a belföldi, valamint külföldi kiküldetéséről.
A 17/2017. (II. 16.) ÜB határozatával jóváhagyta Dr. Papp László polgármester 2017. évi szabadságütemezését, továbbá a 8/2017. (I. 16.), a 28/2017. (III. 30.), és a 31/2017. (IV. 27.) 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

37

6

1

összesen 53 db határozat, amelyek végrehajtása megtörtént.
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4.

5.

Bizottsági,
Összeférhetetlenségi,
polgármesteri
méltatlansági,
beszámolók,
vagyonnyilatkozattájékoztatók és
ellenőrzési eljárás
önálló döntések kapcsán hozott döntések
elfogadása
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5./ napirendi pont
Tájékoztatás Dr. Papp László polgármester szabadsága igénybevételéről
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, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
61/2017. (VIII. 31.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a Bizottság elnökének előterjesztésére a 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése és az
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 76. § (2) bekezdése
alapján, figyelemmel a 17/2017. (II. 16.) ÜB határozatban foglaltakra
1./ tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatását, mely szerint 2017. július hónapban 3 nap
szabadságot (2017. július 17-18., július 31.), 2017. augusztus hónapban 4 nap szabadságot
(2017. augusztus 1-4.) előre nem látható, rendkívüli okból a 2017. évi ütemezéstől eltérően vett
igénybe.
Határidő: Felelős: 6./ napirendi pont
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2017. augusztus 31-ei ülésére javasolt
napirendi pontok előzetes véleményezése
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészítés.
Dr. Fauszt Zoltán: Elmondja, nem lesz sürgősségi előterjesztés, azonbam a 8. napirendi pont levételre
kerül, mert a kérelmező visszavonta a kérelmét.
Dr. Vincze Nóra: Elmondja, 3 napirendi ponthoz előterjesztői kiegészítés kerül majd kiosztásra,
illetve ismertetésre a közgyűlésen.
Fodor Levente: Mivel kérdés, kiegészítés nem hangzott el, kéri, hogy szavazzanak a napirendi
pontokról.
Szavazás: a Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
62/2017. (VIII. 31.) 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. augusztus 31-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
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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 40 perckor bezárja.
Kmf.
A bizottság ülésén az 1.-2. napirendi pontként tárgyalt előterjesztések a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése 2017. augusztus 31. 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
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