JEGYZŐKÖNYV
Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága 2019. január 24-én
a Polgármesteri Hivatal Régi Városháza (4024 Debrecen, Piac u. 20.) 63. sz. termében tartott rendes, nyilvános
üléséről.
Jelenlévő bizottsági tagok:
Balázs Ákos elnök
Fodor Levente alelnök
Czellér László képviselő
Dr. Gondola Zsolt Zoárd képviselő
Kovács István képviselő
Madarasi István képviselő
Papp Viktor képviselő
Jelenlévő meghívottak:
Szűcs László Gazdálkodási Főosztály vezetője
Gődény Gábor EKF Debrecen 2023 Közhasznú Nonprofit Kft.
Kun Ferenc DIF Kft., DING Kft.
Dr. Ráduly-Szabó Kinga Gazdálkodási Főosztály
Fazekas-Tripsánszki Bernadett Vagyonkezelési Osztály
Dr. Szakadáthné dr. Márföldi Valéria Vagyonkezelési Osztály jegyzőkönyv-vezetés céljából
Balázs Ákos: megállapítja, hogy az ülésen 7 bizottsági tag van jelen, a bizottság határozatképes, az ülést 8:10
órakor megnyitja.
Elmondja továbbá, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 60. §-a
értelmében a jegyzőkönyvet a bizottság elnökén kívül a bizottság egy tagjának is alá kell írnia. A fentiekre való
tekintettel Fodor Levente bizottsági alelnököt kijelöli a jegyzőkönyv aláírására.
Balázs Ákos: szavazásra bocsátja a meghívó szerinti napirendi pontokat, melyeket a bizottság 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad és az alábbiak szerint tárgyal meg:
-Közgyűlési előterjesztések:
1., „Az EKF Debrecen 2023 Közhasznú Nonprofit Kft. cégnevének módosításáról szóló 230/2018. (XII. 20.)
határozat módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Dr. Papp László Polgármester
Ügyintéző:
Dr. Csanády Edit
2., „Felügyelő Bizottsági ügyrendek jóváhagyása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Szűcs László a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Ügyintéző:
Dr. Ráduly-Szabó Kinga
3., „A Debrecen, Nádsíp utca 17072/1 hrsz alatt található ingatlan zártkörű pályázat útján történő
értékesítése” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Racsmány Gyula a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Ügyintéző:
Lócska Tamás
- Bizottsági előterjesztések:
4., „Beszámoló a Tulajdonosi Bizottság átruházott hatásköreinek gyakorlásáról 2018. január 1. napjától
2018. december 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában” tárgyú előterjesztés
Előterjesztő: Balázs Ákos a Tulajdonosi Bizottság Elnöke
Ügyintéző:
Dr. Radóczné dr. Fekete Anikó
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5., „Beszámoló a Tulajdonosi Bizottság határozatainak végrehajtásáról 2018. július 1. - 2018. december 31.
közötti időtartamra vonatkozóan” tárgyú előterjesztés
Előterjesztő: Balázs Ákos a Tulajdonosi Bizottság Elnöke
Ügyintéző:
Dr. Radóczné dr. Fekete Anikó
Balázs Ákos: tárgyalás alá véteti az 1. számú „Az EKF Debrecen 2023 Közhasznú Nonprofit Kft. cégnevének
módosításáról szóló 230/2018. (XII. 20.) határozat módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
napirendi pontot.
Dr. Ráduly-Szabó Kinga a Gazdálkodási Főosztály képviseletében: elmondja, hogy az előterjesztésben
foglaltakat nem kívánja kiegészíteni.
Balázs Ákos: megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs, érdemi vita hiányában szavazásra teszi fel a határozati
javaslatban foglaltakat.
Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatja a
határozati javaslatban foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
1/2019. (I. 24.) TB. határozat
A Tulajdonosi Bizottság
a Polgármester előterjesztésére
DMJV Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. §
(2) bekezdés c) pont cg) alpontja és a 63. § (2) bekezdés 2. pontja alapján
1., elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „Az EKF Debrecen 2023 Közhasznú Nonprofit Kft. cégnevének
módosításáról szóló 230/2018. (XII. 20.) határozat módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati
javaslatában foglaltakat.
2., Felkéri a Tulajdonosi Bizottság Elnökét, hogy a bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2019. január 24.
Tulajdonosi Bizottság Elnöke

Balázs Ákos: tárgyalás alá véteti a 2. számú a „Felügyelő Bizottsági ügyrendek jóváhagyása” tárgyú közgyűlési
előterjesztés véleményezése napirendi pontot.
Dr. Ráduly-Szabó Kinga a Gazdálkodási Főosztály képviseletében: elmondja, hogy az előterjesztésben
foglaltakat nem kívánja kiegészíteni.
Balázs Ákos: megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs, érdemi vita hiányában szavazásra teszi fel a határozati
javaslatban foglaltakat.
Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatja a
határozati javaslatban foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
2/2019. (I. 24.) TB. határozat
A Tulajdonosi Bizottság
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
DMJV Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 63. §
(2) bekezdés 2. pontja alapján
1., elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a „Felügyelő Bizottsági ügyrendek jóváhagyása” tárgyú közgyűlési
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.
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2., Felkéri a Tulajdonosi Bizottság Elnökét, hogy a bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2019. január 24.
Tulajdonosi Bizottság Elnöke

Balázs Ákos: tárgyalás alá véteti a 3. számú „A Debrecen, Nádsíp utca 17072/1 hrsz alatt található ingatlan
zártkörű pályázat útján történő értékesítése” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése napirendi pontot.
Fazekas-Tripsánszki Bernadett a Vagyonkezelési Osztály képviseletében: elmondja, hogy az előterjesztésben
foglaltakat nem kívánja kiegészíteni.
Balázs Ákos: kérdezi, hogy az egyház is felértékeltette az ingatlant?
Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője: elmondja, hogy ezzel kapcsolatban nem érkezett részükre
tájékoztatás.
Balázs Ákos: megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatban
foglaltakat.
Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatja a
határozati javaslatban foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
3/2019. (I. 24.) TB. határozat
A Tulajdonosi Bizottság
a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére
DMJV Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 63. §
(2) bekezdés 3. pontja alapján
1.,elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „A Debrecen, Nádsíp utca 17072/1 hrsz alatt található ingatlan
zártkörű pályázat útján történő értékesítése” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.
2., Felkéri a Tulajdonosi Bizottság Elnökét, hogy a bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2019. január 24.
Tulajdonosi Bizottság Elnöke

Balázs Ákos: tárgyalás alá véteti a 4. számú „Beszámoló a Tulajdonosi Bizottság átruházott hatásköreinek
gyakorlásáról 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában” tárgyú
napirendi pontot.
Dr. Szakadáthné dr. Márföldi Valéria a Vagyonkezelési Osztály képviseletében: elmondja, hogy az
előterjesztésben foglaltakat nem kívánja kiegészíteni.
Balázs Ákos: megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs, érdemi vita hiányában szavazásra teszi fel a határozati
javaslatban foglaltakat.
Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatja a
határozati javaslatban foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
4/2019. (I. 24.) TB. határozat
A Tulajdonosi Bizottság
a Tulajdonosi Bizottság Elnökének előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdésének f) pont fb) alpontja alapján
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