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Tisztelt Bizottság!
I. Az Ügyrendi Bizottság hatályos Ügyrendjének 9. pontja alapján a bizottság elnöke félévente
tájékoztatja a bizottságot a határozatainak végrehajtásáról.
Legutóbb 2016. január 26-án került sor ilyen jellegű tájékoztató előterjesztésére (a 2015. július és
december hónapok közötti időszakról), melyet a bizottság a 7/2016. (I. 21.) ÜB határozatával
fogadott el.
Jelen előterjesztés határozati javaslatának melléklete a bizottság 2016. év január és június hónapok
közötti időszakban hozott határozatainak végrehajtásáról tartalmaz tájékoztatást.
II. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (1) bekezdés b) pontja, valamint 76. § (2) bekezdése
alapján a Közgyűlés az Ügyrendi Bizottság feladatkörébe utalta a polgármester feletti egyéb
munkáltatói jogok gyakorlását.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § b) pontja
alapján egyéb munkáltatói jogon a kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás
visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi
büntetés kiszabása kivételével minden más munkáltatói jogot kell érteni.
1.) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. §a értelmében a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy
munkanap pótszabadságra jogosult. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell
kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a testületet a
következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem
látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett
előzetes bejelentést követően veheti igénybe.
Az Ügyrendi Bizottság 13/2016. (II. 25.) ÜB határozatával jóváhagyta a polgármester
szabadságának ütemezését, valamint felkérte Dr. Papp László polgármestert, hogy a szabadság
igénybevételéről a soron következő ülésen a Bizottságot tájékoztassa.
A Polgármester arról tájékoztatott, hogy 2016. első félévében az ütemezéstől eltérően előre nem
látható, rendkívüli okból május 30-án, május 31-én, június 1-jén, június 2-án és június 3-án 5 nap
szabadságot vett igénybe.
2.) Az Ügyrendi Bizottság 10/2015. (I. 29.) ÜB határozatában előzetesen engedélyezett 2015. január
1. napjától Dr. Papp László polgármester részére - tisztségének betöltése időtartamára alkalmanként 10 napot meg nem haladó külföldi kiküldetést, valamint 5 napot meg nem haladó
belföldi kiküldetést. Felkérte a polgármestert, hogy készítsen beszámolót a külföldi és belföldi
tartózkodásáról. Felkérte továbbá a bizottság elnökét, hogy a beszámolót és a szabadság
igénybevételéről szóló tájékoztatót terjessze a bizottság elé.

Jelen előterjesztés melléklete a 2016. január – június időszakra vonatkozóan tartalmaz beszámolót a
külföldi és belföldi kiküldetésekről.
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok
elfogadására.
I. Határozati javaslat
Az Ügyrendi Bizottság
az elnök előterjesztésére az Ügyrendi Bizottság Ügyrendjének 9. pontja alapján
elfogadja az Ügyrendi Bizottság 2016. I. félév időszakában hozott határozatainak végrehajtásáról
szóló tájékoztatót a melléklet szerint.

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2016. szeptember 8.

Fodor Levente
elnök

Melléklet
a… /2016. (IX. 15 .) ÜB határozathoz

T á j é k o z t a t ó
az Ügyrendi Bizottság 2016. I. félév időszakában hozott határozatainak végrehajtásáról
A bizottság a jelzett időszakban összesen 6 alkalommal ülésezett, 41 határozatot hozott,
határozatképtelenség nem fordult elő.
1./ A bizottsági határozatok döntő mértékben közgyűlési előterjesztések véleményezését (31), 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 határozatok többi részét a bizottsági, polgármesteri beszámolók, tájékoztatók elfogadásáról
szóló, illetve önálló döntések képezik. Ilyen jellegű határozatok meghozatalára 4 alkalommal került
sor.
A Bizottság 6/2016. (I. 21.) ÜB határozatával elfogadta az Ügyrendi Bizottság átruházott
hatásköreinek gyakorlásáról szóló beszámolót, a 7/2016. (I. 21.) ÜB határozatával a 2015. júliusdecember között hozott határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztatót, míg a 8/2016. (I. 21.) ÜB
határozatával tudomásul vette Polgármester Úr tájékoztatóját a szabadsága ütemtervtől való eltérő
igénybevételéről és a belföldi, valamint külföldi kiküldetéséről.
A 13/2016. (II. 25.) ÜB határozattal a polgármester 2016. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása
történt meg.
A fentieket az alábbi táblázat szemlélteti:
1.
Közgyűlési
előterjesztések
véleményezése

31

2.

3.

Közgyűlésre
Döntéshozatalból
javasolt napirendi
történő kizárás
pontok előzetes
véleményezése

6

-

összesen 41 határozat, amelyek végrehajtása megtörtént.

4.

5.

Bizottsági,
polgármesteri
beszámolók,
tájékoztatók és
önálló döntések
elfogadása

Összeférhetetlensé
gi, méltatlansági,
vagyonnyilatkozat
-ellenőrzési eljárás
kapcsán hozott
döntések

4

-

II. Határozati javaslat
Az Ügyrendi Bizottság
a Bizottság elnökének előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (1) bekezdés
b) pontja és a 76. § (2) bekezdése, valamint a 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése
alapján, figyelemmel a 10/2015. (I. 29.) és 16/2015. (II. 26.) ÜB határozatban foglaltakra
1./ tudomásul veszi – a melléklet szerint – a polgármester 2016. év I. félévében engedélyezett
külföldi és belföldi kiküldetéséről szóló beszámolót.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2016. szeptember 8.

Fodor Levente
elnök

Melléklet
a /2016.(IX. 15.) ÜB határozathoz

Beszámoló a polgármester 2016. év I. félévében engedélyezett
belföldi és külföldi kiküldetéséről

I./ Belföldi kiküldetés
Belföldi kiküldetésre – az előzetes engedélyezés keretében – nem került sor.

II./ Külföldi kiküldetés
1. 2016. január 13-14. Csehország, Brno
2. 2016. április 15. Románia, Nagyvárad
3. 2016. április 19-20. Csehország, Brno
4. 2016. május 26. Románia, Nagyvárad
5. 2016. június 20. Románia, Nagyvárad

