JEGYZŐKÖNYV
Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Környezetvédelmi és
Városfejlesztési Bizottságának 2018. június 27-én 1000 órai kezdési idővel meghirdetett és 1007-kor
megnyitott rendes nyilvános üléséről, melyet Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
(Régi Városháza) - 4024 Debrecen, Piac u. 20. I/63. sz. termében tartottak meg.
Jelen vannak: Papp Viktor, Csikai József, Csaholczi Attila, Dr. Sásdi András, Kammerer Gábor,
Puskás Tibor bizottsági tagok, valamint Dr. Szilágyi Fanni (Polgármesteri Kabinetiroda), Lőrincz
Levene (DV Zrt.), Bagdácsné Gergely Gabriella (DMJV PH Városüzemeltetési Osztály), Szécsi
Balázs (DMJV PH Városüzemeltetési Osztály), Sápi Réka (DMJV PH Zöldterületi Osztály), Hamecz
Orsolya (DMJV PH Zöldterületi Osztály), Dr. Aradi Csaba (Természet és Tájvédelmi szakértő),
Nagyhaju Attila (DMJV PH Főépítészi Iroda), Gábor István (DMJV PH Főépítészi Iroda) és Gábor
András bizottsági referens.
Mellékletek:
1. melléklet: meghívó
2. melléklet: jelenléti ív
3. melléklet: a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének HB/01-ÁF/00231-21/2018.
ügyiratszámú záró szakmai véleménye (4. napirendi ponthoz)
Papp Viktor alelnök: köszönti a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság (a továbbiakban:
Bizottság) ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes, mivel a 11 tagból 6 fő
jelen van. Felkéri Puskás Tibor bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére. Kérdezi, hogy ki az, aki
egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásával?
Szavazás: a Bizottság 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
elfogadja az alábbi napirendi pontokat:
1.

„A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 24/2006. (VIII. 14.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: a Városfejlesztési Főosztály vezetője
Ügyintéző:
Sápi Réka
Hamecz Orsolya

2.

„A Debrecen közigazgatási területén a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási
területek járművel történő használatának szabályairól szóló 48/2014. (XI. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: a Városfejlesztési Főosztály vezetője
Ügyintéző:
Bagdácsné Gergely Gabriella

3.

„Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 27/2016. (VI. 23.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: a Városfejlesztési Főosztály vezetője
Ügyintéző:
Sápi Réka

4.

„Debrecen Megyei Jogú Város 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozattal elfogadott
településszerkezeti tervének, valamint Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítása a
Debrecen, 33. sz. főút – közigazgatási határ – 0282/2 hrsz-ú út – Kastélykert utca – 0287
hrsz-ú út – 0142/146 hrsz-ú út – 0142/147 hrsz-ú út – józsai belterületi határ – 0235
hrsz-ú út – 0231 hrsz-ú út – 0230/1 hrsz-ú út által határolt területrész vonatkozásában”
tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: a főépítész
Ügyintéző:
Nagyhaju Attila
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5.

„Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének-, valamint Debrecen Megyei
Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.)
Kr. rendelet módosítása a Debrecen, 5. sz. vrk., Hatvan utca – Szepességi utca – BajcsyZsilinszky utca – Tisza István utca által határolt területrészre vonatkozóan” tárgyú
közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: a főépítész
Ügyintéző:
Dr. Farkas Róbert,
Kiss Ildikó

6.

„Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen, 34. sz. vrk. Móricz Zsigmond körút
– Pallagi út – Nagyerdei körút – Egyetem tér – Dóczy József utca által határolt
területrészre vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: a főépítész
Ügyintéző:
Dr. Farkas Róbert,
Nagyhaju Attila

7.

„Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen, 37. vrk., Házgyár utca - Kishatár
utca - Király utca - 17216 hrsz-ú csatorna - Harsona utca által határolt területre
vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: a főépítész
Ügyintéző:
Dr. Farkas Róbert,
Sass Ádám Lehel

8.

„Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítása Debrecen, Mikepércsi út (47. sz. főút) –
Repülőtéri déli bekötő út (481. sz. főút) – Debrecen Nagykereki vasúti mellékvonal (106.
sz. vasútvonal) – Repülőtér által határolt területrészre vonatkozóan” tárgyú közgyűlési
előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: a főépítész
Ügyintéző:
Dr. Farkas Róbert,
Nagyhaju Attila

9.

„Konzorciumi együttműködési megállapodás kötése a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel a
Vámospércsi úti – Létai úti csomópont átépítésére” tárgyú közgyűlési előterjesztés
véleményezése
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző:
Szécsi Balázs

1. napirendi pont
„A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 24/2006. (VIII. 14.) önkormányzati rendelet
módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Papp Viktor: kérdezi az előterjesztés ügyintézőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az
előterjesztéshez?
Hamecz Orsolya: röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Papp Viktor: ennek a tervnek a megalkotásával könnyebb lesz a rendezvényszervezőkön a
kötelezettségeiket érvényesíteni?
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Hamecz Orsolya: igen. A rendezvény előtti területkezelést is rögzítették, pl. egy Campus fesztivál
után ne csak a fesztivált követően kerüljön sor gyephelyreállításra, hanem már azt megelőzően is
kondicionálják a gyepet egy olyan szintre, hogy minél jobban el tudja viselni a rendezvényből adódó
terhelést.
Papp Viktor: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, vagy hozzászólás a napirendi
ponttal kapcsolatosan?
Csikai József: az előterjesztés 3. oldalának II. pontja alatt olvasható a Bartók Béla utcai fasor
kapcsolatában, hogy „a fasor ábrázolása már nem a valós állapotot tükrözi”, ez pontosan mit jelent?
1011-kor Dr. Nagy Sándor megérkezik, így a Bizottság jelen lévő tagjainak létszáma 6 főről 7 főre
bővül.
Sápi Réka: nem a fasor védettségét szeretnék feloldani, hanem jelenleg ez az egy fasor szerepel
térképi ábrázoláson a helyi rendeletben. Ez 2007-ben került feltüntetésre, mivelhogy ezek természeti
rendszerben működnek, rengeteg faegyed kivágásra került, kiszáradtak, elpusztultak és így ez a
jelenlegi térképi ábrázolás nem a valós állapotot tükrözi, tekintettel arra, hogy már nincs is annyi
faegyed a fasorban, ami fel van tüntetve a térképen.
Csikai József: a Kenézy Gyula Korház előtti körforgalomtól a Református Templomig mindig
beszokott dugulni a forgalom, azért kérdezte ezt, hogy volt-e olyan elképzelés, hogy az egyik
duplafasorból az egyiket kivágni kapacitás fejlesztés céljára. Van-e ilyen koncepció, felmerült-e ilyen
jellegű változtatás és nem-e ezért kerül ki ez a rendeletből?
Sápi Réka: a rendeletben ez egy technikai jellegű módosítás, a fasornak a védettségét ez a módosítás
nem érinti. Az hogy a későbbiek folyamán ott esetleg egy jobbra kanyarodó sáv kialakításra kerül-e,
ezzel kapcsolatban a Városépítési Osztály tudna pontosabb felvilágosítást adni.
Dr. Sásdi András: amikor egy területet megpróbálunk fával újratelepíteni pl. a Nagyerdei stadion
környéke az ott kiszáradt öreg tölgyfákat, néhány 6-8 éves vékony fával pótoljuk, amik tönkre is
mennek 1-2 év alatt. Nincs olyan tervbe véve, hogy ilyen esetben, amikor néhány fáról van szó, akkor
nagy életkorú 25-30 éves fával telepítjük be újra a területet? Ezek igen komoly életerővel
rendelkeznek, sokkal több esélyük van azt áttelepítésre, az hogy egy ilyen szabadgyökerű fát
beültetünk, még ha tölgyfa is, annak nem lesz jó vége.
Sápi Réka: a tölgy egy kicsit azért speciálisabb fa faj, amikor a stadionnál voltak a fakivágások és
telepítés lett előríva a kivágott fák helyet, akkor az Erdészet külön kérte tőlük, hogy szabadgyökerű,
illetve minél kisebb csemetéket telepítsenek, pontosan azért, hogy azok ahhoz a szegényes környezeti
állapothoz szokjanak hozzá, mivel ugye lecsökkent teljesen a Nagyerdőnek a vízszintje, és ha ezek a
fák ott fakadnak meg, akkor nekik nagyobb az esélyük a túlélésre, mintha egy jó egészségi állapotú fát
beültetnének, ami ott tönkre is menne.
Dr. Aradi Csaba: a tölgynek az a tulajdonsága, hogy lefele indul meg, ahogy az erdészek ezt
mondják, 4-5 éves koráig a fa guggol, azaz lefele dolgozik. Akkor fog szép egészséges törzset,
lombkoronát fejleszteni, hogyha odáig leér a gyökere, ahova legalábbis kapilláris emelkedéssel a víz
eljut. Ha kis csemetét, amit teljes gyökérzettel ki lehet emelni, bevédünk, megfelelően kezeljük, az
első időszakba öntözzük, a gyökér konkurenciát megszüntetjük, tehát nem hagyjuk, hogy a gyomok
ránőjenek, akkor olyan 6 éves korában megindul, ami után nagyon gyorsan fog növekedni. Ha már
szóba került a Bartók Béla úti fasor, a 80-as években készült egy környezetterhelési vizsgálat, amiben
már akkor szó volt a jobbra kanyarodó sávról, így a környezetterhelés is jelentősen csökkenthető
lenne, mert kevesebbet állnának és pöfögnének a járművek. Tehát természetvédelemi,
környezetvédelemi szempontból is érdemes lenne megfontolni ezt a kanyarodó sávot, ezzel a korház
térségében a környezetterhelést is csökkentenék.
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Puskás Tibor: a városban nem csak a Bartók Béla úti fasor létezik, hanem nagyon sok szép utcánk
van, ahol régi öreg fák vannak, még ha nem is különösebben védettek. A kedves lakók,
telektulajdonosok egy része igyekszik megszabadulni azon okból a fáktól, hogy árnyékol a ház előtt,
nyáron hűvöset ad és ősszel össze kell szedni a leveleket. Igyekeznek valamilyen módon kárt tenni a
fában, volna-e arra valami lehetőség, hogy megóvjuk ezeket a fákat, valamilyen szinten ellenőrizni
ezeket? A fák emelik ki a városunkat, adják vissza a tükörképét a régi Debrecennek.
Sápi Réka: a mindennapi munkájuk során szembesülnek azzal amit elmondott, egyre többet
találkoznak azzal, hogy a lakók önként próbálnak ezektől a fáktól megszabadulni, az idei évben is több
alkalommal tettek rendőrségi feljelentést, mert olyan mértékű károsítást találtak egyik-másik fánál,
ami miatt ki kellett vágni azokat. A város 8 területre van osztva, minden területhez tartozik egy
zöldterületi ügyintéző, akik folyamosan járják a területüket és amennyiben indokolt akkor be is
avatkoznak. Fakivágásra egyébként már egyre inkább az a tendencia mutatkozik, hogy csak abban az
esetben vágnak ki fát, ha valóban indokolt, emiatt egyébként elég sok konfliktus alakul ki a lakosok és
közöttük.
Dr. Sásdi András: annyira nem fekete-fehér ez a történet, pl. neki nagyon tetszik az Egymalom utcai
fasor, de aki ott lakik az nagyon nem így vélekedik a celtis típusú fákról, tekintettel arra, hogy amikor
a pincében a celtis gyökerével találkozik, mivel ezeknek a házaknak nincs beton alapjuk, hanem
téglából épültek, és benőtt a gyökérzet a téglapincébe, akkor egész más a vélekedés. Ennek nem az a
megfelelő lakossági ellenlépése, hogy gázolajozom, vagy kivágom a kérgét, hanem próbálom arra
rávenni a városvezetést, hogy esetlegesen egy fasor rekonstrukciót hajtson végre.
Sápi Réka: a régi fasorokhoz azért próbálnak meg ragaszkodni, mint pl. az Egymalom utcai is ilyen,
mivel onnan, ha kikerülne a teljes fasor, akkor valószínű, hogy oda soha többé nem tudnának telepíteni
újat, mert a város közművekkel annyira ellátott, hogy a védőtávolságokat egyszerűen nem tudnák
tartani. Ahol van hely, lehetőség, hogy teljes fasor cserét végezzenek, ott igyekeznek ezeket
megoldani, ilyen volt a Mácsai és Szepességi utcai. Kell ezeknek néhány év, hogy beálljanak, szép
habitusúak legyenek, de szépek lesznek, csak ki kell várni. Ez egy lassú folyamat.
Papp Viktor: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e további kérdés, észrevétel vagy hozzászólás a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel sem további kérdés, sem észrevétel nem merült fel, szavazásra
teszi fel a kérdést. Ki az, aki egyetért „A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló
24/2006. (VIII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés rendelettervezetében foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
támogatja az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
47/2018. (VI. 27.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 20. pontjában foglalt jogkörében eljárva
1./
„A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 24/2006. (VIII. 14.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés rendelettervezeteiben foglaltakkal egyetért.
2./
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
a Bizottság elnöke
Határidő:
2018.06.28.

2. napirendi pont
„A Debrecen közigazgatási területén a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek
járművel történő használatának szabályairól szóló 48/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet
módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
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Papp Viktor: kérdezi az előterjesztés ügyintézőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az
előterjesztéshez?
Bagdácsné Gergely Gabriella: nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban.
Papp Viktor: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, vagy hozzászólás a napirendi
ponttal kapcsolatosan?
Csikai József: 2017 novemberében volt a legutolsó ilyen változtatás, amikor is bevonásra kerültek
utcák, ez most kiegészítésre került egy kicsit. Úgy emlékszik, hogy 2017 novemberében Ő maga is
megszavazta az előterjesztést, és kicsit furcsa helyzetben van, hogy mitévő is legyen. Az egyik
Közgyűlési vitában is elmondta, hogy nem látja ennek a folyamatnak a végét, a szabályozásnak ez a
módja számára nem igazán kielégítendő, nem eredményre vezető, hiszen egyre jobban kijjebb-kijjebb
megyünk. Akkor felvetette, hogy a nagykörúton belül, ha úgy vesszük, akkor egy lépésben mindent
belehetne vonni a fizetési zónába, de nem biztos hogy ez a jó megoldás, továbbra is abban látná a
választ, ha egy komoly és átgondolt alapos P+R-es rendszert ki tudnának alakítani.
Papp Viktor: jelezni fogjuk a városvezetés részére. Alapvetően most itt tudni kell, hogy ennél a két
utcánál lakossági kérésnek megfelelő volt a döntés. A Wesselényi utca szervizútján, valamint a NagyGál István utcán a DV Parking tájékoztatása szerint általában 70% feletti a kihasználtság, akik ott
laknak nem tudnak parkolni, megállani, nyilván nekik lehetőségük van a kedvezményes éves parkoló
bérlet megvásárlására.
Dr. Sásdi András: pont ez fogja rendezni évtizedek alatt, addig nyomjuk kifelé az ingyen parkolás
lehetőségét, hogy elérünk a P+R lehetőségig, mert tudunk olyan helyen létesíteni P+R parkolót, ahol
már egyébként is megállna.
Papp Viktor: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e további kérdés, észrevétel vagy hozzászólás a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel sem további kérdés, sem észrevétel nem merült fel, szavazásra
teszi fel a kérdést. Ki az, aki egyetért „A Debrecen közigazgatási területén a díjfizetési kötelezettség
alá tartozó várakozási területek járművel történő használatának szabályairól szóló 48/2014. (XI. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés rendelet-tervezetében
foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatja az
előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
48/2018. (VI. 27.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 5. pontjában foglalt jogkörében eljárva
1./
„A Debrecen közigazgatási területén a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási
területek járművel történő használatának szabályairól szóló 48/2014. (XI. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés rendelettervezeteiben foglaltakkal egyetért.
2./
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
a Bizottság elnöke
Határidő:
2018.06.28.
3. napirendi pont
„Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 27/2016. (VI. 23.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
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Papp Viktor: kérdezi az előterjesztés ügyintézőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az
előterjesztéshez?
Sápi Réka: nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban.
Papp Viktor: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy hozzászólás a napirendi
ponttal kapcsolatosan? Mivel sem kérdés, sem észrevétel nem merült fel, szavazásra teszi fel a kérdést.
Ki az, aki egyetért „Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 27/2016. (VI.
23.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés rendelet-tervezetében
foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
támogatja az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
49/2018. (VI. 27.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 28. pontjában foglalt jogkörében eljárva
1./
„Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 27/2016. (VI.
23.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés rendelettervezeteiben foglaltakkal egyetért.
2./
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
a Bizottság elnöke
Határidő:
2018.06.28.

4. napirendi pont
„Debrecen Megyei Jogú Város 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozattal elfogadott településszerkezeti
tervének, valamint Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen, 33. sz. főút – közigazgatási határ – 0282/2
hrsz-ú út – Kastélykert utca – 0287 hrsz-ú út – 0142/146 hrsz-ú út – 0142/147 hrsz-ú út – józsai
belterületi határ – 0235 hrsz-ú út – 0231 hrsz-ú út – 0230/1 hrsz-ú út által határolt területrész
vonatkozásában” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Papp Viktor: kérdezi az előterjesztés ügyintézőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az
előterjesztéshez?
Gábor István: tekintettel arra, hogy a véleményezési eljáráshoz tartozó tárgyalás lefolytatása az
előterjesztés elkészítése után történt meg, így az Állami Főépítész záró szakmai véleménye
előterjesztői kiegészítésként kerül ismertetésre, és Közgyűlésen kiosztásra. Az Állami Főépítésznél
tartott tárgyalás során olyan államigazgatási vélemény, ami a terv fejlesztési-, rendezési szándékát,
szabályozási értékét módosította volna nem hangzott el.
– Ismerteti a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének HB/01-ÁF/00231-21/2018.
ügyiratszámú záró szakmai véleményében foglaltakat –
A fenti véleményben foglaltak szerinti pontosítások, javítások megtörténtek, melyek
településrendezési eszközök elemeit nem befolyásolják.

a

Papp Viktor: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy hozzászólás a napirendi
ponttal kapcsolatosan? Mivel sem kérdés, sem észrevétel nem merült fel, szavazásra teszi fel a kérdést.
Ki az, aki egyetért a „Debrecen Megyei Jogú Város 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozattal elfogadott
településszerkezeti tervének, valamint Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és
szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen, 33. sz. főút –
közigazgatási határ – 0282/2 hrsz-ú út – Kastélykert utca – 0287 hrsz-ú út – 0142/146 hrsz-ú út –
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0142/147 hrsz-ú út – józsai belterületi határ – 0235 hrsz-ú út – 0231 hrsz-ú út – 0230/1 hrsz-ú út által
határolt területrész vonatkozásában” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában és
rendelet-tervezetében foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
támogatja az előterjesztés határozati javaslatában és rendelet-tervezetében foglaltakat és az
alábbi határozatot hozza:
50/2018. (VI. 27.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 2. pontjában foglalt jogkörében eljárva
1./
A „Debrecen Megyei Jogú Város 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozattal elfogadott
településszerkezeti tervének, valamint Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítása
a Debrecen, 33. sz. főút – közigazgatási határ – 0282/2 hrsz-ú út – Kastélykert utca –
0287 hrsz-ú út – 0142/146 hrsz-ú út – 0142/147 hrsz-ú út – józsai belterületi határ –
0235 hrsz-ú út – 0231 hrsz-ú út – 0230/1 hrsz-ú út által határolt területrész
vonatkozásában” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában és rendelettervezetében foglaltakkal egyetért.
2./
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
a Bizottság elnöke
Határidő:
2018.06.28.

5. napirendi pont
„Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének-, valamint Debrecen Megyei Jogú Város
helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítása a
Debrecen, 5. sz. vrk., Hatvan utca – Szepességi utca – Bajcsy-Zsilinszky utca – Tisza István utca által
határolt területrészre vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Papp Viktor: kérdezi az előterjesztés ügyintézőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az
előterjesztéshez?
Gábor István: röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Papp Viktor: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy hozzászólás a napirendi
ponttal kapcsolatosan? Mivel sem kérdés, sem észrevétel nem merült fel, szavazásra teszi fel a kérdést.
Ki az, aki egyetért a „Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének-, valamint Debrecen
Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr.
rendelet módosítása a Debrecen, 5. sz. vrk., Hatvan utca – Szepességi utca – Bajcsy-Zsilinszky utca –
Tisza István utca által határolt területrészre vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati
javaslatában és rendelet-tervezetében foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
támogatja az előterjesztés határozati javaslatában és rendelet-tervezetében foglaltakat és az
alábbi határozatot hozza:
51/2018. (VI. 27.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 2. pontjában foglalt jogkörében eljárva
1./
A „Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének-, valamint Debrecen
Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.
(V. 23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen, 5. sz. vrk., Hatvan utca – Szepességi utca
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– Bajcsy-Zsilinszky utca – Tisza István utca által határolt területrészre vonatkozóan”
tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában és rendelet-tervezetében
foglaltakkal egyetért.
2./
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
a Bizottság elnöke
Határidő:
2018.06.28.

6. napirendi pont
„Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V.
23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen, 34. sz. vrk. Móricz Zsigmond körút – Pallagi út – Nagyerdei
körút – Egyetem tér – Dóczy József utca által határolt területrészre vonatkozóan” tárgyú közgyűlési
előterjesztés véleményezése
Papp Viktor: kérdezi az előterjesztés ügyintézőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az
előterjesztéshez?
Nagyhaju Attila: nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban.
Papp Viktor: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy hozzászólás a napirendi
ponttal kapcsolatosan? Mivel sem kérdés, sem észrevétel nem merült fel, szavazásra teszi fel a kérdést.
Ki az, aki egyetért a „Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen, 34. sz. vrk. Móricz Zsigmond
körút – Pallagi út – Nagyerdei körút – Egyetem tér – Dóczy József utca által határolt területrészre
vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
támogatja az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
52/2018. (VI. 27.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 2. pontjában foglalt jogkörében eljárva
1./
A „Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen, 34. sz. vrk. Móricz
Zsigmond körút – Pallagi út – Nagyerdei körút – Egyetem tér – Dóczy József utca
által határolt területrészre vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés rendelettervezetében foglaltakkal egyetért.
2./
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
a Bizottság elnöke
Határidő:
2018.06.28.

7. napirendi pont
„Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V.
23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen, 37. vrk., Házgyár utca - Kishatár utca - Király utca - 17216
hrsz-ú csatorna - Harsona utca által határolt területre vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés
véleményezése
Papp Viktor: kérdezi az előterjesztés ügyintézőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az
előterjesztéshez?
Nagyhaju Attila: nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban.
Papp Viktor: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy hozzászólás a napirendi
ponttal kapcsolatosan? Mivel sem kérdés, sem észrevétel nem merült fel, szavazásra teszi fel a kérdést.
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Ki az, aki egyetért a „Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen, 37. vrk., Házgyár utca - Kishatár
utca - Király utca - 17216 hrsz-ú csatorna - Harsona utca által határolt területre vonatkozóan” tárgyú
közgyűlési előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
támogatja az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
53/2018. (VI. 27.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 2. pontjában foglalt jogkörében eljárva
1./
A „Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen, 37. vrk., Házgyár utca Kishatár utca - Király utca - 17216 hrsz-ú csatorna - Harsona utca által határolt
területre vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés rendelet-tervezetében
foglaltakkal egyetért.
2./
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
a Bizottság elnöke
Határidő:
2018.06.28.

8. napirendi pont
„Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V.
23.) Kr. rendelet módosítása Debrecen, Mikepércsi út (47. sz. főút) – Repülőtéri déli bekötő út (481.
sz. főút) – Debrecen Nagykereki vasúti mellékvonal (106. sz. vasútvonal) – Repülőtér által határolt
területrészre vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Papp Viktor: kérdezi az előterjesztés ügyintézőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az
előterjesztéshez?
Gábor István: nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban.
Papp Viktor: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy hozzászólás a napirendi
ponttal kapcsolatosan? Mivel sem kérdés, sem észrevétel nem merült fel, szavazásra teszi fel a kérdést.
Ki az, aki egyetért a „Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítása Debrecen, Mikepércsi út (47. sz. főút) –
Repülőtéri déli bekötő út (481. sz. főút) – Debrecen Nagykereki vasúti mellékvonal (106. sz.
vasútvonal) – Repülőtér által határolt területrészre vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés
rendelet-tervezetében foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
támogatja az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
54/2018. (VI. 27.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 2. pontjában foglalt jogkörében eljárva
1./
„Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítása Debrecen, Mikepércsi út (47. sz. főút) –
Repülőtéri déli bekötő út (481. sz. főút) – Debrecen Nagykereki vasúti mellékvonal
(106. sz. vasútvonal) – Repülőtér által határolt területrészre vonatkozóan” tárgyú
közgyűlési előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakkal egyetért.
2./
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
a Bizottság elnöke
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Határidő:
2018.06.28.
9. napirendi pont
„Konzorciumi együttműködési megállapodás kötése a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel a Vámospércsi
úti – Létai úti csomópont átépítésére” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Papp Viktor: kérdezi az előterjesztés ügyintézőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az
előterjesztéshez?
Szécsi Balázs: nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban.
Papp Viktor: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy hozzászólás a napirendi
ponttal kapcsolatosan? Mivel sem kérdés, sem észrevétel nem merült fel, szavazásra teszi fel a kérdést.
Ki az, aki egyetért a „Konzorciumi együttműködési megállapodás kötése a Magyar Közút Nonprofit
Zrt-vel a Vámospércsi úti – Létai úti csomópont átépítésére” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati
javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
támogatja az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
55/2018. (VI. 27.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontjában foglalt
jogkörében eljárva
1./
„Konzorciumi együttműködési megállapodás kötése a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel
a Vámospércsi úti – Létai úti csomópont átépítésére” tárgyú közgyűlési előterjesztés
határozati javaslatában foglaltakkal egyetért.
2./
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
a Bizottság elnöke
Határidő:
2018.06.28.
Papp Viktor: megköszöni a részvételt és a nyilvános bizottsági ülést 1038 órakor bezárja.
A Bizottság ülésén az 1. - 9. napirendi pontként tárgyalt előterjesztések a Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. június 28. napján tartandó ülésére szóló közgyűlési
meghívóval kerültek megküldésre, továbbá az előterjesztések elektronikusan elérhetőek és letölthetőek
a http://tmt.debrecen.hu/bizottsagiulesek internetes elérhetőségen keresztül.

k.m.f.
Puskás Tibor
bizottsági tag

Papp Viktor
alelnök
Gábor András
bizottsági referens

- 10 -

