JEGYZŐKÖNYV
Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Környezetvédelmi és
Városfejlesztési Bizottságának 2015. április 29-én 10.00 órai kezdési idővel meghirdetett és 10.00-kor
megnyitott rendes nyilvános üléséről, melyet a Debreceni Polgármesteri Hivatal (Debrecen, Piac u.
20.) I/75. számú termében tartottak meg.
Jelen vannak: Czellér László, Csikai József, Csaholczi Attila, Dr. Sásdi András, Kammerer Gábor,
Gabrielisz László, Puskás Tibor, Vadon Balázs bizottsági tagok, valamint Bagdácsné Gergely
Gabriella, Dr. Gábor Zsombor, Szlávik Kitti, Nagy Attila, Tóth Szabolcs, Dr. Tóth Martina, Dancs
László, Lukácsné dr. Kiss Viktória, Lévai Béla, Fazekas Lajos és Gábor András.
Mellékletek: meghívó, jelenléti ív.
Az ülésre meghívottak listáját, továbbá a javasolt napirendi pontokat a jegyzőkönyv 1. sz.
mellékleteként csatolt meghívó tartalmazza.
Czellér László elnök: köszönti a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság ülésén
megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes, mivel a 11 fő tagból 8 fő jelen van.
Kérdezi, hogy ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásával?
Szavazás: a Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
napirendi pontokat:
1. „A város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi
előírásokról szóló 28/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a
Debreceni Közterület Felügyelet közterület hasznosítási feladatok ellátására irányuló
megállapodás megkötése” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Krivi Béla
Ügyintéző: Szlávik Kitti
2. „A város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 29/2010. (VII.
14.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Krivi Béla
Ügyintéző: Szlávik Kitti
3. „A CÍVISBUSZ Konzorcium és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 2014. évi beszámolója a
helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátásáról” tárgyú közgyűlési előterjesztés
véleményezése
Előterjesztő: Krivi Béla
Ügyintéző: Bagdácsné Gergely Gabriella
4. „„Debrecen Integrált Területi Programja 2014-2020” munkaverziójának elfogadása” tárgyú
közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Dr. Papp László polgármester
Ügyintéző: Nyulasi András
5. „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 – 2020 közötti időszakra vonatkozó
gazdasági programjának elfogadása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Dr. Papp László polgármester
Ügyintéző: Dr. Németh Ilona, Lukácsné dr. Kiss Viktória
6. „Debrecen-Bánk, 4814. sz. országos mellékút – 0800/3 hrsz.-ú terület – 0796/16 hrsz.-ú mg-i
terület – 0794 hrsz.- ú terület – 0796/179 hrsz.-ú mg-i terület – 0796/160 hrsz.- ú terület –
0796/28 hrsz.-ú terület – 0796/176 hrsz.-ú mg-i terület által határolt terület településszerkezeti
terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás egyeztetési eljárásának
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véleményezési szakaszában beérkezett vélemények ismertetése” tárgyú bizottsági előterjesztés
véleményezése
Előterjesztő: China Tibor
Ügyintéző: Agócs Ildikó
7. „Környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése a Debrecen, 43. vrk., Diószegi út – 0580/5
hrsz-ú út – 11272/2 hrsz-ú csatorna – 11275 hrsz-ú csatorna – Borzán Gáspár utca által
határolt területre vonatkozó településszerkezeti terv, illetve szabályozási terv és helyi építési
szabályzat módosítása kapcsán” tárgyú bizottsági előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: China Tibor
Ügyintéző: Sass Ádám Lehel
8. „Környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése a Debrecen, 71. vrk., Szentgyörgyfalvi út –
Bocskai I. u. – Tócó csatorna – belterületi határ – 27091/37 hrsz-ú út – Józsa István u. –
27091/18 hrsz-ú út – Klastrompart sor – 27091/13 hrsz-ú út által határolt területre vonatkozó
településszerkezeti terv, illetve szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása
kapcsán” tárgyú bizottsági előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: China Tibor
Ügyintéző: Sass Ádám Lehel
9. „Környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése a Debrecen, 0632 hrsz-ú Panoráma út 01051 hrsz-ú út - 0752/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület, - 0756 hrsz-ú út – 0752/14 hrsz-ú
út – 0752/17 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0632 hrsz-ú Panoráma út – 0752/19,
0752/20, 0752/2, 0752/21 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területre vonatkozó
szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása kapcsán” tárgyú bizottsági
előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: China Tibor
Ügyintéző: Fazekas Lajos

1. Napirendi pont
„A város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról
szóló 28/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a Debreceni Közterület
Felügyelet közterület hasznosítási feladatok ellátására irányuló megállapodás megkötése” tárgyú
közgyűlési előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Szlávik Kitti: röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Czellér László: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, vagy hozzászólás a
napirendi ponttal kapcsolatosan?
Sásdi András: kérdezi, hogy a triciklis fagylaltos akkor ki lesz tiltva?
Czellér László: igen.
Sásdi András: okos ötlet kitiltani őket a Nagyerdőről?
Czellér László: a stadion környékéről van szó, később lesznek üzletek beépítve a stadionban, lesznek
saját üzletek az állatkertben.
Sásdi András: de amíg ezek nincsenek, nem lenne akkor érdemes erről dönteni, amikor már ott
lesznek az üzletek, ez szerinte a Nagyerdő képét nem zavarta, kérdezi Czellér Lászlót, hogy őt zavarjae?
Czellér László: az előterjesztésben erről van szó.
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Sásdi András: elmondja, hogy őt ez nem zavarta, de jön a majális, juniális, amikor ki lesz tiltva a
triciklis.
Czellér László: a majális vagy hasonló rendezvényekre kitelepült árusok az egy más jellegű dolog
lenne, az egy egyedi elbírálást képez, ez egy általános helyzetre érvényes.
Sásdi András: a mozgóárust akkor is érinti, mondjuk, aki kitelepül május elsejére.
Czellér László: azt érinti.
Sásdi András: de a triciklis, aki mozgóárus, az aznap sem lehet.
1004 órakor megérkezik Varga Zoltán, így a bizottság létszáma 9 főre bővült.
Czellér László: így van, mozgóárus nem lehet, neki kell kérni egy egyedi engedélyt.
Sásdi András: nem érzi olyan feszülő problémának, hogy kitiltsuk már most a Nagyerdő környékéről.
Czellér László: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, vagy hozzászólás a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel sem kérdés, sem észrevétel nem merült fel, ezért szavazásra
teszi fel a kérdést. Ki az, aki egyetért a „A város közterületének rendjével, használatával és
hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról szóló 28/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelet
módosítása, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet közterület hasznosítási feladatok ellátására
irányuló megállapodás megkötése” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában és rendelettervezetében foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 5 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában és rendelet-tervezetében foglaltakat és az alábbi határozatot
hozza:
22/2015. (IV. 29.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére
az 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 13. pontjában foglalt jogkörében eljárva
1.)
„A város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi
előírásokról szóló 28/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a
Debreceni Közterület Felügyelet közterület hasznosítási feladatok ellátására irányuló
megállapodás megkötése” 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:
2015. április 30.

2. Napirendi pont
„A város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 29/2010. (VII. 14.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Szlávik Kitti: röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Czellér László: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, vagy hozzászólás a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel sem kérdés, sem észrevétel nem merült fel, ezért szavazásra
teszi fel a kérdést. Ki az, aki egyetért „A város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek
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védelméről szóló 29/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési
előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
23/2015. (IV. 29.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére
az 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 25. pontjában foglalt jogkörében eljárva
1.)
„A város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 29/2010.
(VII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés
rendelet-tervezetében foglaltakkal egyetért.
2.)
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
a Bizottság elnöke
Határidő:
2015. április 30.

3. Napirendi pont
„A CÍVISBUSZ Konzorcium és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 2014. évi beszámolója a helyi
személyszállítási közszolgáltatás ellátásáról” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Nagy Attila: röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Czellér László: mekkora ez az összeg, ami a kedvezmények miatt adódik?
Nagy Attila: elmondja, hogy csináltak egy számítást 2011-ben és 2013-ban, illetve 2014 év végén egy
utas felmérést végeztek, a számításokat a városüzemeltetési osztályvezető úrnak, gazdálkodási
főosztályvezető úrnak, illetve polgármester úrnak is elküldték. Nagyjából 2-2,3 milliárdos költségből
1,1 milliárd forint az a költség igény, ami a kedvezményes rendszernek az állam általi
kompenzációjából ered. Ez például a nyugdíjas menetdíj támogatás. 2006 óta 2620 Ft összeg
bérletenként, semmiféle gazdasági változás nem történt a rendszerben, most 2015-öt írunk, rengeteg
olyan utazási kedvezmény van, amit országos szinten át kellene értékelni. Mindenféle Magyar
Államkincstár által kiadott szociálpolitikához kapcsolódó utazási kedvezmény nagyjából eléri az utas
létszámunknak 5-6 %-át. Ha ezt nézzük, egy 4 milliárdos árbevételnél ez nem kis tétel. Ezeket
országosan mindenhol át kellene gondolni.
Czellér László: országos szinten mekkora összeg lenne az, ha az összes ilyen kompenzációt az állam
állná?
Nagy Attila: ketté kell választani ezt a kérdést, két fajta rendszer üzem működik ma Magyarországon,
de mindegyiket a 2012-es személyszállítási törvény szabályozza. Az egyik az állami feladat, ami a
helyközi, elővárosi és távolsági szolgáltatásokra vonatkozik, itt az állam a megrendelő, itt megkapja az
állami cégek bevételének költségigényét. A MÁV 158 milliárdot, a Volán 38 milliárdot kap éves
szinten, ezt rendelet szabályozza, ezeket a szerződéseket az állam kötötte a közszolgáltató cégekkel.
Míg a helyi közlekedésben a törvény alapján a helyi önkormányzat a megrendelő, ezért a megrendelő
és a szolgáltató között a meglévő közszolgáltatási szerződés szabályozza, itt a helyiben a költségvetési
törvény szabályozza, mivel az önkormányzatok igényelhetnek normatív támogatást a helyi közösségi
közlekedés kompenzációjához. Ez 2015-ben Budapesten 22 milliárd, a többi nagyvárosban 2,2
milliárd, ahol közösségi szolgáltatás van, ennyit vállal az állam, a többit az önkormányzatok fizetik.
Czellér László: mennyire lenne szükség?
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Nagy Attila már számoltunk, nagyjából 15-20 milliárd közötti összeg, ami a vidéki összes nagyváros
problémáját megoldaná, Pécs, Szeged, Miskolc, Debrecen jellegű nagyobb hálózattal rendelkező
városoknál ekkora ez az összeg.
Czellér László: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, vagy hozzászólás a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel sem kérdés, sem észrevétel nem merült fel, ezért szavazásra
teszi fel a kérdést. Ki az, aki egyetért a „A CÍVISBUSZ Konzorcium és a DKV Debreceni
Közlekedési Zrt. 2014. évi beszámolója a helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátásáról” tárgyú
közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
24/2015. (IV. 29.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére
az 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában foglalt
jogkörében eljárva
1.)
„A CÍVISBUSZ Konzorcium és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 2014. évi
beszámolója a helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátásáról” tárgyú közgyűlési
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal egyetért.
2.)
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
a Bizottság elnöke
Határidő:
2015. április 30.

4. Napirendi pont
„„Debrecen Integrált Területi Programja 2014-2020” munkaverziójának elfogadása” tárgyú közgyűlési
előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztőt, illetve a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, vagy
hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel sem kérdés, sem észrevétel nem merült fel, ezért
szavazásra teszi fel a kérdést. Ki az, aki egyetért a „„Debrecen Integrált Területi Programja 20142020” munkaverziójának elfogadása” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában
foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
25/2015. (IV. 29.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Dr. Papp László polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában foglalt
jogkörében eljárva
1.)
„„Debrecen Integrált Területi Programja 2014-2020” munkaverziójának elfogadása”
tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal egyetért.
2.)
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
a Bizottság elnöke
Határidő:
2015. április 30.

5. Napirendi pont
„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 – 2020 közötti időszakra vonatkozó gazdasági
programjának elfogadása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
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Varga Zoltán: olvasta, hogy a KSH-s adatok 2011-ig szólnak, így nagyon nehéz egy időképet úgy
fölfesteni, hogy gyakorlatilag nem megalapozott a múlt föltárása, szeretné megkérdezni, hogy ez miért
van, de ne hivatkozzanak a KSH adatokra, hogy csak 2011-ig vannak adatok, mivel Ő megnézte és
2013, 2014-ig már mindent felraktak.
Lukácsné dr. Kiss Viktória: ezen előterjesztést egy több hónapos előkészítési folyamat előzte meg.
Gyakorlatilag jogszabályi kötelezettség írja elő a gazdasági program elfogadását, ez a jogszabályi
kötelezettség az önkormányzati törvényben szerepel, és tulajdonképpen képviselő úr és a bizottság
tagjai is láthatják, ez egy általános jellegű program, amely tulajdonképpen egy helyzetelemzés és
élőkép általános megfogalmazását tartalmazza. A konkrétumok az előterjesztéssel kapcsolatban már
nem ebben a dokumentumban találhatóak meg. Tehát ami ezeknek a terveknek a megvalósulását illeti,
azok elsősorban az integrált településfejlesztési programban jelennek meg konkrétan, tételesen
megfogalmazva. Azzal kapcsolatban, amit képviselő úr felvetett: ezek a szakterületek, amelyek
megtalálhatóak grafikusan a programban, tehát a környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság
szakterületet érintően a városfejlesztési főosztály készítette el. Két olyan anyagrész szerepel ebben a
programban, ahol 2011-es adatok szerepelnek, mi azt a tájékoztatást kaptuk minden esetben a
szakterületen tevékenykedő kollegáktól, hogy a KSH a népszámlálási adatokhoz köti a 2011-es
adatoknak a meghatározását, azért 2011 a záró időpont, továbbá a népszámláláskor került sor olyan
jellegű felmérésre, aminek az eredményének a rögzítése során ilyen területi bontásban megtalálható.
Azok az adatok, amik a KSH honlapján vannak, a mi tudomásunk szerint nem ilyen jellegű területi
bontásra vonatkozóan kerültek meghatározásra, hanem ennél tágabb területre kerültek levetítésre, tehát
konkrétan a Debrecent érintő részek azok a népszámlálási adatokból ismerhetőek meg a KSH
adatbázis szerint ilyen pontossággal. Két ilyen szakterület is van, ami így jelenik meg a gazdasági
programban.
Czellér László: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, vagy hozzászólás a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel sem kérdés, sem észrevétel nem merült fel, ezért szavazásra
teszi fel a kérdést. Ki az, aki egyetért a „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 – 2020
közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának elfogadása” tárgyú közgyűlési előterjesztés
határozati javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
26/2015. (IV. 29.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Dr. Papp László polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában foglalt
jogkörében eljárva
1.)
„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 – 2020 közötti időszakra
vonatkozó gazdasági programjának elfogadása” munkaverziójának elfogadása” tárgyú
közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal egyetért.
2.)
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
a Bizottság elnöke
Határidő:
2015. április 30.

6. Napirendi pont
„Debrecen-Bánk, 4814. sz. országos mellékút – 0800/3 hrsz.-ú terület – 0796/16 hrsz.-ú mg-i terület –
0794 hrsz.- ú terület – 0796/179 hrsz.-ú mg-i terület – 0796/160 hrsz.- ú terület – 0796/28 hrsz.-ú
terület – 0796/176 hrsz.-ú mg-i terület által határolt terület településszerkezeti terv, valamint helyi
építési szabályzat és szabályozási terv módosítás egyeztetési eljárásának véleményezési szakaszában
beérkezett vélemények ismertetése” tárgyú bizottsági előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
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Fazekas Lajos: röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Czellér László: kérdez, hogy volt-e ellentétes vélemény?
Fazekas Lajos: nem volt.
Czellér László: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, vagy hozzászólás a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel sem kérdés, sem észrevétel nem merült fel, ezért szavazásra
teszi fel a kérdést. Ki az, aki egyetért a „Debrecen-Bánk, 4814. sz. országos mellékút – 0800/3 hrsz.-ú
terület – 0796/16 hrsz.-ú mg-i terület – 0794 hrsz.- ú terület – 0796/179 hrsz.-ú mg-i terület –
0796/160 hrsz.- ú terület – 0796/28 hrsz.-ú terület – 0796/176 hrsz.-ú mg-i terület által határolt terület
településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás egyeztetési
eljárásának véleményezési szakaszában beérkezett vélemények ismertetése” tárgyú bizottsági
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
27/2015. (IV. 29.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
China Tibor városi főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdés a) pontja és 2. mellékletének 2.6
pontjában foglalt jogkörében eljárva:
1)

a Debrecen-Bánk, 4814. sz. országos mellékút – 0800/3 hrsz.-ú terület – 0796/16
hrsz.- ú mg-i terület – 0794 hrsz.-ú terület – 0796/179 hrsz.-ú mg-i terület – 0796/160
hrsz.-ú terület – 0796/28 hrsz.-ú terület – 0796/176 hrsz.- ú mg-i terület által határolt
területre vonatkozó településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási
terv módosítás egyeztetési eljárásának – a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. §
szerinti – véleményezési szakaszában beérkezett véleményeket, észrevételeket
elfogadja.
Felelős: a döntés közzétételéért China Tibor főépítész
Határidő: azonnal

7. Napirendi pont
„Környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése a Debrecen, 43. vrk., Diószegi út – 0580/5 hrsz-ú út
– 11272/2 hrsz-ú csatorna – 11275 hrsz-ú csatorna – Borzán Gáspár utca által határolt területre
vonatkozó településszerkezeti terv, illetve szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása
kapcsán” tárgyú bizottsági előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Fazekas Lajos: röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Czellér László: kérdezi, hogy akkor nincs szükség környezeti vizsgálatra?
Fazekas Lajos: nincs.
Czellér László: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, vagy hozzászólás a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel sem kérdés, sem észrevétel nem merült fel, ezért szavazásra
teszi fel a kérdést. Ki az, aki egyetért a „Környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése a Debrecen,
43. vrk., Diószegi út – 0580/5 hrsz-ú út – 11272/2 hrsz-ú csatorna – 11275 hrsz-ú csatorna – Borzán
Gáspár utca által határolt területre vonatkozó településszerkezeti terv, illetve szabályozási terv és helyi
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építési szabályzat módosítása kapcsán” tárgyú bizottsági előterjesztés határozati javaslatában
foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
28/2015. (IV. 29.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
China Tibor városi főépítész előterjesztésére
a 266/2006.(XII.14.) Ö.h. 3. pontjában foglalt jogkörében eljárva,
1. a Debrecen, 43. vrk Diószegi út – 0580/5 hrsz-ú út – 11272/2 hrsz-ú csatorna – 11275
hrsz-ú csatorna – Borzán Gáspár utca által határolt területre vonatkozó
településrendezési eszközök módosítása kapcsán, a környezeti vizsgálat
szükségességének eseti eldöntése, a kötelezett körbe tartozik.
2. 1. pont szerinti szabályzat és terv megvalósítása várható környezeti hatásának
jelentőségére figyelemmel nem tartja indokoltnak a környezeti vizsgálat elkészítését az
érintett területekre, valamint a tervezett módosításokkal egyetért.
Felelős: az érintett szervek döntésről történő tájékoztatásáért China Tibor főépítész
Határidő: azonnal

8. Napirendi pont
„Környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése a Debrecen, 71. vrk., Szentgyörgyfalvi út – Bocskai
I. u. – Tócó csatorna – belterületi határ – 27091/37 hrsz-ú út – Józsa István u. – 27091/18 hrsz-ú út –
Klastrompart sor – 27091/13 hrsz-ú út által határolt területre vonatkozó településszerkezeti terv, illetve
szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása kapcsán” tárgyú bizottsági előterjesztés
véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Fazekas Lajos: röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Sásdi András: a Tocó közelsége miatt nincs szükség vizsgálatra?
1023 órakor megérkezik Dr. Nagy Sándor, így a bizottság létszáma 10 főre bővült.
Lévai Béla: elmondja, hogy sok ilyen jellegű munkát csinált már, és örül annak, hogy a bizottság úgy
dönt, hogy nincs szükség környezeti vizsgálatra, mert a tényleges beépítéskor az engedélyezés során
úgyis sorra kerül. Egyedül az állami főépítész szokott ragaszkodni a környezeti vizsgálathoz, maga a
környezetvédelmi felügyelőség sem. A rendezési terv módosítását alátámasztó környezetvédelmi
munkarész fog foglalkozni a Tocó közelségével.
Czellér László: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, vagy hozzászólás a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel sem kérdés, sem észrevétel nem merült fel, ezért szavazásra
teszi fel a kérdést. Ki az, aki egyetért a „Környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése a Debrecen,
71. vrk., Szentgyörgyfalvi út – Bocskai I. u. – Tócó csatorna – belterületi határ – 27091/37 hrsz-ú út –
Józsa István u. – 27091/18 hrsz-ú út – Klastrompart sor – 27091/13 hrsz-ú út által határolt területre
vonatkozó településszerkezeti terv, illetve szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása
kapcsán” tárgyú bizottsági előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
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29/2015. (IV. 29.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
China Tibor városi főépítész előterjesztésére
a 266/2006.(XII.14.) Ö.h. 3. pontjában foglalt jogkörében eljárva,
1.
a Debrecen, 71. vrk., Szentgyörgyfalvi út – Bocskai I. u. – Tócó csatorna – belterületi
határ – 27091/37 hrsz-ú út – Józsa István u. – 27091/18 hrsz-ú út – Klastrompart sor –
27091/13 hrsz-ú út által határolt területre vonatkozó településrendezési eszközök
módosítása kapcsán, a környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntése, a
kötelezett körbe tartozik.
2.
1. pont szerinti szabályzat és terv megvalósítása várható környezeti hatásának
jelentőségére figyelemmel nem tartja indokoltnak a környezeti vizsgálat elkészítését
az érintett területekre, valamint a tervezett módosításokkal egyetért.
Felelős: az érintett szervek döntésről történő tájékoztatásáért China Tibor főépítész
Határidő: azonnal

9. Napirendi pont
„Környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése a Debrecen, 0632 hrsz-ú Panoráma út - 01051 hrszú út - 0752/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület, - 0756 hrsz-ú út – 0752/14 hrsz-ú út – 0752/17 hrsz-ú
beépítésre nem szánt terület – 0632 hrsz-ú Panoráma út – 0752/19, 0752/20, 0752/2, 0752/21 hrsz-ú
beépítésre nem szánt terület által határolt területre vonatkozó szabályozási terv és helyi építési
szabályzat módosítása kapcsán” tárgyú bizottsági előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Fazekas Lajos: röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Czellér László: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, vagy hozzászólás a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel sem kérdés, sem észrevétel nem merült fel, ezért szavazásra
teszi fel a kérdést. Ki az, aki egyetért a „Környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése a Debrecen,
0632 hrsz-ú Panoráma út - 01051 hrsz-ú út - 0752/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület, - 0756 hrsz-ú
út – 0752/14 hrsz-ú út – 0752/17 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0632 hrsz-ú Panoráma út –
0752/19, 0752/20, 0752/2, 0752/21 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területre
vonatkozó szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása kapcsán” tárgyú bizottsági
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
30/2015. (IV. 29.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
China Tibor városi főépítész előterjesztésére
a 266/2006.(XII.14.) Ö.h. 3. pontjában foglalt jogkörében eljárva,
1.
a Debrecen, 0632 hrsz-ú Panoráma út – 01051 hrsz-ú út – 0752/8 hrsz-ú beépítésre
nem szánt terület, – 0756 hrsz-ú út – 0752/14 hrsz-ú út – 0752/17 hrsz- ú beépítésre
nem szánt terület – 0632 hrsz-ú Panoráma út – 0752/19, 0752/20, 0752/2, 0752/21
hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területre vonatkozó
településrendezési eszközök módosítása kapcsán, a környezeti vizsgálat
szükségességének eseti eldöntése, a kötelezett körbe tartozik.
2.
1. pont szerinti szabályzat és terv megvalósítása várható környezeti hatásának
jelentőségére figyelemmel nem tartja indokoltnak a környezeti vizsgálat elkészítését
az érintett területekre, valamint a tervezett módosításokkal egyetért.
Felelős: az érintett szervek döntésről történő tájékoztatásáért China Tibor főépítész
Határidő: azonnal
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Czellér László: megköszöni a részvételt és a nyílt bizottsági ülést 10.27 órakor bezárja.
A bizottság ülésén az 1., 2., 3., 4., 5. pontként tárgyalt előterjesztés a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése 2015. április 30. napján tartandó ülésére szóló közgyűlési meghívóval
került megküldésre, továbbá az előterjesztés elektronikusan elérhető és letölthető a
www.debrecen.hu/Közgyűlés/Közgyűlés ülései internetes elérhetőségen keresztül.

k.m.f.

Puskás Tibor
bizottsági tag

Czellér László
elnök
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