JEGYZŐKÖNYV
Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Környezetvédelmi és
Városfejlesztési Bizottságának 2017. szeptember 27-én 1000 órai kezdési idővel meghirdetett és 1000kor 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, Varga Zoltán, Gabrielisz László, Puskás
Tibor, Vadon Balázs bizottsági tagok, valamint Gábor István (DMJV PH Főépítészi Iroda), Nagyhaju
Attila (DMJV PH Főépítészi Iroda), Dr. Farkas Róbert (DMJV PH Főépítészi Iroda), Dancs László
(EDC Debrecen Nonprofit Kft.), Budai-Gulyás Eleonóra (DMJV PH Városépítési Osztály), Czeglédi
Zsuzsanna (DMJV PH Polgármesteri Kabinetiroda), Vitányi Jolán (DMJV PH Zöldterületi Osztály),
Bognár Klára Réka (DMJV PH Zöldterületi Osztály), Seres Ildikó (DMJV PH Szervezési Osztály),
Dr. Fauszt Zoltán (aljegyző) és Gábor András bizottsági referens.
Mellékletek:
1. melléklet: meghívó
2. melléklet: jelenléti ív
Az ülésre meghívottak listáját, továbbá a javasolt napirendi pontokat a jegyzőkönyv 1. mellékleteként
csatolt meghívó tartalmazza.
Papp Viktor alelnök: köszönti a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság (a továbbiakban:
Bizottság) ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes, mivel a 11 tagból 7 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 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
elfogadja az alábbi napirendi pontokat:
1.

„Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: a főépítész
Ügyintéző:
Dr. Farkas Róbert

2.

„Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen, 34. számú városrendezési körzet
Nagyerdei körút – Ady Endre út – II. János Pál pápa tér – Pallagi út által határolt területére vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: a főépítész
Ügyintéző:
Dr. Farkas Róbert,
Nagyhaju Attila

3.

„Debrecen 5. sz. vrk., Hatvan utca – Szepességi utca – Bajcsy-Zsilinszky utca – Tisza
István utca által határolt területrészre vonatkozó településrendezési- és tervezési
szerződés megkötése” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: a főépítész
Ügyintéző:
Dr. Farkas Róbert,
Kiss Ildikó

4.

„A Régi Városháza energetikai korszerűsítése és SECAP készítése”, valamint „A
Nagyerdei Kultúrpark rekonstrukciója” című projektek támogatási kérelmének visszavonása, továbbá döntés a felszabaduló forrás felhasználásáról” tárgyú közgyűlési
előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző:
Budai-Gulyás Eleonóra
„Támogatási kérelmek benyújtása a TOP-6.3.2-16 „Zöld város kialakítása” tárgyú

5.
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felhívásra” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző:
Csapó Beáta,
Vitányi Jolán,
Horváth János,
Séllei Judit
6.

„Támogatási kérelmek benyújtása és konzorciumi együttműködési megállapodások
kötése a TOP-6.1.4-16, TOP-6.9.1-16 és a TOP-7.7.1-16 kódszámú felhívásokon belül”
tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző:
Csapó Beáta,
Budai-Gulyás Eleonóra,
Deák-Sipos Anikó,
Nagy-Gergely Valéria

7.

„Közterületek elnevezése” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző:
Seres Ildikó

1. napirendi pont
„Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V.
23.) Kr. rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Papp Viktor: kérdezi az előterjesztés ügyintézőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az
előterjesztéshez?
Dr. Farkas Róbert: egy kiegészítés lesz az előterjesztéshez, melyet már jeleztek az előterjesztés
szöveges részében is, az V. pontban. Egy határozati javaslattal kerül kiegészítésre az előterjesztés,
amely arról szól, hogy a Közgyűlés által korábban meghozott határidő szeptember 30-ról december
31-ére módosul, ami a reklámok elhelyezésével kapcsolatos deregulációs tevékenység része, ennek a
határidejét a jogszabály december 31-ére datálta a módosítás során és ehhez kapcsolódóan a helyi
építészeti örökségvédelméről szóló helyi rendeletünket is majd december 31-el hozzuk összhangba a
többi rendeletekkel. Ez az egy előterjesztői kiegészítés határidő hosszabbítás lesz a Közgyűlési
határozattervezetben.
Papp Viktor: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy hozzászólás a napirendi
ponttal kapcsolatosan?
Dr. Fauszt Zoltán: elmondja, hogy megjelent egy törvény hétfőn a magyar közlönyben, ami
módosítja a településképről szóló törvényt. Ez a törvény hétfőn jelent meg és pénteken lép hatályba és
az önkormányzatoknak októbert 1-ig ad rendeletalkotási feladatot.
1004 órakor megérkezik Dr. Nagy Sándor, így a Bizottság jelen lévő tagjainak létszáma 7 főről 8 főre
bővül.
Tegnap a Kormányhivataltól kapott a Polgármesteri Hivatal egy tájékoztatást, arról hogy ebben az
időtartamban vagy el kellene fogadni a településképi rendeletet vagy a hatályos rendeletekhez hozzá
kellene nyúlni az új szabályozásnak megfelelően a reklámokkal kapcsolatban. Ezúton szeretné
tájékoztatni a Bizottságot, hogy egy sürgősségi előterjesztés fog készülni rendeletalkotásra, ami
nagyon ritka, ciklusonkként egy ilyen, ha történik, hogy sürgőséggel visznek rendeletet a Közgyűlés
elé. Ez a sürgőséggel előterjesztett rendelet arról fog szólni, hogy a jogszabályi változások miatt
hatályon kívül helyezni javasolja a reklámrendeletként ismert, a hirdető-berendezések elhelyezéséről
stb.-ról szóló rendeletet, röviden a reklámrendeletet, melyet teljes egészében hatályon kívül helyezne
és azokat a rendeleteket, amelyekben a reklámokkal kapcsolatos szabályok vannak, módosítja, a
reklámokkal kapcsolatos részeket kiemeli ezekből. Ezen rendeletek közül talán a legtöbb szabályt
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tartalmazza a közterület használati rendelet, hiszen a rendelet megmondja, hogy a város melyik részén,
milyen fajta reklámhordozó helyezhető el, mekkora felületen, ezt most törvényi szabályozás határozza
meg, ezért a rendeletünknek ezen részét hatályon kívül kell helyezni. Ugyanilyen kisebb
rendelkezések vannak pl. a temetőről szóló rendeltünkben, melyben mi megengedjük, hogy a
temetkezési tevékenységgel kapcsolatos vállalkozások önmagukat reklámozzák, ezt most magasabb
szintű jogszabály megtiltja, illetve a bejelentési eljárásról szóló rendeletünkben van egy kisebb
szabályozás, továbbá a parkolási rendeltünkben, amely a nem közlekedési célú járműveken elhelyezett
reklámokról szólnak. Összességében olyan helyzetbe kerültek, amikor nagyon gyorsan kell rendeletet
alkotni, gyakorlatilag átmeneti jelleggel, addig, amíg, az előterjesztésben említett településképi
rendelet el nem készül teljes egészében, melynek határideje december 31.-ig került meghosszabbításra,
ezért most egy 3 hónapos időtartamra megmódosítják a rendeleteiket.
Varga Zoltán: úgy gondolja, hogy muszáj arról beszélni, miért is szükséges ilyen nyakatekert módon,
ilyen extra sebességgel megcsinálni, ez talán nem a Simicska féle plakát háborúnak a kormányzati
reakciója?
Dr. Fauszt Zoltán: Ő annyit tud, hogy hétfőn jelent meg a törvény, pénteken lép hatályba, az
Önkormányzatnak vasárnapig rendelet kell alkotni, hogy a parlament miért alkotta meg a törvényt, azt
nem tudja.
Varga Zoltán: úgy gondolja, hogy ezzel a fajta gyakorlattal, ami rövidesen mindennapos lesz a
magyar jogalkotásban, gyakorlatilag az önkormányzatokat teszik lóvá, hozzák lehetetlen helyzetbe,
alázzák meg, hiszen így nem lehet dolgozni. Megérti, hogy vannak fóbiás emberek és azt is megérti,
hogy ezek jó része most már a kormányban ül, de mégiscsak felhívná a figyelmét arra, hogy ne
kívánjunk felülni egy olyan szekérre, amin lassacskán már csak csörgős sipkás bohócok ülnek.
Megérti, hogy nagyon borzasztó dolog, ha két barát összevész és megpróbálják egymást teljesen
tönkretenni, de nem gondolja, hogy ehhez az önkormányzatoknak statisztának kellene lennie.
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 Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és
szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés
rendelet-tervezetében foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatja az
előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
83/2017. (IX. 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” tárgyú közgyűlési előterjesztés
rendelet-tervezetében foglaltakkal egyetért.
2./
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
a Bizottság elnöke
Határidő:
2017. szeptember 28.

2. napirendi pont
„Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V.
23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen, 34. számú városrendezési körzet Nagyerdei körút – Ady
Endre út – II. János Pál pápa tér – Pallagi út által határolt – területére vonatkozóan” tárgyú
közgyűlési előterjesztés véleményezése
Papp Viktor: kérdezi az előterjesztés ügyintézőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az
előterjesztéshez?
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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 helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen, 34. számú városrendezési körzet
Nagyerdei körút – Ady Endre út – II. János Pál pápa tér – Pallagi út által határolt – területére
vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
támogatja az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
84/2017. (IX. 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. számú városrendezési
körzet Nagyerdei körút – Ady Endre út – II. János Pál pápa tér – Pallagi út által
határolt – területére vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés rendelettervezetében foglaltakkal egyetért.
2./
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
a Bizottság elnöke
Határidő:
2017. szeptember 28.

3. napirendi pont
„Debrecen 5. sz. vrk., Hatvan utca – Szepességi utca – Bajcsy-Zsilinszky utca – Tisza István utca által
határolt területrészre vonatkozó településrendezési- és tervezési szerződés megkötése” 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 5. sz. vrk., Hatvan utca – Szepességi utca – Bajcsy-Zsilinszky utca –
Tisza István utca által határolt területrészre vonatkozó településrendezési- és tervezési szerződés
megkötése” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
85/2017. (IX. 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 5. sz. vrk., Hatvan utca – Szepességi utca – Bajcsy-Zsilinszky utca –
Tisza István utca által határolt területrészre vonatkozó településrendezési- és tervezési
szerződés megkötése” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában
foglaltakkal egyetért.
2./
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
a Bizottság elnöke
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Határidő:

2017. szeptember 28.

4. napirendi pont
„A Régi Városháza energetikai korszerűsítése és SECAP készítése”, valamint „A Nagyerdei
Kultúrpark rekonst-rukciója” című projektek támogatási kérelmének vissza-vonása, továbbá döntés a
felszabaduló forrás felhasználásáról” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Papp Viktor: kérdezi az előterjesztés ügyintézőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az
előterjesztéshez?
Budai-Gulyás Eleonóra: 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 Régi Városháza energetikai korszerűsítése és SECAP készítése”, valamint „A
Nagyerdei Kultúrpark rekonstrukciója” című projektek támogatási kérelmének vissza-vonása, továbbá
döntés a felszabaduló forrás felhasználásáról” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában
foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
86/2017. (IX. 27.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában foglalt
jogkörében eljárva
1./
„A Régi Városháza energetikai korszerűsítése és SECAP készítése”, valamint „A
Nagyerdei Kultúrpark rekonstrukciója” című projektek támogatási kérelmének visszavonása, továbbá döntés a felszabaduló forrás felhasználásáról” tárgyú közgyűlési
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal egyetért.
2./
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
a Bizottság elnöke
Határidő:
2017. szeptember 28.

5. napirendi pont
„Támogatási kérelmek benyújtása a TOP-6.3.2-16 „Zöld város kialakítása” tárgyú felhívásra” tárgyú
közgyűlési előterjesztés véleményezése
Papp Viktor: kérdezi az előterjesztés ügyintézőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az
előterjesztéshez?
Vitányi Jolán: 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 „Támogatási kérelmek benyújtása a TOP-6.3.2-16 „Zöld város kialakítása”
tárgyú felhívásra” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
támogatja az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:

87/2017. (IX. 27.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
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a polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában foglalt
jogkörében eljárva
1./
A „Támogatási kérelmek benyújtása a TOP-6.3.2-16 „Zöld város kialakítása” tárgyú
felhívásra” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal
egyetért.
2./
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
a Bizottság elnöke
Határidő:
2017. szeptember 28.

6. napirendi pont
„Támogatási kérelmek benyújtása és konzorciumi együttműködési megállapodások kötése a TOP6.1.4-16, TOP-6.9.1-16 és a TOP-7.7.1-16 kódszámú felhívásokon belül” tárgyú közgyűlési
előterjesztés véleményezése
Papp Viktor: kérdezi az előterjesztés ügyintézőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az
előterjesztéshez?
Czeglédi Zsuzsanna: 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 „Támogatási kérelmek benyújtása és konzorciumi együttműködési
megállapodások kötése a TOP-6.1.4-16, TOP-6.9.1-16 és a TOP-7.7.1-16 kódszámú felhívásokon
belül” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
támogatja az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
88/2017. (IX. 27.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában foglalt
jogkörében eljárva
1./
A „Támogatási kérelmek benyújtása és konzorciumi együttműködési megállapodások
kötése a TOP-6.1.4-16, TOP-6.9.1-16 és a TOP-7.7.1-16 kódszámú felhívásokon
belül” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal egyetért.
2./
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
a Bizottság elnöke
Határidő:
2017. szeptember 28.

7. napirendi pont
„Közterületek elnevezése” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Papp Viktor: kérdezi az előterjesztés ügyintézőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az
előterjesztéshez?
Seres Ildikó: 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 „Közterületek elnevezése” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában
foglaltakkal?
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Szavazás: a Bizottság 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
támogatja az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
89/2017. (IX. 27.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 1. pontjában foglalt jogkörében eljárva
1./
A „Közterületek elnevezése” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában
foglaltakkal egyetért.
2./
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
a Bizottság elnöke
Határidő:
2017. szeptember 28.
Papp Viktor: megköszöni a részvételt és a nyilvános bizottsági ülést 1015 órakor bezárja.
A Bizottság ülésén az 1. - 7. napirendi pontként tárgyalt előterjesztések a Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. szeptember 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
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