JEGYZŐKÖNYV
Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Környezetvédelmi és
Városfejlesztési Bizottságának 2015. március 25-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/63. számú termében tartottak meg.
Jelen vannak: Czellér László, Papp Viktor, Csikai József, Csaholczi Attila, Varga Zoltán, Puskás
Tibor, Kammerer Gábor, Gabrielisz László, Vadon Balázs bizottsági tagok, Lelesz György, Tőzsér
Gyula, Szabó Gábor, Dr. Bucsku Melinda, Dr. Péter Enikő, Szilágyi Béla, Sass Ádám Lehel 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 9 fő jelen van.
Kérdezi, hogy ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásával?
Szavazás: a Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
napirendi pontokat:
1. „Díszpolgári cím, Pro Urbe és Mecénás díj adományozása” tárgyú közgyűlési előterjesztés
véleményezése (zárt ülés)
Előterjesztő: Dr. Papp László polgármester
Ügyintéző:
Dr. Bodnár Anna
2. „A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló rendelet megalkotása” tárgyú
közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Dr. Barcsa Lajos alpolgármester
Ügyintéző:
Szabó Gábor
3. „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 Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőcsoportja
Ügyintéző:
Kőszeghy Csanád Ábel
4. „Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
8/2003.(V.23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen, 21. számú vrk. Vezér u. - Böszörményi út
- 19548/4 hrsz-ú terület - 19554 hrsz-ú út - Károli Gáspár u. által határolt telektömbön belül a
Bárczy G. u. - Ormos L. u. - Sántha K. u. - Károli G. u. - Illyés Gy. u. páros oldala - Soó
Rezső u. páros oldala - Gárdonyi G. u. - Kéky L. u. - Németh L. u. által határolt területrészre
vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: China Tibor főépítész
Ügyintéző:
Sass Ádám Lehel, Dr. Farkas Róbert
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-Józsa, 71.vrk. 0215 hrsz-ú út – 0162/5, 0162/4, 0162/3, 0162/2,
0162/1 hrsz-ú beépítetlen terület – 0162/27 hrsz-ú külterületi út –0160/18 hrsz-ú beépítetlen
terület – 0160/21 hrsz-ú külterületi út – 0160/2 hrsz-ú tanya – 0160/27 hrsz-ú külterületi út
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által határolt területrészre vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: China Tibor főépítész
Ügyintéző:
Nagyhaju Attila, Dr. Farkas Róbert
6. „A Debreceni Intézményműködtető Központ és a Debreceni Közterület Felügyelet alapító
okiratának módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Dr. Bene Edit, a Humán Főosztály vezetője
Ügyintéző:
Dr. Bucsku Melinda, Dr. Péter Enikő Georgina
7. „Közterületek elnevezése” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Dr. Papp László polgármester
Ügyintéző:
Seres Ildikó
Az 1. napirendi pontot a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság zárt ülés keretében
tárgyalja, melyről külön jegyzőkönyv készül. A Bizottság elnöke a nyílt ülést 10.00-kor újra
megnyitja. A Bizottság határozatképes, mivel 11 fő tagból 11 fő jelen van.

2. Napirendi pont
„A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló rendelet megalkotása” tárgyú közgyűlési
előterjesztés véleményezése
Czellér László: Kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Szabó Gábor: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban.
Czellér László: Kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, vagy hozzászólás a
napirendi ponttal kapcsolatosan?
Csikai József: Jelzi, hogy nem tudja nem támogatni ezt a kezdeményezést, illetve ezt a javaslatot.
Lenne pár kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy az erdő és a halastó kivételt képez ebben a
területben, főképp az erdőt kérdezné abból a szempontból, hogy miért került ki, sajnálatos tapasztalat
az, hogy az illegális szemétlerakás kedvelt területe az erdőszélek. Kérdezi, hogy muszáj-e kivenni az
erdőszéleket, mert nagyon csúnyán néznek ki.
Szabó Gábor: Bele lesz tervezve az illegális hulladéklerakás és a fatolvajlásra is oda fognak figyelni a
mezőőrök, de kifejezetten a fő feladatkörük a termények védelme, illetve az ezzel kapcsolatos
bejárások megtétele. Megkéri a közterület felügyeletet, hogy egészítse ezt ki.
Tőzsér Gyula: A jogszabály azt mondja ki, hogy ezekre a területekre mezőőrt, az erdő védelmére meg
erdészt kell alkalmazni. De ettől függetlenül úgy gondoljuk, hogyha ilyen dolgot tapasztal a mezőőri
szolgálat, akkor megteszi, hogy kihívja rendőrséget, megteszi a szükséges intézkedést.
Úgy gondolja, hogy kiemelt feladat nem csak a termények lopásának meggátolása, de a parlagfű elleni
védekezés, illetve az illegális szemétlerakó helyek elleni védekezésben is közreműködjenek ezek a
személyek.
Csikai József: Nyílván a tanyák, mezőgazdasági épületek védelme is belefoglaltatik ebbe.
Tőzsér Gyula: Jogszabályilag ebben az esetben, ha ilyet tapasztal a mezőőr, akkor ő saját
hatáskörében nem járhat el. Mondjuk, egy közterület felügyelő hatósági jogkörrel fel van ruházva, aki
önállóan is kezdeményezhet intézkedést, a jogszabály konkrétan nem hatalmazza fel a mezőőrt, hogy
valakinek a melléképületében vagy valahol látja, hogy ott valaki lopást végez, ő ott intézkedést tegyen,
abba az esetben csak rendőri segítséget hívhat. Elmondja, hogy elolvasott ezzel kapcsolatban
mindenféle bírósági határozatokat is és ez a mezőőr hatáskörének túllépése, tehát hogyha itt megfogja
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azt a személyt, és az megsérül, stb., akkor ebből a mezőőrnek problémája lehet. Tehát itt a cél az
elrettentés, tehát hogyha tudják, hogy itt mezőőri szolgálat van, akkor lényegesen vissza fognak esni a
bűncselekmények, illetve a mezőőr tud úgy intézkedni, hogy szól a rendőrségnek.
Csikai József: Kérdezi, hogy a 7+1 fő, ők új belépők lennének, vagy a meglévő személyi állományból
lesznek átképezve, átminősítve?
Lelesz György: Mivel eddig nem volt mezőőri szolgálat, természetesen új belépők lesznek, a meglévő
állományból azért lenne nehéz átképezni, mert az önkormányzati rendészetről szóló törvény előírja a
meglévő kötelező iskolai végzettséget. A folyamat már elindult, már vannak nálunk jelentkezők
regisztrálva. Speciális ide vonatkozó vizsga, rendészeti vizsga kell hozzá, és természetesen újjak
lesznek, akik eddig nem voltak.
Czellér László: Tehát plusz létszám lesz?
Lelesz György: Igen, így van.
Csikai József: Az indulásnál meg van határozva a terepjárók, motorkerékpárok, műszaki felszerelések
cseréje. Lehet-e betekintést kérni a műszaki tartalomra, milyen gyártmányú terepjáró, milyen típusú,
milyen évjáratú, felszereltség, ez akár fegyverekre vonatkozóan. Vannak-e már konkrét elképzelések,
vagy ez még kialakulóban van?
Lelesz György: Mivel még a közgyűlés nem fogadta el az előterjesztést, ezért természetesen még
nem vásároltunk be. Az elvi lehetőség megvan a költségvetési rendeltben, 35 millió forintot különített
el a beindulásra, illetve az ez évi működésre a képviselő testület. Természetesen a beszerzések azok a
gazdálkodási főosztállyal, és hogyha a közbeszerzési értéket eléri, akkor a közbeszerzési osztállyal
közösen fognak működni, ami teljesen nyilvános. De ebben konkrét döntések még nem születtek.
Csikai József: Elhangzott ez a 35 millió forint, illetve ez a települési agrárgazdasági biztossági
jegyzőkönyvben is szerepel mind a polgármester úr, mind pedig a Barcsa alpolgármester úr részéről.
A költségvetési rendelet határozati javaslat 4. pontjában meghatározott sora 10 millió Ft-ot tartalmaz.
Lehet, hogy valami elkerülte a figyelmét, de a 10 és a 35 millió forint között van különbség.
Lelesz György: A képviselők is tudnának rá válaszolni, de mivel jelen volt a közgyűlésen, ezért el
tudja mondani, hogy önálló indítványa volt a Fidesz frakciónak, a Balázs Ákos frakcióvezető úr
terjesztette elő, hogy plusz 25 millió forinttal emeljék meg ezt a keretet, egy meg nem valósuló
tervezetből került ez átcsoportosításra, amit a testület egyhangúan meg is szavazott. Ez az alap
előterjesztés valóban így volt, de a testület 25 millió forinttal megemelte.
Puskás Tibor: Ezzel a 7 fő létszámmal van gondom, ugyanis igen-igen nagy területű zárt kert tartozik
ehhez a munkához.
Czellér László: Ennyi forrás van, ennyi áll rendelkezésre, és későbbiekben meglátjuk, hogy alakulnak
a dolgok, valahol el kell kezdeni.
Puskás Tibor: Olyasmit követelünk az emberektől, ami nem teljesíthető.
Lelesz György: A rendelet-tervezet körülbelül 20.000 hektárnak megfelelő terültet célzott meg ezzel a
7 fővel ellenőrzésre. Amikor 1, 5 évvel ezelőtt leültünk az agrárkamarával tárgyalni, akkor a szakmai
vélemények azok voltak, hogy egy embernek napi 3000 hektár az a terület, amit megfelelő szinten tud
ellenőrizni, tehát most erre a területre azt gondoljuk, hogy valóban indulásnak ez most pillanatnyilag
megfelelő.
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 mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló rendelet
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megalkotása” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában és rendelet-tervezetében
foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában és rendelet-tervezetében foglaltakat és az alábbi határozatot
hozza:
16/2015. (III. 25.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Dr. Barcsa Lajos alpolgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 26. és 35. pontjában foglalt jogkörében
eljárva
1.)
„A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló rendelet megalkotása” tárgyú
közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában és rendelet-tervezetében foglaltakkal
egyetért.
2.)
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

a Bizottság elnöke
2015. március 26.

3. Napirendi pont
„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
Czellér László: Kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Csikai József: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban.
Czellér László: Elmondja, hogy szép dolog a kezdeményezés, de nem oldja meg teljes egészében a
problémát, mert ha valaki 2 órát parkol, akkor kap egy ajándék órát, ami tulajdonképpen a türelmi idő
meghosszabbítása. Aki viszont csak egy órára parkol, annak marad a rendeletben lévő türelemi idő.
Csikai József: Ha valaki kettő vagy több órára fizeti be a díjat, az jelez egy komoly szándékot és nem
egy bliccelős hozzáállást.
Puskás Tibor: Az a véleménye, hogy ez így nem megvalósítható, technikailag nem lehet kivitelezni,
nincs olyan gép, ami visszafelé számoljon.
Czellér László: Aki legalább 2 órára váltja meg a parkolást és kirakja a szélvédőre a cetlit ami, megjegyzi, hogy ez mobil parkolásra nem vonatkozik, - ha jön a parkolóőr, akkor ő látja, mikortól
indul a parkolás, és mikor fejeződik be, így aki 2 órára fizette ki a parkolást, annak hozzá ad még egy
órát, és addig nem bünteti meg.
Csikai József: Ez csak annyi lenne, hogy a városlakók, a szolgáltatás igénybe vevők részére egy
pozitív jelzés értékű hozzáállás lenne, hogy méltányoljuk azt a helyzetet, ami a klinikák környékén
kialakulhat.
Czellér László: Maga részéről nem mond nemet az előterjesztésre, de igent se.
Varga Zoltán: Elmondja, hogy nem fog erre az előterjesztésre szavazni sem, viszont az
előterjesztésessel kapcsolatban az a véleménye hogy kidolgozatlan és diszkriminatív, nem ad
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megoldást az SMS-ben pakolójegyet vásárlókra, de a parkoló bérletet vásárlókra sem. Ez így ebben a
formában semmilyen módon nem egy korrekt megoldás.
Czellér László: Parkoló bérlet amúgy is van.
Varga Zoltán: Az rendben van, de aki most jegyet vesz, annak nem csak türelemi idő hosszabbodik
meg, hanem kedvezményt is kap, a kedvezmény viszont csak a jegy vásárlóknál jelentkezik, más
esetben nem.
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 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: egy fő bejelentette, hogy nem vesz részt a szavazáson, így a Bizottság 2 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 8 tartózkodás mellett nem támogatja az előterjesztés rendelet-tervezetében
foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
17/2015. (III. 25.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőcsoportja előterjesztésére
az 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 5. pontjában foglalt jogkörében eljárva
1.)

2.)

„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 rendelettervezetében foglaltakat nem támogatta.
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

a Bizottság elnöke
2015. március 26.

4. Napirendi pont
„Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
8/2003.(V.23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen, 21. számú vrk. Vezér u. - Böszörményi út 19548/4 hrsz-ú terület - 19554 hrsz-ú út - Károli Gáspár u. által határolt telektömbön belül a Bárczy G.
u. - Ormos L. u. - Sántha K. u. - Károli G. u. - Illyés Gy. u. páros oldala - Soó Rezső u. páros oldala Gárdonyi G. u. - Kéky L. u. - Németh L. u. által határolt területrészre vonatkozóan” tárgyú közgyűlési
előterjesztés véleményezése
Czellér László: Kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Sass Ádám Lehel: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban.
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 helyi építési szabályzatáról és
szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V.23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen, 21. számú vrk. Vezér u.
- Böszörményi út - 19548/4 hrsz-ú terület - 19554 hrsz-ú út - Károli Gáspár u. által határolt
telektömbön belül a Bárczy G. u. - Ormos L. u. - Sántha K. u. - Károli G. u. - Illyés Gy. u. páros oldala
- Soó Rezső u. páros oldala - Gárdonyi G. u. - Kéky L. u. - Németh L. u. által határolt területrészre
vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakkal?
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Szavazás: a Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az
előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
18/2015. (III. 25.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
China Tibor főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I.24.) önkormányzat rendelet 59. § (2) bekezdés 2. pontjában foglalt jogkörében eljárva
1.)

2.)

„Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
szóló 8/2003.(V.23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen, 21. számú vrk. Vezér u. Böszörményi út - 19548/4 hrsz-ú terület - 19554 hrsz-ú út - Károli Gáspár u. által
határolt telektömbön belül a Bárczy G. u. - Ormos L. u. - Sántha K. u. - Károli G. u. Illyés Gy. u. páros oldala - Soó Rezső u. páros oldala - Gárdonyi G. u. - Kéky L. u. Németh L. u. által határolt területrészre vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés
rendelet-tervezetében foglaltakkal egyetért.
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

a Bizottság elnöke
2015. március 26.

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-Józsa, 71.vrk. 0215 hrsz-ú út – 0162/5, 0162/4, 0162/3, 0162/2, 0162/1 hrsz-ú beépítetlen
terület – 0162/27 hrsz-ú külterületi út –0160/18 hrsz-ú beépítetlen terület – 0160/21 hrsz-ú külterületi
út – 0160/2 hrsz-ú tanya – 0160/27 hrsz-ú külterületi út által határolt területrészre vonatkozóan” tárgyú
közgyűlési előterjesztés véleményezése
Czellér László: Kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Sass Ádám Lehel: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban.
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 településszerkezeti tervének-,
valamint Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
8/2003.(V.23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen-Józsa, 71.vrk. 0215 hrsz-ú út – 0162/5, 0162/4,
0162/3, 0162/2, 0162/1 hrsz-ú beépítetlen terület – 0162/27 hrsz-ú külterületi út –0160/18 hrsz-ú
beépítetlen terület – 0160/21 hrsz-ú külterületi út – 0160/2 hrsz-ú tanya – 0160/27 hrsz-ú külterületi út
által határolt területrészre vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában és
rendelet-tervezetében foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában és rendelet-tervezetében foglaltakat és az alábbi határozatot hozza.
19/2015. (III. 25.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
China Tibor főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 2. pontjában foglalt jogkörében eljárva
1.)

„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-Józsa, 71.vrk. 0215 hrsz-ú út –
0162/5, 0162/4, 0162/3, 0162/2, 0162/1 hrsz-ú beépítetlen terület – 0162/27 hrsz-ú
külterületi út –0160/18 hrsz-ú beépítetlen terület – 0160/21 hrsz-ú külterületi út –
0160/2 hrsz-ú tanya – 0160/27 hrsz-ú külterületi út által határolt területrészre

6

2.)

vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában és rendelettervezetében foglaltakkal egyetért.
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

a Bizottság elnöke
2015. március 26.

6. Napirendi pont
„A Debreceni Intézményműködtető Központ és a Debreceni Közterület Felügyelet alapító okiratának
módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Czellér László: Kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Dr. Bucsku Melinda: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban.
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 Debreceni Intézményműködtető Központ és a Debreceni
Közterület Felügyelet alapító okiratának módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati
javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
20/2015. (III. 25.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére
az 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c) pont cg) alpontjában foglalt
jogkörében eljárva
1.)

2.)

„A Debreceni Intézményműködtető Központ és a Debreceni Közterület Felügyelet
alapító okiratának módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában
foglaltakkal egyetért.
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

a Bizottság elnöke
2015. március 26.

7. Napirendi pont
„Közterületek elnevezése” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Czellér László: Kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Seres Ildikó: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban.
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 „Közterületek elnevezése” tárgyú közgyűlési előterjesztés
határozati javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
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21/2015. (III. 25.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Dr. Papp László 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:
Határidő:

a Bizottság elnöke
2015. március 26.

Czellér László: Megköszöni a részvételt és a nyílt bizottsági ülést 10.24 órakor bezárja.
A bizottság ülésén a 2., 3., 4., 5., 6. pontként tárgyalt előterjesztés a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése 2015. március 26. 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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