JEGYZŐKÖNYV
Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Környezetvédelmi és
Városfejlesztési Bizottságának 2016. december 14-én 0830 órai kezdési idővel meghirdetett és 0830-kor
megnyitott rendes nyilvános üléséről, melyet a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
(4024 Debrecen, Piac u. 20.) I/63. számú termében tartottak meg.
Jelen vannak: Czellér László, Csikai József, Dr. Nagy Sándor, Csaholczi Attila, Varga Zoltán,
Kammerer Gábor, Gabrielisz László, Puskás Tibor, Vadon Balázs bizottsági tagok, Herpergel Róbert
önkormányzati képviselő, továbbá Lukácsné dr. Kiss Viktória, Sass Ádám Lehel ügyintézők, valamint
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.
Czellér László elnök: köszönti a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság ülésén
megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes, mivel a 11 tagból 9 fő jelen van. Felkéri
Puskás Tibort a jegyzőkönyv aláírására. Kérdezi, hogy ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő
napirendi pontok megtárgyalásával?
Szavazás: a Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
elfogadja az alábbi napirendi pontokat:
1. „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés
véleményezése
Előterjesztő: Dr. Papp László polgármester
Ügyintéző:
Lukácsné dr. Kiss Viktória
Simon Kitti
2. „Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen, 21. számú városrendezési körzet, 0205
hrsz-ú út - 0204/37 hrsz-ú és a 0182/6 hrsz-ú beépítésre nem szánt területek – 0182/5 és a
0203/1 hrsz-ú út – (Agrár-Innovációs Park területe) által határolt területre vonatkozóan”
tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: China Tibor főépítész
Ügyintéző:
Sass Ádám Lehel
Dr. Farkas Róbert
3. „Közterület nevének meghatározásához kapcsolódó kiegészítő tábla elhelyezése” tárgyú
közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Herpergel Róbert önkormányzati képviselő

1. Napirendi pont
„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.
(I. 24.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Lukácsné dr. Kiss Viktória: röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
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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 „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési
előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett támogatja
az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
96/2016. (XII. 14.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Dr. Papp László polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontjában foglalt
jogkörében eljárva
1./
„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) 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:
2016. december 15.

2. Napirendi pont
„Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V.
23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen, 21. számú városrendezési körzet, 0205 hrsz-ú út - 0204/37
hrsz-ú és a 0182/6 hrsz-ú beépítésre nem szánt területek – 0182/5 és a 0203/1 hrsz-ú út – (AgrárInnovációs Park területe) által határolt területre 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 „Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és
szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen, 21. számú
városrendezési körzet, 0205 hrsz-ú út - 0204/37 hrsz-ú és a 0182/6 hrsz-ú beépítésre nem szánt
területek – 0182/5 és a 0203/1 hrsz-ú út – (Agrár-Innovációs Park területe) által határolt területre
vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
támogatja az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
97/2016. (XII. 14.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
China Tibor főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében
eljárva
1./
„Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen, 21. számú városrendezési
körzet, 0205 hrsz-ú út - 0204/37 hrsz-ú és a 0182/6 hrsz-ú beépítésre nem szánt
területek – 0182/5 és a 0203/1 hrsz-ú út – (Agrár-Innovációs Park területe) által
határolt területre vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés rendelet-tervezetében
foglaltakkal egyetért.
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2./
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
a Bizottság elnöke
Határidő:
2016. december 15.

3. Napirendi pont
„Közterület nevének meghatározásához kapcsolódó kiegészítő tábla elhelyezése” tárgyú közgyűlési
előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Herpergel Róbert: amennyiben kérdés van az előterjesztéssel kapcsolatban, akkor szívesen válaszol.
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 „Közterület nevének meghatározásához kapcsolódó kiegészítő
tábla elhelyezése” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
98/2016. (XII. 14.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Herpergel Róbert önkormányzati képviselő előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében
eljárva
1./
„Közterület nevének meghatározásához kapcsolódó kiegészítő tábla elhelyezése”
tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal egyetért.
2./
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
a Bizottság elnöke
Határidő:
2016. december 15.
Czellér László: megköszöni a részvételt és a nyilvános bizottsági ülést 0835 órakor bezárja.
A bizottság ülésén az 1. – 3. napirendi pontként tárgyalt előterjesztések a Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. december 15. napján tartandó ülésére szóló közgyűlési
meghívóval kerültek megküldésre, továbbá az előterjesztések elektronikusan elérhetőek és letölthetőek
a www.debrecen.hu/Kozgyules/Kozgyules ulesei internetes elérhetőségen keresztül.

k.m.f.
Czellér László
elnök

Puskás Tibor
bizottsági tag
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