JEGYZŐKÖNYV
Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Környezetvédelmi és
Városfejlesztési Bizottságának 2018. július 11-én 1000 órai kezdési idővel meghirdetett és 1000-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: Czellér László, Papp Viktor, Csikai József, Csaholczi Attila, Varga Zoltán, Kammerer
Gábor, Gabrielisz László, Puskás Tibor, Vadon Balázs bizottsági tagok, valamint Bagdácsné Gergely
Gabriella (DMJV PH Városüzemeltetési Osztály), Nyikos István (DV Parking Kft.), Kiss Ildikó
(DMJV PH Főépítészi Iroda), Szűcs László (DMJV PH Gazdálkodási Főosztály), Dr. Farkas Róbert
(DMJV PH Főépítészi Iroda), Gábor István (DMJV PH Főépítészi Iroda), Sass Ádám Lehel (DMJV
PH Főépítészi Iroda) és Gábor András bizottsági referens.
Mellékletek:
1. melléklet: meghívó
2. melléklet: jelenléti ív
Czellér László elnök: köszönti a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság (a továbbiakban:
Bizottság) ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes, mivel a 11 tagból 9 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 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
elfogadja az alábbi napirendi pontokat:
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 véleményezése
Előterjesztő: a Városfejlesztési Főosztály vezetője
Ügyintéző:
Bagdácsné Gergely Gabriella

2.

„Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen 12. számú vrk., Szent Anna utca –
Vígkedvű Mihály utca – Szombathi István utca – Nagy-Gál István utca által határolt
területrészre vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: a főépítész
Ügyintéző:
Dr. Farkas Róbert,
Kiss Ildikó

3.

„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
471. sz. főút közlekedés infrastruktúra-fejlesztéséhez kapcsolódóan” tárgyú közgyűlési
előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: a főépítész
Ügyintéző:
Dr. Farkas Róbert,
Sass Ádám Lehel

4.

„Debrecen, Kishegyesi út – Szent Mihály utca – Balásházy János utca – 17119/64 hrsz-ú
út – 17118/2 hrsz-ú út – 17118/18 hrsz-ú út – 0375/2 hrsz-ú út – Kígyóhagyma utca –
0376/6 hrsz-ú út – Varjútövis utca – 0367/55 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület –
0367/42 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területre vonatkozó
településrendezési- és tervezési szerződés megkötése” tárgyú közgyűlési előterjesztés
véleményezése
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Előterjesztő: a főépítész
Ügyintéző:
Dr. Farkas Róbert,
Sass Ádám Lehel
5.

„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, 0205 hrsz-ú út – 0200/1 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0202/56 hrsz-ú
út – 0201/1 hrsz-ú út – 0202/47 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0191/1 hrsz-ú út –
0183/4 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0183/47 hrsz-ú út – 0183/50 hrsz-ú
beépítésre nem szánt terület – Debrecen-Tiszalöki vasútvonal – Balmazújvárosi út által
határolt területre vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: a főépítész
Ügyintéző:
Dr. Farkas Róbert,
Sass Ádám Lehel

6.

„Egyes önkormányzati rendeleteknek az Önkormányzat feladataival és működésével
összefüggő módosításáról” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző:
Lukácsné dr. Kiss Viktória,
Dr. Farkas Róbert,
Szűcs László

1. 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
Czellér László: kérdezi az előterjesztés ügyintézőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az
előterjesztéshez?
1001-kor Dr. Sásdi András megérkezik, így a Bizottság jelen lévő tagjainak létszáma 9 főről 10 főre
bővül.
Bagdácsné Gergely Gabriella: röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Czellér László: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, vagy hozzászólás a
napirendi ponttal kapcsolatosan?
Varga Zoltán: a Nagyerdei strandfürdőnél lévő fizető várakozóhelyek díjfizetési kötelezettsége, hogy
módosuljon ezt ő vetette fel az előző Közgyűlésen és szeretné megköszönni, hogy méltányolták ezt a
kérést, hiszen okafogyottá vált a vasárnapi egész napos díjfizetés.
Czellér László: 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 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
egyhangúlag támogatja az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakat és az alábbi
határozatot hozza:
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59/2018. (VII. 11.) 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:
2018.07.12.
2. napirendi pont
„Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V.
23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen 12. számú vrk., Szent Anna utca – Vígkedvű Mihály utca –
Szombathi István utca – Nagy-Gál István utca által határolt területrészre vonatkozóan” tárgyú
közgyűlési előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztés ügyintézőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az
előterjesztéshez?
Gábor István: 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, 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 12. számú vrk., Szent
Anna utca – Vígkedvű Mihály utca – Szombathi István utca – Nagy-Gál István utca által határolt
területrészre vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
egyhangúlag támogatja az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakat és az alábbi
határozatot hozza:
60/2018. (VII. 11.) 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 12. számú vrk., Szent Anna
utca – Vígkedvű Mihály utca – Szombathi István utca – Nagy-Gál István utca által
határolt területrészre vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés rendelettervezeteiben foglaltakkal egyetért.
2./
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
a Bizottság elnöke
Határidő:
2018.07.12.
3. 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 471. sz. főút közlekedés infrastruktúra-fejlesztéséhez
kapcsolódóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztés ügyintézőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az
előterjesztéshez?

-3-

Gábor István: a Közgyűlésen csak akkor tárgyalható az előterjesztés, ha az Állami Főépítész záró
szakmai véleménye beérkezik és ismertetésre kerül. A 471-es főút rekonstrukcióját elősegíti a
szabályozás jóváhagyása. Elindultak a kisajátítások a külterületi szakaszon, a véleményezésre
benyújtott településrendezési eszközöket a tegnap megtartott tárgyaláson elhangzottak figyelembe
vételével lehet véglegesíteni. Ezen eljáráson egy kifogás merült fel, a természetvédelemi hatóság
részéről az építési engedélyezési tervekhez készült előzetes környezeti vizsgálat természetvédelemi
munkarésze a Natura 2000-es terület érintettségét vizsgálta. A monitoring vizsgálat elkészülte alapján
lett meghatározva az engedélyes terven a főút által igénybe vett terület határa. A továbbtervezés
folyamán - elsősorban csapadékvíz elvezetés céljából - többlet terület igénybevétel történt, így eltérés
mutatkozott az engedélyes tervek természetvédelemi érdeke és a kiviteli tervek területbiztosítása
között. A szabályozás a kiviteli tervek alapján készült el. A természetvédelemi hatóság pedig most
találkozott ezzel a többlet terület igénnyel és ellenvéleményt adott. A tárgyalásos eljáráson a
településtervező és a NIF is jelen volt, ígéretük szerint az eredeti engedélyes tervek szerinti terület
igénybevételhez korrigálta a szabályzási vonalat. A közgyűlési előterjesztés kiegészítésében a záró
szakmai vélemény feltételeként ez a visszahúzott terület szerepel. A jóváhagyás után elindul egy új
természetvédelmi vizsgálat a többlet terület igénybevételről. A különbséget pedig ezután tudja a
tervező korrigálni. Az előterjesztés a kiegészítéssel együtt nem sért szakmai érdeket, a Közgyűlés
törvényesen dönthet. A későbbi tervkorrekció nem befolyásolja a kisajátítási feladatokat.
Czellér László: ugye most vissza van húzva a szabályozási vonal, ha mégse lenne megállapodás,
akkor megvalósítható lehetne a 471-es út beruházása?
Gábor István: az úttervező nevében nem tud nyilatkozni, nem tartja lehetetlennek, hogy a
véleményezésre benyújtott tervdokumentáció szabályozási vonala és az engedélyes tervre visszahúzott
szabályzási vonal között egy kompromisszumos terület igénybevétel jelenne meg. 5-6000m2
többletterületről van szó, ebből valamennyi visszalépés biztos, hogy a természetvédelemi érdekek
szempontjából szükséges. Azt se tartja lehetetlennek, hogy a természetvédelemi oldalon valóban olyan
útépítés szempontjából progresszív megoldás születik, hogy ezeknek a védett egyedeknek a
hatásterülete nem befolyásolja a kiviteli tervek szerinti többlet terület igénybevételt.
Czellér László: akkor a későbbiekben módosítani kell még egyszer a szabályzási tervet?
Gábor István: a tervezők akkor nyúlnak hozzá a szabályozáshoz, ha ezek a természetvédelemi és
útépítési érdekek összhangba kerültek. Állami tulajdonú telekről van szó a tankúsztató esetében, tehát
nem korlátozza a kisajátítás végrehajtását sem ez az egy telekalakítás.
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, 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 471. sz. főút
közlekedés infrastruktúra-fejlesztéséhez kapcsolódóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati
javaslatában és rendelet-tervezetében foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában és rendelet-tervezetében foglaltakat és az alábbi
határozatot hozza:
61/2018. (VII. 11.) 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
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a 471. sz. főút közlekedés infrastruktúra-fejlesztéséhez kapcsolódóan” 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:
2018.07.12.
4. napirendi pont
„Debrecen, Kishegyesi út – Szent Mihály utca – Balásházy János utca – 17119/64 hrsz-ú út – 17118/2
hrsz-ú út – 17118/18 hrsz-ú út – 0375/2 hrsz-ú út – Kígyóhagyma utca – 0376/6 hrsz-ú út – Varjútövis
utca – 0367/55 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0367/42 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által
határolt területre vonatkozó településrendezési- és tervezési szerződés megkötése” tárgyú közgyűlési
előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztés ügyintézőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az
előterjesztéshez?
Sass Ádám: a telepítési tanulmánytervet ez év februárjában fogadta el a Bizottság, illetve a
Közgyűlés, ennek a végrehajtásához szükséges a szerződés megkötése.
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, szavazásra teszi fel
a kérdést. Ki az, aki egyetért a „Debrecen, Kishegyesi út – Szent Mihály utca – Balásházy János utca –
17119/64 hrsz-ú út – 17118/2 hrsz-ú út – 17118/18 hrsz-ú út – 0375/2 hrsz-ú út – Kígyóhagyma utca –
0376/6 hrsz-ú út – Varjútövis utca – 0367/55 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0367/42 hrsz-ú
beépítésre nem szánt terület által határolt területre vonatkozó településrendezési- és tervezési
szerződés megkötése” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
egyhangúlag támogatja az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi
határozatot hozza:
62/2018. (VII. 11.) 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, Kishegyesi út – Szent Mihály utca – Balásházy János utca – 17119/64
hrsz-ú út – 17118/2 hrsz-ú út – 17118/18 hrsz-ú út – 0375/2 hrsz-ú út – Kígyóhagyma
utca – 0376/6 hrsz-ú út – Varjútövis utca – 0367/55 hrsz-ú beépítésre nem szánt
terület – 0367/42 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területre 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
Határidő:
2018.07.12.
5. 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, 0205 hrsz-ú út – 0200/1 hrsz-ú beépítésre
nem szánt terület – 0202/56 hrsz-ú út – 0201/1 hrsz-ú út – 0202/47 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület
– 0191/1 hrsz-ú út – 0183/4 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0183/47 hrsz-ú út – 0183/50 hrsz-ú
beépítésre nem szánt terület – Debrecen-Tiszalöki vasútvonal – Balmazújvárosi út által határolt
területre vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
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Czellér László: kérdezi az előterjesztés ügyintézőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az
előterjesztéshez?
Gábor István: rendelkezésükre áll az Állami Főépítész záró szakmai véleménye, ma reggel kapták
meg, amit a holnapi Közgyűlésen fognak kiosztani, egy nem kifogásoló, támogató véleményt kaptak.
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, 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,
0205 hrsz-ú út – 0200/1 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0202/56 hrsz-ú út – 0201/1 hrsz-ú út –
0202/47 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0191/1 hrsz-ú út – 0183/4 hrsz-ú beépítésre nem szánt
terület – 0183/47 hrsz-ú út – 0183/50 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – Debrecen-Tiszalöki
vasútvonal – Balmazújvárosi út által határolt területre vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés
határozati javaslatában és rendelet-tervezetében foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
egyhangúlag támogatja az előterjesztés határozati javaslatában és rendelet-tervezetében
foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
63/2018. (VII. 11.) 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, 0205 hrsz-ú út – 0200/1 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0202/56
hrsz-ú út – 0201/1 hrsz-ú út – 0202/47 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0191/1
hrsz-ú út – 0183/4 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0183/47 hrsz-ú út – 0183/50
hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – Debrecen-Tiszalöki vasútvonal – Balmazújvárosi
út által határolt területre 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:
2018.07.12.
6. napirendi pont
„Egyes önkormányzati rendeleteknek az Önkormányzat feladataival és működésével összefüggő
módosításáról” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztés ügyintézőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az
előterjesztéshez?
Szűcs László: 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, szavazásra teszi fel
a kérdést. Ki az, aki egyetért az „Egyes önkormányzati rendeleteknek az Önkormányzat feladataival és
működésével összefüggő módosításáról” tárgyú közgyűlési előterjesztés rendelet-tervezetében
foglaltakkal?
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Szavazás: a Bizottság 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
egyhangúlag támogatja az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakat és az alábbi
határozatot hozza:
64/2018. (VII. 11.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 2. pontjában foglalt jogkörében eljárva
1./
Az „Egyes önkormányzati rendeleteknek az Önkormányzat feladataival és
működésével összefüggő módosításáról” tárgyú közgyűlési előterjesztés rendelettervezetében foglaltakkal egyetért.
2./
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
a Bizottság elnöke
Határidő:
2018.07.12.
Czellér László: megköszöni a részvételt és a nyilvános bizottsági ülést 1015 órakor bezárja.
A Bizottság ülésén az 1. - 6. napirendi pontként tárgyalt előterjesztések a Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. július 12. 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.
Czellér László
elnök

Puskás Tibor
bizottsági tag
Gábor András
bizottsági referens
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