JEGYZŐKÖNYV
Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Környezetvédelmi és
Városfejlesztési Bizottságának 2017. augusztus 30-án 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, Dr. Sásdi András,
Kammerer Gábor, Gabrielisz László, Puskás Tibor, Vadon Balázs bizottsági tagok, valamint Kiss
Ildikó (DMJV PH Főépítészi Iroda), Békési Imre (DMJV PH Polgármesteri Kabinetiroda), Lakatos
János (DMJV PH Városépítési Osztály),Wachterné Postás Gabriella (DMJV PH Kulturális Osztály),
Sápi Réka (DMJV PH Zöldterületi Osztály), Dr. Szilágyi Fanni (DMJV PH Polgármesteri
Kabinetiroda), Ányos József (Debreceni Vízmű Zrt.), Koch Balázs (DMJV PH Városüzemeltetési
Osztály) és Gábor András bizottsági referens.
Mellékletek:
1. melléklet: meghívó
2. melléklet: jelenléti ív
3. - 4. melléklet: az 7. - 9. napirendi pontokhoz tartozó bizottsági előterjesztések
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 (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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadja az alábbi napirendi pontokat:
1.

„A város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi
előírásokról szóló 28/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelet és az önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 27/2016. (VI. 23.) önkormányzati
rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: a Városfejlesztési Főosztály vezetője
Ügyintéző:
Sápi Réka

2.

„Jedlik Ányos Terv – Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére”
tárgyú nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötése” tárgyú közgyűlési
előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző:
Lakatos János,
Békési Imre

3.

„Előzetes kötelezettségvállalás a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési terv,
beruházási terv egyes elemeihez szükséges fedezet biztosításáról 2018-2032 évek közötti
időszakra” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: a Városfejlesztési Főosztály vezetője
Ügyintéző:
Koch Balázs

4.

„Szabó Magda szobor elhelyezése a Kossuth téren” tárgyú közgyűlési előterjesztés
véleményezése
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző:
Wachterné Postás Gabriella
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5.

„Emlékmű felállítása a reformáció 500 és a Magyarországi Református Egyház 450 éves
évfordulójának tiszteletére” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző:
Wachterné Postás Gabriella

6.

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

7.

„Debrecen, Egyetem sugárút 56. szám, hrsz.: 21145 alatti ingatlanon tervezett étterem,
lakó és szállás funkciójú épület építménymagasságának meghatározása” tárgyú
bizottsági előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: a főépítész
Ügyintéző:
Kiss Ildikó

8.

„Debrecen, 28. számú városrendezési körzet, Szepesi utca – Téglás utca – Kanális utca –
Halász utca által határolt területrész helyi építési szabályzat és szabályozási terv
módosítása kapcsán a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése” tárgyú bizottsági
előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: a főépítész
Ügyintéző:
Kiss Ildikó

9.

„Tájékoztató a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság határozatainak
végrehajtásáról 2017. január 01. – 2017. június 30. közötti időtartamra vonatkozóan”
tárgyú bizottsági előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: bizottsági elnök
Ügyintéző:
Gábor András

1. napirendi pont
„A város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról
szóló 28/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelet és az önkormányzati hulladékgazdálkodási
közfeladat ellátásáról szóló 27/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési
előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztés ügyintézőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az
előterjesztéshez?
Sápi Réka: 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 a „A város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával
kapcsolatos helyi előírásokról szóló 28/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelet és az önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 27/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet
módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
támogatja az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
70/2017. (VIII. 30.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 28. pontjában foglalt jogkörében eljárva
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„A város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi
előírásokról szóló 28/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelet és az önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 27/2016. (VI. 23.) 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:
2017. augusztus 31.
1./

2. napirendi pont
„Jedlik Ányos Terv – Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére” tárgyú
nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötése” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztés ügyintézőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az
előterjesztéshez?
Békési Imre: 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: az 5 éves üzemeltetési időszak vállalásával kapcsolatban kérdezi, hogy az 5 év alatt
lehetnek-e olyan problémák, hogy a beszerzésre kerülő eszközök elavulttá válnak, tekintettel arra,
hogy ez egy dinamikusan fejlődő ágazat. Milyen költségek, kötelezettségek merülnek fel, illetve már
most látható egy 9 x 44.000, - Ft/hó és 1 x 101.000, - Ft/hó fenntartási költsége a
töltőberendezéseknek. Nem lát a megtérülésre vonatkozó számítást. A helyigényükre vonatkozóan
több parkolóhely is meg fog szűnni, és ennek is van egy költség kiesése, hiszen a zöld rendszámú
járműveknek nem kell fizetni a parkolásért. Körvonalazódott-e már, hogy ezeknek a fenntartása,
illetve üzemeltetése kinek a feladata lesz?
Békési Imre: az 5 éves üzemeltetési kötelezettség az a pályázati kiírás feltétele volt. Az üzemeltetés
ingyenes kell hogy legyen, a támogatási szerződésben úgy van megfogalmazva, hogy a támogatás
összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a működési eredmény közötti különbséget. Ha
lenne eredményünk, akkor a kettő különbözetével csökkenteni kéne a támogatást, magyarul azt jelenti,
hogy a szolgáltatás az ingyenes. Az üzemeltető a pályázó, de bérbe is adhatja, de felmerül a kérdés ki
az, aki ilyen feltételekkel kiveszi, tehát gyakorlatilag önkormányzati cég üzemeltetése jöhet szerinte
számításba. Az „A” és a „C” típusú kutakat pályázták meg, az „A” típusúból 2 parkolóhelyet kell
kialakítani, mivel két töltőpont van, vagyis 2-2 parkolót fogunk veszíteni a jelenlegi fizető
parkolókból. A „C” típusú egy töltőhelyes, ami a MOL kút területén lesz a Benedek téren, de az a
város tulajdona, mert előírás volt, hogy csak a város tulajdonában lévő területeken lehet megvalósítani
ezeket a kutakat.
Lakatos János: a töltő kutakkal kapcsolatban, mikor kialakították ezeket a csatlakozási pontokat
OCPP 1.5 protokollt használtak, elmondja, hogy a fejlesztők már úgy készítették el a következő
változatot a 2.0-s verziót, hogy kompatibilis legyen a 1.5-ös változattal.
Csikai József: arra nem kapott választ, hogy a felmerülő 9 x 44.000, - Ft/hó és 1 x 101.000, - Ft/hó
összeg megtérülése, hogyan fog alakulni?
Békési Imre: ez a város költsége.
Lakatos János: ez csak egy indikatív árajánlat során kialakult költség. Az ajánlattevők részéről kértek
információt, hogy havi szinten, milyen lehet az üzemeltetési költség.
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Csikai József: véleménye szerint nagyon nehéz ezt az előterjesztést nem megszavazni, viszont vannak
felmerülő költségek, azzal együtt, hogy jól hangzik hogy a 25 millió Ft 100%-ban térített, de látszik,
hogy összességében ez egy 40%-os önrészt fog felemészteni.
Czellér László: a megújuló energiákat, így tudjuk majd támogatni, ezért Ő támogatója az
előterjesztést.
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 „Jedlik Ányos Terv – Elektromos töltőállomás alprogram helyi
önkormányzatok részére” tárgyú nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötése” tárgyú
közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
támogatja az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
71/2017. (VIII. 30.) 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
A „Jedlik Ányos Terv – Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok
részére” tárgyú nyertes pályázat támogatási szerződésének 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:
2017. augusztus 31.
1./

3. napirendi pont
„Előzetes kötelezettségvállalás a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési terv, beruházási terv egyes
elemeihez szükséges fedezet biztosításáról 2018-2032 évek közötti időszakra” tárgyú közgyűlési
előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztés ügyintézőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az
előterjesztéshez?
Koch Balázs: 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 „Előzetes kötelezettségvállalás a víziközmű-szolgáltatás gördülő
fejlesztési terv, beruházási terv egyes elemeihez szükséges fedezet biztosításáról 2018-2032 évek
közötti időszakra” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
támogatja az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
72/2017. (VIII. 30.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 11. pontjában foglalt jogkörében eljárva
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Az „Előzetes kötelezettségvállalás a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési terv,
beruházási terv egyes elemeihez szükséges fedezet biztosításáról 2018-2032 évek
közötti időszakra” 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. augusztus 31.
1./

4. napirendi pont
„Szabó Magda szobor elhelyezése a Kossuth téren” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztés ügyintézőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az
előterjesztéshez?
Wachterné Postás Gabriella: 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: az előterjesztésben szereplő maximális 5 millió Ft-al kapcsolatban, szeretne választ
kapni, hogy elegendő-e ez az összeg a padozatra, az elhelyezésre, ahol el lesz helyezve szükséges lesze valamiféle alábetonozás, illetve ha nem elég az 5 millió Ft, akkor mi lesz az elképzelés?
Wachterné Postás Gabriella: az előkészítés egy hosszú folyamat volt, melynek során egyeztettek a
Városépítési Osztállyal. Az ajánlatkérésben pontosan meg volt határozva, hogy milyen feladatok kell
elvégezni. A beérkezett árajánlatok alapján az 5 millió forintos keret fedezni fogja a költségeket.
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 „Szabó Magda szobor elhelyezése a Kossuth téren” tárgyú
közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
támogatja az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
73/2017. (VIII. 30.) 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
A „Szabó Magda szobor elhelyezése a Kossuth téren” 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. augusztus 31.
1./

5. napirendi pont
„Emlékmű felállítása a reformáció 500 és a Magyarországi Református Egyház 450 éves
évfordulójának tiszteletére” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztés ügyintézőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az
előterjesztéshez?
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Wachterné Postás Gabriella: 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?
Dr. Sásdi András: volt korábban egy másik elképzelés és kérdezi, hogy a jelenlegi méretei
megegyeznek a korábbival?
Wachterné Postás Gabriella: volt egy korábbi elképzelés, ami egy nyers terméskő szerű andezit
sziklatömb volt, ami borzasztó nehéz, nagyon nagy tömegű volt. Nem az Emlékkert volt az első
helyszín, hanem a Méliusz tér, de a református zsinat úgy döntött, hogy az Emlékkertben legyen, ezért
másik tervet kellett csinálni, melynek alapján az emlékmű Tardosi vörös márványból lesz, a tömege
sem olyan nagy, légies lesz az egész, a magassága 6 méter. Győrfi Lajos a Közgyűlésre behozza a
Szabó Magda szobor és a reformációs emlékmű makettjeit.
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 az „Emlékmű felállítása a reformáció 500 és a Magyarországi
Református Egyház 450 éves évfordulójának tiszteletére” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati
javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
74/2017. (VIII. 30.) 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
Az „Emlékmű felállítása a reformáció 500 és a Magyarországi Református Egyház
450 éves évfordulójának tiszteletére” 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. augusztus 31.
1./

6. napirendi pont
„Közterületek elnevezése” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztés ügyintézőjét, 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, szavazásra teszi fel
a kérdést. Ki az, aki egyetért a „Közterületek elnevezése” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati
javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
támogatja az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
75/2017. (VIII. 30.) KVFB határozat
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A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 1. pontjában foglalt jogkörében eljárva
1./
„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. augusztus 31.

7. napirendi pont
„Debrecen, Egyetem sugárút 56. szám, hrsz.: 21145 alatti ingatlanon tervezett étterem, lakó és szállás
funkciójú épület építménymagasságának meghatározása” tárgyú bizottsági előterjesztés
véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztés ügyintézőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az
előterjesztéshez?
Kiss Ildikó: röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Czellér László: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, vagy hozzászólás a
napirendi ponttal kapcsolatosan?
Csikai József: biztos mindenki tisztában van, azzal hogy hova fog kerülni ez az épület, az ott meglévő
épületekhez, ez a forma, dizájn illeszkedik-e? Ez lenne az előterjesztőhöz a kérdése.
Kiss Ildikó: a Tervtanács többször tárgyalta az épültet, az utolsó és elfogadott forma ez.
Csikai József: az Egyetem sugárúton már van panel épület, erkélyes épület, annyi sokféle épület van,
most még egy ilyennel megszínesíteni, személy szerint nem tartja szerencsésnek.
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, Egyetem sugárút 56. szám, hrsz.: 21145 alatti
ingatlanon tervezett étterem, lakó és szállás funkciójú épület építménymagasságának meghatározása”
tárgyú bizottsági előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
76/2017. (VIII. 30.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a főépítész előterjesztésére
a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V.
23.) Kr. rendelet 21. § 3/b. táblázatában foglalt jogkörében eljárva:
az illeszkedés elve alapján, mely során vizsgálatra került az adott telektömb jellemző
építészeti és funkcionális adottsága, az Egyetem sugárút 56. (hrsz.: 21145) alatti
ingatlan beépítése során megvalósuló épület maximális építménymagasságát 30,00
méterben javasolja az építésügyi hatóságnak meghatározni.
Felelős:
az érintett szervek döntéséről történő tájékoztatásáért China Tibor városi
főépítész
Határidő:
azonnal
1.
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8. napirendi pont
„Debrecen, 28. számú városrendezési körzet, Szepesi utca – Téglás utca – Kanális utca – Halász utca
által határolt területrész helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása kapcsán a környezeti
vizsgálat szükségességének eldöntése” tárgyú bizottsági előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztés ügyintézőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az
előterjesztéshez?
Kiss 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?
Csikai József: kialakítása kerül ez a 8 méter széles feltáró út, aminek gyalogútban van vége, miért
nem tudunk kialakítani normális klasszikus szerkezetű utcákat. Kérdezi, hogy hogyan lesznek
elhelyezve az ingatlanok?
–

Kiss Ildikó egy vázlatot mutat Csikai József alelnök úrnak. –

Czellér László: kéri Kiss Ildikót, hogy Csikai József alelnök úrnak a vázlatot küldje el.
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, 28. számú városrendezési körzet, Szepesi utca –
Téglás utca – Kanális utca – Halász utca által határolt területrész helyi építési szabályzat és
szabályozási terv módosítása kapcsán a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése” tárgyú
bizottsági előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
77/2017. (VIII. 30.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdés a) pontjában és a 266/2006. (XII. 14.)
Ö.h. 3./ pontjában foglalt feladatkörében eljárva:
–

1. megállapítja, hogy a Debrecen, 28. számú városrendezési körzet, Szepesi utca –
Téglás utca – Kanális utca – Halász utca által határolt területrészre vonatkozóan helyi
építési szabályzat és szabályozási terv módosítás a környezeti vizsgálat
szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe tartozik.
–
Az 1. pont szerinti szabályzat és terv megvalósítása várható környezeti hatásának
jelentőségére figyelemmel nem tartja indokoltnak a környezeti vizsgálat elvégzését
az érintett területekre, továbbá a tervezett módosításokkal egyetért.
Felelős:
az érintett szervek döntésről történő tájékoztatásáért China Tibor főépítész
Határidő:
azonnal

9. napirendi pont
„Tájékoztató a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság határozatainak végrehajtásáról 2017.
január 01. – 2017. június 30. közötti időtartamra vonatkozóan” tárgyú bizottsági előterjesztés
véleményezése
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
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a kérdést. Ki az, aki egyetért a „Tájékoztató a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
határozatainak végrehajtásáról 2017. január 01. – 2017. június 30. közötti időtartamra vonatkozóan”
tárgyú bizottsági előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
támogatja az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
78/2017. (VIII. 30.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
az elnök előterjesztésére
a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság Ügyrendjének 9. pont 9.1. alpontja alapján
elfogadja a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság 2017. január 01. – 2017.
június 30. közötti időszakban hozott határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztatót
a melléklet szerint.
2./
Felkéri az elnököt, hogy a Bizottság 2017. második félévi határozatainak
végrehajtásáról szóló tájékoztatót terjessze a Bizottság elé.
Felelős:
a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő:
a Bizottság 2018. februári ülése
1./

a 78/2017. (VIII. 30.) KVFB határozat melléklete
Tájékoztató a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság 2017. január 01. – 2017. június 30. közötti
időszakban hozott határozatai
A Bizottság
Sorszám
Tárgy
Határozat
döntése
2017.01.05
„Debrecen, Belterület
a Bizottság 9
1.
1/2017. (I. 05.) KVFB határozat
határának módosítása
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
igen
az előterjesztés
China Tibor városi főépítész előterjesztésére
szavazattal, 0
mellékletében említett az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdés
nem
3 területrészre
a) pontjában és a 2. melléklet 2. pont 2.9. alpontjában foglalt
szavazattal és
vonatkozóan
jogkörében eljárva:
0 tartózkodás
településszerkezeti terv, Debrecen,
mellett
illetve helyi építési
a) Vágóhídi csatorna – 0577 hrsz-ú út – Monostorpályi út –
egyhangúlag
szabályzat és
Vámraktár utca – Kulacs utca – Borzán Gáspár utca – 11275
támogatja az
szabályozási terv
hrsz-ú csatorna – 11272/2 hrsz-ú csatorna,
előterjesztés
módosítás egyeztetési
b) Gergely utca – Lázár utca – 0533/21 hrsz-ú, 0533/14 hrsz-ú határozati
eljárásának
beépítésre nem szánt terület – Szávay Gyula utca,
javaslatában
véleményezési
c) Lencz utca – 0550/3 hrsz.-ú út – 0550/125, 0550/123,
foglaltakat
szakaszában beérkezett 0550/121, 0550/119, 0550/117 hrsz-ú beépítésre nem szánt
vélemények
területek – 0550/39 hrsz-ú út – 0550/47, 0550/46 hrsz-ú
ismertetése” tárgyú
beépítésre nem szánt területek és a 0563 hrsz-ú út
bizottsági előterjesztés által határolt területrészekre vonatkozóan a településszerkezeti
véleményezése
terv, illetve a helyi építési szabályzatának és szabályozási
tervének módosításának egyeztetési eljárása során – a
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) a) pontja szerinti
teljes eljárás – véleményezési szakaszban beérkezett
véleményeket, észrevételeket és a partnerségi jegyzőkönyvben
foglaltakat elfogadja.
Felelős: a döntés közzétételéért China Tibor főépítész
Határidő: azonnal
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2.

„Debrecen,
Pallag
településrészt érintően
a belterület határ –
Manninger
Gusztáv
utca – Mezőgazdász
utca – Bánat utca által
határolt
területrész
helyi építési szabályzat
és szabályozási terv
módosítása kapcsán a
környezeti
vizsgálat
szükségességének
eldöntése”
tárgyú
bizottsági előterjesztés
véleményezése

3.

„A vállalkozások
beruházásösztönzési és
munkahelyteremtési
támogatásáról szóló
37/2016. (X. 13.)
önkormányzati rendelet
módosítása” tárgyú
közgyűlési előterjesztés
véleményezése

4.

„Debrecen Megyei
Jogú Város
településszerkezeti
tervének
megállapításáról szóló
124/2001. (VI. 21.) Kh.
határozat, valamint
Debrecen Megyei Jogú
Város helyi építési
szabályzatáról és
szabályozási tervéről
szóló 8/2003. (V. 23.)
Kr. rendelet módosítása
a Debrecen, 23. vrk.,
Pesti utca - Kishegyesi
út - Dorottya utca és a
Bartók Béla utca által
határolt telektömb
területére vonatkozóan”
tárgyú közgyűlési
előterjesztés
véleményezése

2/2017. (I. 05.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
China Tibor városi főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdés
a) pontjában és a 266/2006. (XII. 14.) Ö.h. 3./ pontjában
foglalt feladatkörében eljárva:
1. megállapítja, hogy a Debrecen, Debrecen, Pallag
településrészt érintően a belterület határ – Manninger Gusztáv
utca – Mezőgazdász utca – Bánat utca által határolt
területrészre vonatkozóan helyi építési szabályzat és
szabályozási terv módosítás a környezeti vizsgálat
szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe tartozik.
2. Az 1. pont szerinti szabályzat és terv megvalósítása várható
környezeti hatásának jelentőségére figyelemmel nem tartja
indokoltnak a környezeti vizsgálat elvégzését az érintett
területekre, továbbá a tervezett módosításokkal egyetért.
Felelős: az érintett szervek döntésről történő tájékoztatásáért
China Tibor főépítész
Határidő: azonnal
2017.01.25
3/2017. (I. 25.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés
c) pont cc) alpontjában foglalt jogkörében eljárva
1./ „A vállalkozások beruházásösztönzési és
munkahelyteremtési támogatásáról szóló 37/2016. (X. 13.)
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: 2017. január 26.
4/2017. (I. 25.) 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 településszerkezeti
tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh.
határozat, valamint Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.)
Kr. rendelet módosítása a Debrecen, 23. vrk., Pesti utca Kishegyesi út - Dorottya utca és a Bartók Béla utca által
határolt telektömb területére 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: 2017. január 26.
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a Bizottság 9
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat

a Bizottság 8
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
2 tartózkodás
mellett
támogatja az
előterjesztés
rendelettervezetében
foglaltakat
a Bizottság 10
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában és
rendelettervezetében
foglaltakat

5.

6.

„Debrecen Megyei
Jogú Város
településszerkezeti
tervének
megállapításáról szóló
124/2001. (VI. 21.) Kh.
határozat, valamint
Debrecen Megyei Jogú
Város helyi építési
szabályzatáról és
szabályozási tervéről
szóló 8/2003. (V. 23.)
Kr. rendelet módosítása
a Debrecen 41. számú
városrendezési körzet Vértesi út, 0464 hrsz-ú
út, beépítésre nem szánt
(0439/40-41 és
0441/20-21 hrsz-ú)
terület 0442/1 hrsz-ú út
és a belterületi
határvonal által határolt
telektömb - területére
vonatkozóan” tárgyú
közgyűlési előterjesztés
véleményezése
„Debrecen Megyei
Jogú Város
településszerkezeti
tervének
megállapításáról szóló
124/2001. (VI. 21.) Kh.
határozat, valamint
Debrecen Megyei Jogú
Város helyi építési
szabályzatáról és
szabályozási tervéről
szóló 8/2003. (V. 23.)
Kr. rendelet módosítása
a Debrecen, 29. sz. vrk.
déli, 43. sz. vrk. északkeleti és az 51. sz. vrk.
déli területrészére
vonatkozóan” tárgyú
közgyűlési előterjesztés
véleményezése

5/2017. (I. 25.) 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 településszerkezeti
tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh.
határozat, valamint Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.)
Kr. rendelet módosítása a Debrecen 41. számú városrendezési
körzet - Vértesi út, 0464 hrsz-ú út, beépítésre nem szánt
(0439/40-41 és 0441/20-21 hrsz-ú) terület 0442/1 hrsz-ú út és a
belterületi határvonal által határolt telektömb - területére
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: 2017. január 26.

a Bizottság 10
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában és
rendelettervezetében
foglaltakat

6/2017. (I. 25.) 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 településszerkezeti
tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh.
határozat, valamint Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.)
Kr. rendelet módosítása a Debrecen, 29. sz. vrk. déli, 43. sz.
vrk. észak-keleti és az 51. sz. vrk. déli területrészére
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: 2017. január 26.

a Bizottság 11
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában és
rendelettervezetében
foglaltakat
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7.

8.

9.

„Támogatási kérelmek
benyújtása és saját
forrás biztosítása a
TOP-6.1.5-16
„Gazdaságfejlesztést és
a munkaerő mobilitását
ösztönző
közlekedésfejlesztés”
tárgyú felhívásra”
tárgyú közgyűlési
előterjesztés
véleményezése

7/2017. (I. 25.) 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 saját forrás
biztosítása a TOP-6.1.5-16 „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő
mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés” 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. január 26.
„Közterületek
8/2017. (I. 25.) KVFB határozat
elnevezése” tárgyú
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
közgyűlési előterjesztés a polgármester előterjesztésére
véleményezése
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. január 26.
„Debrecen, 46. sz. vrk.,
Sámsoni út – 100-as
vasúti fővonal – Lőtér
utcai városi gyűjtőút
által határolt terület
(Júlia telep)
településszerkezeti terv,
illetve helyi építési
szabályzat és
szabályozási terv
módosítása kapcsán a
környezeti vizsgálat
szükségességének
eldöntése” tárgyú
bizottsági előterjesztés
véleményezése

9/2017. (I. 25.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdés
a) pontjában, a 2. melléklet 2. pont 2.8. alpontjában és a
266/2006. (XII. 14.) Ö.h. 3./ pontjában foglalt feladatkörében
eljárva
1./ megállapítja, hogy a Debrecen, 46. sz. vrk., Sámsoni út –
100-as vasúti fővonal – Lőtér utcai városi gyűjtőút által
határolt (Júlia telep) területre vonatkozóan a
településszerkezeti terv, illetve a helyi építési szabályzat és
szabályozási terv módosítás a környezeti vizsgálat
szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe tartozik.
2./ Az 1./ pont szerinti szabályzat és terv megvalósítása
várható környezeti hatásának jelentőségére figyelemmel nem
tartja indokoltnak a környezeti vizsgálat elvégzését az érintett
területekre, továbbá a tervezett módosításokkal egyetért.
Felelős: az érintett szervek döntésről történő tájékoztatásáért a
főépítész
Határidő: azonnal

- 12 -

a Bizottság 11
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat
a Bizottság 11
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat
a Bizottság 8
igen
szavazattal, 3
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat

10.

„Debrecen,
Monostorpályi út –
11801 hrsz-ú iparvasút
– Előd utca (13810
hrsz.) – Leiningen utca
– Mikepércsi út (47.
számú országos főút)
által határolt
területrészre vonatkozó
településszerkezeti terv,
valamint a helyi építési
szabályzat és
szabályozási terv
módosítása kapcsán a
környezeti vizsgálat
szükségességének
eldöntése” tárgyú
bizottsági előterjesztés
véleményezése

11.

„Beszámoló a
Környezetvédelmi és
Városfejlesztési
Bizottság átruházott
hatáskörben végzett
2016. január 01. –
2016. december 31.
közötti időszak
tevékenységéről”
tárgyú bizottsági
előterjesztés
véleményezése

12.

„Tájékoztató a
Környezetvédelmi és
Városfejlesztési
Bizottság
határozatainak
végrehajtásáról 2016.
július 01. – 2016.
december 31. közötti
időtartamra
vonatkozóan” tárgyú
bizottsági előterjesztés
véleményezése

10/2017. (I. 25.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdés
a./ pontjában és a 2. melléklet 2. pont 2.8. alpontjában foglalt
feladatkörében eljárva, figyelemmel a 266/2006. (XII. 14.)
Ö.h. 3./ pontjában foglaltakra
1./ megállapítja, hogy a Debrecen, Monostorpályi út – 11801
hrsz-ú iparvasút – Előd utca (13810 hrsz.) – Leiningen utca –
Mikepércsi út (47. számú országos főút) által határolt területre
vonatkozó településszerkezeti terv, valamint a helyi építési
szabályzat és szabályozási terv módosítás a környezeti
vizsgálat szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe
tartozik.
2./ Az 1./ pont szerinti szabályzat és terv megvalósítása
várható környezeti hatásának jelentőségére figyelemmel nem
tartja indokoltnak a környezeti vizsgálat elvégzését az érintett
területre azzal, hogy a véleményezési dokumentáció
alátámasztó munkarészében vizsgálni kell a szomszédos ipari
funkció (erőmű) és a Mikepércsi útra tervezett lakóterület
egymásra gyakorolt hatását, annak érdekében, hogy a
lakóterület védelme szabályozási eszközökkel is biztosítható
legyen, továbbá a tervezett módosításokkal egyetért.
Felelős: az érintett szervek döntésről történő tájékoztatásáért a
főépítész
Határidő: azonnal
11/2017. (I. 25.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökének
előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés
f) pont fb) alpontjában foglalt feladatkörében eljárva
1./ a Közgyűlés által átruházott hatáskörben ellátandó
feladatokról szóló, 2016. január 01. – 2016. december 31.
közötti időszakra vonatkozó beszámolóját a melléklet szerint
elfogadja.
2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a beszámolót terjessze a
Közgyűlés elé.
Felelős: a polgármester
Határidő: azonnal
12/2017. (I. 25.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökének
előterjesztésére
a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Ügyrendjének 9.1 pontjában foglaltakra
elfogadja a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
2016. július 01. – 2016. december 31. közötti időszakban
hozott határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztatást a
melléklet szerint.
Felelős: a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
elnöke
Határidő: azonnal
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a Bizottság 9
igen
szavazattal, 2
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat

a Bizottság 11
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat
a Bizottság 11
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat

13.

14.

15.

2017.02.15
„A településfejlesztési, 13/2017. (II. 15.) KVFB határozat
a településrendezési, és A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a településképi
a polgármester előterjesztésére
partnerségi egyeztetési az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés
szabályzatról szóló
c) pont cb) és cc) alpontjában foglalt jogkörében eljárva
rendelet megalkotása” 1./ „A településfejlesztési, a településrendezési, és a
tárgyú közgyűlési
településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló
előterjesztés
rendelet megalkotása” tárgyú közgyűlési előterjesztés
véleményezése
határozati javaslatában és rendelet-tervezetében foglaltakkal
egyetért.
2./ Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a
Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős: a Bizottság elnöke
Határidő: 2017. február 16.

a Bizottság 9
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában és
rendelettervezetében
foglaltakat
„Debrecen Megyei
a Bizottság 7
14/2017. (II. 15.) KVFB határozat
Jogú Város
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
igen
Önkormányzata 2017. a polgármester előterjesztésére
szavazattal, 2
évi költségvetéséről
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés
nem
szóló rendelet
c) pont ca) és ce) alpontjában foglalt jogkörében eljárva
szavazattal és
megalkotása, és a
1./ „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
1 tartózkodás
végrehajtásához
költségvetéséről szóló rendelet megalkotása, és a
mellett
szükséges döntések
végrehajtásához szükséges döntések elfogadása, valamint a
támogatja az
elfogadása, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és
előterjesztés
Debrecen Megyei Jogú Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati határozati
Város Önkormányzata rendelet és a vállalkozások beruházásösztönzési és
javaslatában és
Szervezeti és Működési munkahelyteremtési támogatásáról szóló 37/2016. (X. 13.)
rendeletSzabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési
tervezetében
1/2013. (I. 24.)
előterjesztés határozati javaslatában és rendelet-tervezetében
foglaltakat
önkormányzati rendelet foglaltakkal egyetért.
és a vállalkozások
2./ Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a
beruházásösztönzési és Közgyűlést tájékoztassa.
munkahelyteremtési
Felelős: a Bizottság elnöke
támogatásáról szóló
Határidő: 2017. február 16.
37/2016. (X. 13.)
önkormányzati rendelet
módosítása” tárgyú
közgyűlési előterjesztés
véleményezése
„A Debrecen
a Bizottság 10
15/2017. (II. 15.) KVFB határozat
közigazgatási területén A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
igen
a díjfizetési
a Városfejlesztési Főosztály vezetője előterjesztésére
szavazattal, 0
kötelezettség alá
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés
nem
tartozó várakozási
5. pontjában foglalt jogkörében eljárva
szavazattal és
területek járművel
1./ „A Debrecen közigazgatási területén a díjfizetési
0 tartózkodás
történő használatának
kötelezettség alá tartozó várakozási területek járművel történő mellett
szabályairól szóló
használatának szabályairól szóló 48/2014. (XI. 27.)
egyhangúlag
48/2014. (XI. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési
támogatja az
önkormányzati rendelet előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakkal egyetért.
előterjesztés
módosítása” tárgyú
2./ Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a rendeletközgyűlési előterjesztés Közgyűlést tájékoztassa.
tervezetében
véleményezése
Felelős: a Bizottság elnöke
foglaltakat
Határidő: 2017. február 16.
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16.

17.

18.

„Debrecen, 26. és 27.
számú vrk., Széchenyi
utca – Külsővásártér –
Salétrom utca – Déli
sor – István út által
határolt területre
vonatkozóan a
településszerkezeti terv,
illetve a helyi építési
szabályzat és
szabályozási terv
módosításának
egyeztetési eljárásának
véleményezési
szakaszában beérkezett
vélemények
ismertetése” tárgyú
bizottsági előterjesztés
véleményezése

16/2017. (II. 15.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdés
a) pontja és a 2. melléklet 2. pont 2.9. alpontjában foglalt
jogkörében eljárva:
1. Debrecen, 26. és 27. számú vrk,. Széchenyi utca –
Külsővásártér – Salétrom utca – Déli sor – István út által
határolt terület területrészre vonatkozóan a településszerkezeti
terv, illetve a helyi építési szabályzatának és szabályozási
tervének módosításának egyeztetési eljárása során – a
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 36. § szerinti teljes eljárás –
véleményezési szakaszban beérkezett véleményeket,
észrevételeket (az Állami Főépítész részére adott tervezői
válasszal együtt), illetve a partnerségi jegyzőkönyvben
foglaltakat elfogadja.
Felelős: a döntés közzétételéért China Tibor főépítész
Határidő: azonnal

2017.03.01
„Debrecen, Derék u.,
17/2017. (III. 01.) KVFB határozat
hrsz.: 15855/147 alatti A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
ingatlanon meglévő
a főépítész előterjesztésére
épületbővítés
a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és
építménymagasságának szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet 21. §
meghatározása” tárgyú 3/b. táblázatában foglalt jogkörében eljárva:
bizottsági előterjesztés 1. az illeszkedés elve alapján, mely során vizsgálatra került az
véleményezése
adott telektömb jellemző építészeti és funkcionális adottsága,
a Derék u., hrsz.:15855/147 alatti ingatlan bővítése során
megvalósuló épület maximális építménymagasságát 9,00
méterben javasolja az építésügyi hatóságnak meghatározni.
Felelős: az érintett szervek döntésről történő tájékoztatásáért
China Tibor városi főépítész
Határidő: azonnal
2017.03.29 zárt
„Díszpolgári cím, Pro
18/2017. (III. 29.) KVFB határozat
Urbe és Mecénás díj
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
adományozása” tárgyú a polgármester előterjesztésére
közgyűlési előterjesztés az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdés
véleményezése
a) pontja alapján, tekintettel az 53/1997. (XII. 20.) Kr. rendelet
12. § (1) bekezdésében foglaltakra
1.) Debrecen Város Díszpolgára cím adományozására Dr.
Balla Györgyöt és Dr. Győry Kálmánt, a Debrecen Város Pro
Urbe díja elismerésének adományozására Bogsch Erik-et,
Alexander Matthew Davern-t és Derencsényi Istvánt, míg a
Debrecen Város Mecénása díj adományozására KOIZUMI
Hirosi-t és Dr. Lakatos Zoltánt javasolja.
2.) Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a
Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős: a Bizottság elnöke
Határidő: 2017.03.30.
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a Bizottság 10
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja a
bizottsági
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat

a Bizottság 9
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat

a Bizottság 9
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja a
jelölteket és az
alábbi
határozatot
hozza:

19.

„Az önkormányzati
hulladékgazdálkodási
közfeladat ellátásáról
szóló 27/2016. (VI. 23.)
önkormányzati rendelet
módosítása” tárgyú
közgyűlési előterjesztés
véleményezése

20.

„A város
közterületének
rendjével, használatával
és hasznosításával
kapcsolatos helyi
előírásokról szóló
28/2010. (VII. 14.)
önkormányzati rendelet
módosítása és a
reklámcélú
közterülethasznosítási
szerződések
felülvizsgálata” tárgyú
közgyűlési előterjesztés
véleményezése
„Debrecen Megyei
Jogú Város
településszerkezeti
tervének
megállapításáról szóló
124/2001. (VI. 21.) Kh.
határozat, valamint
Debrecen Megyei Jogú
Város helyi építési
szabályzatáról és
szabályozási tervéről
szóló 8/2003. (V. 23.)
Kr. rendelet módosítása
a Debrecen, 26. és 27.
számú vrk., Széchenyi
utca – Külsővásártér –
Salétrom utca – Déli
sor – István út által
határolt területre
vonatkozóan” tárgyú
közgyűlési előterjesztés
véleményezése

21.

2017.03.29
19/2017. (III. 29.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a Városfejlesztési Főosztály vezetője előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés
28. pontjában foglalt jogkörében eljárva
1./ „Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat
ellátásáról szóló 27/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet
módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés rendelettervezetében foglaltakkal egyetért.
2./ Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a
Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős: a Bizottság elnöke
Határidő: 2017. március 30.
20/2017. (III. 29.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a polgármester 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 és a reklámcélú
közterülethasznosítási szerződések felülvizsgálata” tárgyú
közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában és rendelettervezetében foglaltakkal egyetért.
2./ Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a
Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős: a Bizottság elnöke
Határidő: 2017. március 30.
21/2017. (III. 29.) 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./ „Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti
tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh.
határozat, valamint Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.)
Kr. rendelet módosítása a Debrecen, 26. és 27. számú vrk.,
Széchenyi utca – Külsővásártér – Salétrom utca – Déli sor –
István út által határolt területre vonatkozóan” tárgyú
közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában és rendelettervezetében foglaltakkal egyetért.
2./ Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a
Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős: a Bizottság elnöke
Határidő: 2017. március 30.
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a Bizottság 9
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
rendelettervezetében
foglaltakat
a Bizottság 8
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában és
rendelettervezetében
foglaltakat
a Bizottság 8
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában és
rendelettervezetében
foglaltakat

22.

23.

„Debrecen, 39.1 vrk.,
Kishegyesi út –
Kígyóhagyma utca –
Varjútövis utca –
0374/17 hrsz-ú út –
0368/3 hrsz-ú út –
0368/2 hrsz-ú út –
0368/1 hrsz-ú út által
határolt területrészt
érintő módosítása
kapcsán I.) a 2/2005. (I.
11.) Korm. rendelet
szerinti környezeti
vizsgálat
szükségességének
eldöntése II.)
partnerségi egyeztetés
lezárásáról szóló döntés
meghozatala” tárgyú
bizottsági előterjesztés
véleményezése
„Debrecen, 39.1 vrk.,
Kishegyesi út –
Kígyóhagyma utca –
Varjútövis utca –
0374/17 hrsz-ú út –
0368/3 hrsz-ú út –
0368/2 hrsz-ú út –
0368/1 hrsz-ú út által
határolt területrészt
érintő módosítása
kapcsán I.) a 2/2005. (I.
11.) Korm. rendelet
szerinti környezeti
vizsgálat
szükségességének
eldöntése II.)
partnerségi egyeztetés
lezárásáról szóló döntés
meghozatala” tárgyú
bizottsági előterjesztés
véleményezése

22/2017. (III. 29.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdés
a) pontjában és a 266/2006. (XII. 14.) Ö.h. 3./ pontjában
foglalt feladatkörében eljárva:
1. megállapítja, hogy a Debrecen, 39.1 vrk. Kishegyesi út –
Kígyóhagyma utca – Varjútövis utca – 0374/17 hrsz-ú út –
0368/3 hrsz-ú út – 0368/2 hrsz-ú út – 0368/1 hrsz-ú út által
határolt területrészt érintő módosítása kapcsán a helyi építési
szabályzat és szabályozási terv módosítás a környezeti
vizsgálat szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe
tartozik.
2. az 1. pont szerinti szabályzat és terv megvalósítása várható
környezeti hatásának jelentőségére figyelemmel nem tartja
indokoltnak a környezeti vizsgálat elvégzését az érintett
területekre, továbbá a tervezett módosításokkal egyetért.
Felelős: az érintett szervek döntésről történő tájékoztatásáért
China Tibor főépítész
Határidő: azonnal

a Bizottság 8
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslataiban
foglaltakat

23/2017. (III. 29.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont
2.9. alpontjában foglalt feladatkörében eljárva
tudomásul veszi, hogy a Debrecen, 39.1 vrk. Kishegyesi út –
Kígyóhagyma utca – Varjútövis utca – 0374/17 hrsz-ú út –
0368/3 hrsz-ú út – 0368/2 hrsz-ú út – 0368/1 hrsz-ú út által
határolt területrészt érintő módosítás során a partnerségi
egyeztetési eljárás keretében partneri bejelentkezés nem
történt, észrevétel, ellenvélemény nem érkezett.
Felelős: az érintett szervek döntésről történő tájékoztatásáért
China Tibor főépítész
Határidő: azonnal

a Bizottság 8
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslataiban
foglaltakat
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24.

„Debrecen, A.) az 1. sz.
vrk. belül a 8464, 8463,
8462, 8461 hrsz-ú
ingatlanokat érintő
utcaszabályozás
korrekciója, valamint
B.) a 71.sz. vrk. belül a
27412 hrsz-ú ingatlant
érintő telekhatár,
(közforgalmi magánút
szabályozási szélesség)
korrekciója kapcsán I.)
a 2/2005. (I. 11.) Korm.
rendelet szerinti
környezeti vizsgálat
szükségességének
eldöntése II.)
partnerségi egyeztetés
lezárásáról szóló döntés
meghozatala” tárgyú
bizottsági előterjesztés
véleményezése

25.

„Debrecen, A.) az 1. sz.
vrk. belül a 8464, 8463,
8462, 8461 hrsz-ú
ingatlanokat érintő
utcaszabályozás
korrekciója, valamint
B.) a 71.sz. vrk. belül a
27412 hrsz-ú ingatlant
érintő telekhatár,
(közforgalmi magánút
szabályozási szélesség)
korrekciója kapcsán I.)
a 2/2005. (I. 11.) Korm.
rendelet szerinti
környezeti vizsgálat
szükségességének
eldöntése II.)
partnerségi egyeztetés
lezárásáról szóló döntés
meghozatala” tárgyú
bizottsági előterjesztés
véleményezése

2017.03.29
24/2017. (III. 29.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdés
a) pontjában és a 266/2006. (XII. 14.) Ö.h. 3./ pontjában
foglalt feladatkörében eljárva:
1. megállapítja, hogy a Debrecen,
A.) az 1. sz. vrk. Burgundia utca páros oldala – Csapó utca –
Liszt Ferenc utca – Blaháné utca által határolt területrészen
belül a 8464, 8463, 8462, 8461 hrsz-ú ingatlanokat érintő
utcaszabályozás korrekciója, valamint
B.) a 71.sz. vrk. Debrecen-Józsa, Alsójózsai utca –
Monostorerdő utca – tervezett 12 méter szabályozási
szélességű magánút – a Monostorerdő utcával párhuzamos
attól délre lévő 12 méter szabályozási szélességű magánút által
határolt területrészen belül a 27412 hrsz-ú ingatlant érintő
telekhatár, (közforgalmi magánút szabályozási szélesség)
korrekciója kapcsán, hogy a helyi építési szabályzat és
szabályozási terv módosítás a környezeti vizsgálat
szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe tartozik.
2. az 1. pont szerinti szabályzat és terv megvalósítása várható
környezeti hatásának jelentőségére figyelemmel nem tartja
indokoltnak a környezeti vizsgálat elvégzését az érintett
területekre, továbbá a tervezett módosításokkal egyetért.
Felelős: az érintett szervek döntésről történő tájékoztatásáért
China Tibor főépítész
Határidő: azonnal
25/2017. (III. 29.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont
2.9. alpontjában foglalt feladatkörében eljárva:
tudomásul veszi, hogy a Debrecen,
A.) az 1. sz. vrk. Burgundia utca páros oldala – Csapó utca –
Liszt Ferenc utca – Blaháné utca által határolt területrészen
belül a 8464, 8463, 8462, 8461 hrsz-ú ingatlanokat érintő
utcaszabályozás korrekciója, valamint
B.) a 71.sz. vrk. Debrecen-Józsa, Alsójózsai utca –
Monostorerdő utca – tervezett 12 méter szabályozási
szélességű magánút – a Monostorerdő utcával párhuzamos
attól délre lévő 12 méter szabályozási szélességű magánút által
határolt területrészen belül a 27412 hrsz-ú ingatlant érintő
telekhatár, (közforgalmi magánút szabályozási szélesség)
korrekciója során a partnerségi egyeztetési eljárás keretében
partneri bejelentkezés nem történt, észrevétel, ellenvélemény
nem érkezett.
Felelős: az érintett szervek döntésről történő tájékoztatásáért
China Tibor főépítész
Határidő: azonnal
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a Bizottság 8
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslataiban
foglaltakat

a Bizottság 8
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslataiban
foglaltakat

26.

„Debrecen, 1.sz. vrk.
Piac utca – Kossuth
utca – Batthyányi utca
– Szent Anna utca által
határolt területrészre
vonatkozó helyi építési
szabályzat és
szabályozási terv
módosítása kapcsán a
környezeti vizsgálat
szükségességének
eldöntése” tárgyú
bizottsági előterjesztés
véleményezése

27.

„Debrecen, 1.sz. vrk.
Piac utca – Kossuth
utca – Batthyányi utca
– Szent Anna utca által
határolt területre
vonatkozó helyi építési
szabályzat és
szabályozási terv
módosításának
véleményezési eljárása
kapcsán beérkezett
vélemények
ismertetése,
elfogadása” tárgyú
bizottsági előterjesztés
véleményezése

28.

„Debrecen, 40. sz. vrk.,
Kishegyesi út – Derék
utca – Vincellér utca
folytatásában tervezett
városi gyűjtőút –
tervezett nyugati
elkerülő-gyűjtőút –
Tócó-csatorna által
határolt területrészre
vonatkozó helyi építési
szabályzat és
szabályozási terv
módosítása kapcsán a
környezeti vizsgálat
szükségességének
eldöntése” tárgyú
bizottsági előterjesztés
véleményezése

26/2017. (III. 29.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdés
a) pontjában és a 266/2006. (XII. 14.) Ö.h. 3./ pontjában
foglalt feladatkörében eljárva:
1. megállapítja, hogy a Debrecen, 1.sz. vrk. Piac utca –
Kossuth utca – Batthyányi utca – Szent Anna utca által határolt
területre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási
terv módosítás a környezeti vizsgálat szükségességének eseti
eldöntésére kötelezett körbe tartozik.
Az 1. pont szerinti szabályzat és terv megvalósítása várható
környezeti hatásának jelentőségére figyelemmel nem tartja
indokoltnak a környezeti vizsgálat elvégzését az érintett
területre, továbbá a tervezett módosításokkal egyetért.
Felelős: az érintett szervek döntésről történő tájékoztatásáért
China Tibor főépítész
Határidő: azonnal
27/2017. (III. 29.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) Önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdés
a) pontja és a 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 5. §ában foglalt jogkörében eljárva:
1. Debrecen, 1.sz. vrk. Piac utca – Kossuth utca – Batthyányi
utca – Szent Anna utca által határolt területre vonatkozó helyi
építési szabályzat és szabályozási terv módosításának
egyeztetési eljárása során - a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
41. § szerinti egyszerűsített eljárás – véleményezési
szakaszában beérkezett véleményeket, észrevételeket, valamint
a partnerségi egyeztetés tárgyában adott tájékoztatást elfogadja
azzal, hogy a végső szakmai véleménykérő dokumentáció a
szükséges mértékű korrigálással kerül megküldésre az állami
főépítésznek.
Felelős: a döntés közzétételéért China Tibor főépítész
Határidő: azonnal
2017.04.19
28/2017. (IV. 19.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdés
a) pontjában és a 2. melléklet 2. pont 2.8. alpontjában foglalt
feladatkörében eljárva:
- 1./ megállapítja, hogy a Debrecen, 40. sz. vrk., Kishegyesi út
– Derék utca – Vincellér utca folytatásában tervezett városi
gyűjtőút – tervezett nyugati elkerülő-gyűjtőút – Tócó-csatorna
által határolt területre vonatkozó helyi építési szabályzat és
szabályozási tervmódosítás a környezeti vizsgálat
szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe tartozik.
- 2./ Az 1./ pont szerinti szabályzat és terv megvalósítása
várható környezeti hatásának jelentőségére figyelemmel nem
tartja indokoltnak a környezeti vizsgálat elvégzését az érintett
területre, továbbá a tervezett módosításokkal egyetért.
Felelős: az érintett szervek döntésről történő tájékoztatásáért
China Tibor főépítész
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a Bizottság 8
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat

a Bizottság 8
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat

a Bizottság 8
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat

29.

30.

31.

Határidő: azonnal
2017.04.24
„Debrecen, 46. sz. vrk., 29/2017. (IV. 24.) KVFB határozat
Sámsoni út – 100-as
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
vasúti fővonal – Lőtér a főépítész előterjesztésére
utcai városi gyűjtőút
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdés
(Júlia telep) által
a) pontja és 2. melléklet 2. pont 2.9. alpontjában foglalt
határolt területrészt
jogkörében eljárva:
érintő
1. Debrecen, 46. sz. vrk., Sámsoni út – 100-as vasúti fővonal
településrendezési
– Lőtér utcai városi gyűjtőút (Júlia telep) által határolt
eszközök módosítása
területrészre vonatkozóan a településszerkezeti terv, illetve a
kapcsán az egyeztetési helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének
eljárás véleményezési
módosításának egyeztetési eljárása során – a 314/2012. (XI. 8.)
szakaszában beérkezett Korm. rendelet 41. § szerinti egyszerűsített eljárás –
vélemények ismertetése véleményezési szakaszban beérkezett véleményeket,
és partnerségi
észrevételeket, illetve a partnerségi jegyzőkönyvben
egyeztetés lezárásáról
foglaltakat elfogadja.
szóló döntés
Felelős: a döntés közzétételéért China Tibor főépítész
meghozatala” tárgyú
Határidő: azonnal
bizottsági előterjesztés
véleményezése
2017.04.26
„Közterületek
30/2017. (IV. 26.) KVFB határozat
elnevezése és a
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
közterületek
a polgármester előterjesztésére
elnevezéséről, az
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés
elnevezésük
1. pontjában foglalt jogkörében eljárva
megváltoztatására
1./ „Közterületek elnevezése és a közterületek elnevezéséről,
irányuló
az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről,
kezdeményezésről,
valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2015.
valamint a házszám(II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú
megállapítás
közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában és rendeletszabályairól szóló
tervezetében foglaltakkal egyetért.
10/2015. (II. 26.)
2./ Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a
önkormányzati rendelet Közgyűlést tájékoztassa.
módosítása” tárgyú
Felelős: a Bizottság elnöke
közgyűlési előterjesztés Határidő: 2017. április 27.
véleményezése
„Debrecen Megyei
31/2017. (IV. 26.) KVFB határozat
Jogú Város
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
településszerkezeti
a főépítész előterjesztésére
tervének
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés
megállapításáról szóló 2. pontjában foglalt jogkörében eljárva
124/2001. (VI. 21.) Kh. 1./ „Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti
határozat, valamint
tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh.
Debrecen Megyei Jogú határozat, valamint Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési
Város helyi építési
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.)
szabályzatáról és
Kr. rendelet módosítása a Debrecen 46. számú városrendezési
szabályozási tervéről
körzet, Sámsoni út – 100-as vasúti fővonal – Lőtér utcai városi
szóló 8/2003. (V. 23.) gyűjtőút által határolt területére vonatkozóan” tárgyú
Kr. rendelet módosítása közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában és rendeleta Debrecen 46. számú tervezetében foglaltakkal egyetért.
városrendezési körzet, 2./ Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a
Sámsoni út – 100-as
Közgyűlést tájékoztassa.
vasúti fővonal – Lőtér Felelős: a Bizottság elnöke
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a Bizottság 7
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat

a Bizottság 9
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában és
rendelettervezetében
foglaltakat
a Bizottság 7
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
3 tartózkodás
mellett
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában és
rendelettervezetében
foglaltakat

32.

33.

34.

utcai városi gyűjtőút
által határolt területére
vonatkozóan” tárgyú
közgyűlési előterjesztés
véleményezése
„Pályázat benyújtása a
vízgazdálkodásért
felelős miniszter által –
a nemzetgazdasági
miniszterrel és az
emberi erőforrások
miniszterével
egyetértésben – kiírt
„Lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás
támogatására” tárgyú
pályázathoz kapcsolódó
támogatás elnyerésére”
tárgyú közgyűlési
előterjesztés
véleményezése
„A CÍVISBUSZ
Konzorcium és a DKV
Zrt. 2016. évi
beszámolója a helyi
személyszállítási
közszolgáltatás
ellátásáról” tárgyú
közgyűlési előterjesztés
véleményezése

„Debrecen, a 40. sz.
vrk., Kishegyesi út –
Derék utca – Vincellér
utca folytatásában
tervezett városi
gyűjtőút – tervezett
nyugati elkerülőgyűjtőút – Tócócsatorna által határolt
területre vonatkozó
helyi építési szabályzat
és szabályozási terv
módosításának
véleményezési eljárása
kapcsán beérkezett
vélemények
ismertetése,
elfogadása” tárgyú
bizottsági előterjesztés
véleményezése

Határidő: 2017. április 27.

32/2017. (IV. 26.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a Városfejlesztési Főosztály vezetője előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés
c) pont ca) alpontjában foglalt jogkörében eljárva
1./ „Pályázat benyújtása a vízgazdálkodásért felelős miniszter
által – a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrások
miniszterével egyetértésben – kiírt „Lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatására” tárgyú pályázathoz
kapcsolódó támogatás elnyerésére” 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. április 27.

a Bizottság 10
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat

33/2017. (IV. 26.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a Városfejlesztési Főosztály vezetője 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 Zrt. 2016. 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: 2017. április 27.
34/2017. (IV. 26.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) Önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdés
a) pontja és 2. mellékletének 2.9 pontjában foglalt jogkörében
eljárva:
1./ Debrecen, a 40. sz. vrk., Kishegyesi út – Derék utca –
Vincellér utca folytatásában tervezett városi gyűjtőút –
tervezett nyugati elkerülő-gyűjtőút – Tócó-csatorna által
határolt területre vonatkozó helyi építési szabályzat és
szabályozási terv módosításának egyeztetési eljárása során - a
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szerinti egyszerűsített
eljárás – a véleményezési szakaszban beérkezett véleményeket,
észrevételeket, valamint a partnerségi egyeztetés tárgyában
adott tájékoztatást és az Állami főépítész véleménye alapján
megkért „nyilatkozatokban” állásfoglalásokban foglaltakat
elfogadja. Mindezek mellett a tervezett fejlesztéssel és annak
megalapozásául szolgáló településrendezési eszköz
módosítással egyetért.
Felelős: a döntés közzétételéért China Tibor főépítész
Határidő: azonnal

a Bizottság 7
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
3 tartózkodás
mellett
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat
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a Bizottság 10
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat

35.

„Debrecen Megyei
Jogú Város Integrált
Településfejlesztési
Stratégiája és
Megalapozó Vizsgálat
2014-2020”
felülvizsgálata
egyeztetési eljárásának
véleményezési
szakaszában beérkezett
vélemények
ismertetése” tárgyú
bizottsági előterjesztés
véleményezése

36.

„Debrecen, 53. számú
vrk., Vámospércsi út –
Portörő utca –
Nyírábrányi vasútvonal
– Lapály utca által
határolt területre
vonatkozóan a
településszerkezeti terv,
illetve a helyi építési
szabályzat és
szabályozási terv
módosításának
egyeztetési eljárásának
véleményezési
szakaszában beérkezett
vélemények
ismertetése” tárgyú
bizottsági előterjesztés
véleményezése
„Debrecen, Pallag
településrészt érintően
a 72.sz. vrk.
Mezőgazdász utca Manninger Gusztáv
utca – Hanga utca tervezett belterület
határ – 4.sz. főút –
05/13 hrsz-ú beépítésre
nem szánt terület–
Bánat utca által határolt
területrészt érintő
módosítása kapcsán a
2/2005. (I. 11.) Korm.
rendelet szerinti
környezeti vizsgálat
szükségességének
eldöntése” tárgyú
bizottsági előterjesztés

37.

2017.05.12
35/2017. (V. 12.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője előterjesztésére
a 102/2013. (V. 30.) határozat 1./ pontjával elfogadott, a
településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési
stratégia és a településrendezési eszközök partnerségi
egyeztetésének szabályairól szóló Szabályzat I. fejezet 3. pont
c) alpontjában foglalt jogkörében eljárva
1./ A „Debrecen Megyei Jogú Város Integrált
Településfejlesztési Stratégiája és Megalapozó Vizsgálat 20142020” felülvizsgálata egyeztetési eljárásának véleményezési
szakaszában beérkezett véleményeket, észrevételeket és azokra
adott válaszokat elfogadja.
Felelős: a döntés közzétételéért Dr. Kovács Ádám, a
Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
Határidő: azonnal
36/2017. (V. 12.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdés
a) pontja és a 2. melléklet 2. pont 2.9. alpontjában foglalt
jogkörében eljárva:
1. Debrecen, 53. számú vrk., Vámospércsi út – Portörő utca –
Nyírábrányi vasútvonal – Lapály utca által határolt terület
területrészre vonatkozóan a településszerkezeti terv, illetve a
helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének
módosításának egyeztetési eljárása során – a 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 41. § szerinti egyszerűsített eljárás –
véleményezési szakaszban beérkezett véleményeket,
észrevételeket, és a partnerségi egyeztetés tárgyában adott
tájékoztatást elfogadja.
Felelős: a döntés közzétételéért China Tibor főépítész
Határidő: azonnal
37/2017. (V. 12.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdés
a) pontjában és a 266/2006. (XII. 14.) Ö.h. 3./ pontjában
foglalt feladatkörében eljárva:
1. megállapítja, hogy a Debrecen, Pallag településrészt
érintően a 72. sz. vrk. Mezőgazdász utca – Manninger Gusztáv
utca – Hanga utca - tervezett belterület határ – 4. sz. főút –
05/13 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – Bánat utca által
határolt területrészt érintő módosítása kapcsán a
településszerkezeti terv, illetve a helyi építési szabályzat és
szabályozási terv módosítás a környezeti vizsgálat
szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe tartozik.
2. az 1. pont szerinti szabályzat és terv megvalósítása várható
környezeti hatásának jelentőségére figyelemmel nem tartja
indokoltnak a környezeti vizsgálat elvégzését az érintett
területekre, továbbá a tervezett módosításokkal egyetért.
Felelős: az érintett szervek döntésről történő tájékoztatásáért
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a Bizottság 8
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat

a Bizottság 8
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat

a Bizottság 8
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat

véleményezése
38.

39.

„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 – DebrecenTiszalöki vasútvonal –
Balmazújvárosi út által
határolt területrészt
érintő módosítása
kapcsán a 2/2005. (I.
11.) Korm. rendelet
szerinti környezeti
vizsgálat
szükségességének
eldöntése” tárgyú
bizottsági előterjesztés
véleményezése
„Debrecen, Nemzetközi
Repülőtér – Mikepércsi
út (47. sz. főút) –
Repülőtéri déli bekötő
út (481. sz. főút) –
Debrecen-Nagykereki
vasúti mellékvonal
(106. sz. vasútvonal)
által határolt területrész
helyi építési szabályzat
és szabályozási terv
módosítása kapcsán
környezeti vizsgálat
szükségességének
eldöntése” tárgyú
bizottsági előterjesztés
véleményezése

China Tibor főépítész
Határidő: azonnal
38/2017. (V. 12.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdés
a) pontjában és a 266/2006. (XII. 14.) Ö.h. 3./ pontjában
foglalt feladatkörében eljárva:
1. megállapítja, hogy 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 területrészt érintő módosítása kapcsán a
településszerkezeti terv, illetve a helyi építési szabályzat és
szabályozási terv módosítás a környezeti vizsgálat
szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe tartozik.
2. az 1. pont szerinti szabályzat és terv megvalósítása várható
környezeti hatásának jelentőségére figyelemmel nem tartja
indokoltnak a környezeti vizsgálat elvégzését az érintett
területekre, továbbá a tervezett módosításokkal egyetért.
Felelős: az érintett szervek döntésről történő tájékoztatásáért
China Tibor főépítész
Határidő: azonnal

39/2017. (V. 12.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdés
a) pontjában és a 266/2006. (XII. 14.) Ö.h. 3./ pontjában
foglalt feladatkörében eljárva:
1. megállapítja, hogy a Debrecen, Nemzetközi Repülőtér –
Mikepércsi út (47. sz. főút) – Repülőtéri déli bekötő út (481.
sz. főút) – Debrecen-Nagykereki vasúti mellékvonal (106. sz.
vasútvonal) által határolt területrészre vonatkozóan helyi
építési szabályzat és szabályozási terv módosítás a környezeti
vizsgálat szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe
tartozik.
2. Az 1. pont szerinti szabályzat és terv megvalósítása várható
környezeti hatásának jelentőségére – és az eltérő vélemény
tisztázása okán tartott megbeszélés eredményére –
figyelemmel nem tartja indokoltnak a környezeti vizsgálat
elvégzését az érintett területekre, továbbá a tervezett
módosításokkal egyetért.
Felelős: az érintett szervek döntésről történő tájékoztatásáért
China Tibor főépítész
Határidő: azonnal
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a Bizottság 8
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat

a Bizottság 8
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat

40.

41.

42.

2017.05.24
„Debrecen Megyei
40/2017. (V. 24.) KVFB határozat
Jogú Város helyi
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
építési szabályzatáról
a főépítész előterjesztésére
és szabályozási tervéről az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés
szóló 8/2003. (V. 23.) 2. pontjában foglalt jogkörében eljárva
Kr. rendelet módosítása 1./ „Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról
a Debrecen 1. sz. vrk., és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet
Burgundia utca páros
módosítása a Debrecen 1. sz. vrk., Burgundia utca páros oldala
oldala – Csapó utca –
– Csapó utca – Liszt Ferenc utca – Blaháné utca által határolt,
Liszt Ferenc utca –
valamint a Debrecen 71. sz. vrk. Debrecen-Józsa, Alsójózsai
Blaháné utca által
utca – Monostorerdő utca – tervezett 12 méter szabályozási
határolt, valamint a
szélességű magánút – Zsindely utca által határolt területrészre
Debrecen 71. sz. vrk.
vonatkozóan, továbbá a 270/2016. (X. 13.) határozat
Debrecen-Józsa,
módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati
Alsójózsai utca –
javaslatában és rendelet-tervezetében foglaltakkal egyetért.
Monostorerdő utca –
2./ Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a
tervezett 12 méter
Közgyűlést tájékoztassa.
szabályozási szélességű Felelős: a Bizottság elnöke
magánút – Zsindely
Határidő: 2017. május 25.
utca által határolt
területrészre
vonatkozóan, továbbá a
270/2016. (X. 13.)
határozat módosítása”
tárgyú közgyűlési
előterjesztés
véleményezése
„Az M35 autópálya
41/2017. (V. 24.) KVFB határozat
Debrecent elkerülő
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
szakasza
Madarasi István önkormányzati képviselő előterjesztésére
díjmentesítésének
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés
kezdeményezése”
9. pontjában foglalt jogkörében eljárva
tárgyú közgyűlési
1./ „Az M35 autópálya Debrecent elkerülő szakasza
előterjesztés
díjmentesítésének kezdeményezése” tárgyú közgyűlési
véleményezése
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal egyetért.
2./ Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a
Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős: a Bizottság elnöke
Határidő: 2017. május 25.
„Debrecen Megyei
Jogú Város helyi
építési szabályzatáról
és szabályozási tervéről
szóló 8/2003. (V. 23.)
Kr. rendelet módosítása
a Debrecen, 39.1 vrk.
Kishegyesi út –
Kígyóhagyma utca –
Varjútövis utca –
0374/17 hrsz-ú út –
0368/3 hrsz-ú út –
0368/2 hrsz-ú út –
0368/1 hrsz-ú út által

42/2017. (V. 24.) 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./ „Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról
és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet
módosítása a Debrecen, 39.1 vrk. Kishegyesi út –
Kígyóhagyma utca – Varjútövis utca – 0374/17 hrsz-ú út –
0368/3 hrsz-ú út – 0368/2 hrsz-ú út – 0368/1 hrsz-ú út által
határolt területére vonatkozóan” tárgyú közgyűlési
előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakkal egyetért.
2./ Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a
Közgyűlést tájékoztassa.
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a Bizottság 8
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában és
rendelettervezetében
foglaltakat

a Bizottság 10
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat
a Bizottság 8
igen
szavazattal, 1
nem
szavazattal és
1 tartózkodás
mellett
támogatja az
előterjesztés
rendelettervezetében
foglaltakat

43.

44.

45.

határolt területére
vonatkozóan” tárgyú
közgyűlési előterjesztés
véleményezése
„Debrecen Megyei
Jogú Város helyi
építési szabályzatáról
és szabályozási tervéről
szóló 8/2003. (V. 23.)
Kr. rendelet módosítása
a Debrecen, 40. sz.
vrk., Kishegyesi út –
Derék utca – Vincellér
utca folytatásában
tervezett városi
gyűjtőút – tervezett
nyugati elkerülő
gyűjtőút – Tócó csatorna által határolt
telektömb - területére
vonatkozóan” tárgyú
közgyűlési előterjesztés
véleményezése
„Gazdálkodási
feladatok átszervezése
a Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata
irányítása alá tartozó
költségvetési szervek
esetében, valamint az
óvodák alapító
okiratának módosítása”
tárgyú közgyűlési
előterjesztés
véleményezése

Felelős: a Bizottság elnöke
Határidő: 2017. május 25.
43/2017. (V. 24.) 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./ „Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról
és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet
módosítása a Debrecen, 40. sz. vrk., Kishegyesi út – Derék
utca – Vincellér utca folytatásában tervezett városi gyűjtőút –
tervezett nyugati elkerülő gyűjtőút – Tócó - csatorna által
határolt telektömb - területére vonatkozóan” 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. május 25.

a Bizottság 10
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
rendelettervezetében
foglaltakat

44/2017. (V. 24.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés
c) pont cc) alpontjában foglalt jogkörében eljárva
1./ „Gazdálkodási feladatok átszervezése a Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési
szervek esetében, valamint az óvodák alapító okiratának
módosítása” 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. május 25.
„Debrecen Integrált
45/2017. (V. 24.) KVFB határozat
Településfejlesztési
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Stratégiájának,
a polgármester előterjesztésére
valamint Integrált
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés
Területi Programjának 2. pontjában foglalt jogkörében eljárva
módosítása; beszámoló 1./ A „Debrecen Integrált Településfejlesztési Stratégiájának,
az Integrált Területi
valamint Integrált Területi Programjának módosítása;
Program
beszámoló az Integrált Területi Program végrehajtásáról”
végrehajtásáról” tárgyú tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában
közgyűlési előterjesztés foglaltakkal egyetért.
véleményezése
2./ Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a
Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős: a Bizottság elnöke
Határidő: 2017. május 25.

a Bizottság 7
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
3 tartózkodás
mellett
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat
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a Bizottság 10
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat

46.

47.

48.

49.

„Támogatási kérelem
benyújtása a TOP6.1.2-16
„Inkubátorházak
fejlesztése” tárgyú
felhívásra” tárgyú
közgyűlési előterjesztés
véleményezése

46/2017. (V. 24.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés
c) pont cc) alpontjában foglalt jogkörében eljárva
1./ A „Támogatási kérelem benyújtása a TOP-6.1.2-16
„Inkubátorházak fejlesztése” 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. május 25.
„Támogatási kérelmek 47/2017. (V. 24.) KVFB határozat
benyújtása a TOPA Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
6.1.5-16
a polgármester előterjesztésére
„Gazdaságfejlesztést és az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés
a munkaerő mobilitás
c) pont cc) alpontjában foglalt jogkörében eljárva
ösztönzését szolgáló
1./ A „Támogatási kérelmek benyújtása a TOP-6.1.5-16
közlekedésfejlesztés”
„Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését
tárgyú felhívásra”
szolgáló közlekedésfejlesztés” tárgyú felhívásra” tárgyú
tárgyú közgyűlési
közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal
előterjesztés
egyetért.
véleményezése
2./ Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a
Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős: a Bizottság elnöke
Határidő: 2017. május 25.
„Konzorciumi
48/2017. (V. 24.) KVFB határozat
megállapodás kötése a A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Magyar Közút
a polgármester előterjesztésére
Nonprofit Zrt-vel az
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés
állami tulajdonban lévő 9. pontjában foglalt jogkörében eljárva
47. sz., 4. sz. és a 33.
1./ „Konzorciumi megállapodás kötése a Magyar Közút
sz. főutakat érintő
Nonprofit Zrt-vel az állami tulajdonban lévő 47. sz., 4. sz. és a
jelzőlámpák
33. sz. főutakat érintő jelzőlámpák programmódosítása és
programmódosítása és összehangolása tárgyú projekt megvalósítására” tárgyú
összehangolása tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal
projekt
egyetért.
megvalósítására”
2./ Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a
tárgyú közgyűlési
Közgyűlést tájékoztassa.
előterjesztés
Felelős: a Bizottság elnöke
véleményezése
Határidő: 2017. május 25.
„A Debreceni Hulladék 49/2017. (V. 24.) KVFB határozat
Közszolgáltató
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Nonprofit Kft. 2016.
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
évi számviteli törvény az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés
szerinti beszámolója”
28. pontjában foglalt jogkörében eljárva
tárgyú közgyűlési
1./ „A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.
előterjesztés
2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolója” tárgyú
véleményezése
közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal
egyetért.
2./ Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a
Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős: a Bizottság elnöke
Határidő: 2017. május 25.
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a Bizottság 10
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat
a Bizottság 10
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat
a Bizottság 10
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat
a Bizottság 10
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat

50.

„Közterületek
elnevezése” tárgyú
közgyűlési előterjesztés
véleményezése

50/2017. (V. 24.) 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./ „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. május 25.

51.

„Tájékoztató a Tüzér
utca 4. szám alatti
ingatlanon tervezett
irodaházzal kapcsolatos
beruházásról” tárgyú
közgyűlési előterjesztés
véleményezése

52.

„Debrecen 21. számú
városrendezési körzet
déli - a Tócó csatorna, a
19373/20 hrsz ingatlan,
a 19373/15 hrsz.-ú út és
a 19373/17 hrsz.-ú
ingatlan által határolt területrészére
vonatkozó sajátos
előírás kiegészítése” - a
helyi építési szabályzat
és szabályozási terv
módosítása kapcsán a
környezeti vizsgálat
szükségességének
eldöntése” tárgyú
bizottsági előterjesztés
véleményezése

51/2017. (V. 24.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés
c) pont cc) alpontjában foglalt jogkörében eljárva
1./ „Tájékoztató a Tüzér utca 4. szám alatti ingatlanon
tervezett irodaházzal kapcsolatos beruházásról” 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. május 25.
2017.06.07
52/2017. (VI. 07.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdés
a) pontjában és a 2. mellékletének 2.8. alpontjában foglalt
feladatkörében eljárva
1. megállapítja, hogy a „Debrecen 21. számú városrendezési
körzet déli - a Tócó csatorna, a 19373/20 hrsz ingatlan, a
19373/15 hrsz.-ú út és a 19373/17 hrsz.-ú ingatlan által határolt
területrészre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási
terv módosítás a környezeti vizsgálat szükségességének eseti
eldöntésére kötelezett körbe tartozik.
2. Az 1. pont szerinti szabályzat és terv megvalósítása várható
környezeti hatásának jelentőségére figyelemmel nem tartja
indokoltnak a környezeti vizsgálat elvégzését az érintett
területre, továbbá a tervezett módosításokkal egyetért.
Felelős: az érintett szervek döntésről történő tájékoztatásáért
China Tibor főépítész
Határidő: azonnal
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a Bizottság 10
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat
a Bizottság 9
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
1 tartózkodás
mellett
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat

a Bizottság 7
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat

53.

54.

55.

„Debrecen 21. számú
városrendezési körzet
déli - a Tócó csatorna, a
19373/20 hrsz ingatlan,
a 19373/15 hrsz.-ú út és
a 19373/17 hrsz.-ú
ingatlan által határolt területrészére
vonatkozó sajátos
előírás kiegészítésére”
irányuló helyi építési
szabályzat és
szabályozási terv
módosításával
kapcsolatos partnerségi
egyeztetés lezárásáról
szóló döntés
meghozatala" tárgyú
bizottsági előterjesztés
véleményezése
„Debrecen, Nemzetközi
Repülőtér – Mikepércsi
út (47. sz. főút) –
Repülőtéri déli bekötő
út (481. sz. főút) –
Debrecen-Nagykereki
vasúti mellékvonal
(106. sz. vasútvonal)
által határolt területet
érintő módosítása
kapcsán partnerségi
egyeztetés lezárásáról
szóló döntés
meghozatala” tárgyú
bizottsági előterjesztés
véleményezése

53/2017. (VI. 07.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdés
a) pontjában és a 2. melléklet 2.9 pontjában foglalt
feladatkörében eljárva
tudomásul veszi, hogy a „Debrecen 21. számú városrendezési
körzet déli - a Tócó csatorna, a 19373/20 hrsz ingatlan, a
19373/15 hrsz.-ú út és a 19373/17 hrsz.-ú ingatlan által határolt
területet érintő módosítás során a partnerségi egyeztetési
eljárás keretében partneri bejelentkezés nem történt, észrevétel,
ellenvélemény nem érkezett.
Felelős: a döntés dokumentálásáért és közzétételéért China
Tibor főépítész
Határidő: azonnal

a Bizottság 7
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat

54/2017. (VI. 07.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdés
a) pontjában és a 2. melléklet 2.9 pontjában foglalt
feladatkörében eljárva
tudomásul veszi, hogy a Debrecen, Nemzetközi Repülőtér –
Mikepércsi út (47. sz. főút) – Repülőtéri déli bekötő út (481.
sz. főút) – Debrecen-Nagykereki vasúti mellékvonal (106. sz.
vasútvonal) által határolt területet érintő módosítás során a
partnerségi egyeztetési eljárás keretében partneri bejelentkezés
nem történt, észrevétel, ellenvélemény nem érkezett.
Felelős: a döntés dokumentálásáért és közzétételéért China
Tibor főépítész
Határidő: azonnal

a Bizottság 7
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat

2017.06.21
„Debrecen Megyei
55/2017. (VI. 21.) KVFB határozat
Jogú Város
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Önkormányzata
a polgármester előterjesztésére
Szervezeti és Működési az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés
Szabályzatáról szóló
c) pont cc) alpontjában foglalt jogkörében eljárva
1/2013. (I. 24.)
1./ „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti
önkormányzati rendelet és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.)
módosítása” tárgyú
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési
közgyűlési előterjesztés előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakkal egyetért.
véleményezése
2./ Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a
Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős: a Bizottság elnöke
Határidő: 2017. június 22.
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a Bizottság 5
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
1 tartózkodás
mellett
támogatja az
előterjesztés
rendelettervezetében
foglaltakat

56.

57.

58.

„Debrecen Megyei
Jogú Város helyi
építési szabályzatáról
és szabályozási tervéről
szóló 8/2003. (V. 23.)
Kr. rendelet módosítása
a Debrecen,
Nemzetközi Repülőtér
– Mikepércsi út (47. sz.
főút) – Repülőtéri déli
bekötő út (481. sz. főút)
– Debrecen-Nagykereki
vasúti mellékvonal
(106. sz. vasútvonal)
által határolt területre
vonatkozóan” tárgyú
közgyűlési előterjesztés
véleményezése
„Debrecen 5. sz. vrk.,
Hatvan utca –
Szepességi utca –
Bajcsy-Zsilinszky utca
– Tisza István utca által
határolt területrészére
vonatkozó telepítési
tanulmányterv
elfogadása” tárgyú
közgyűlési előterjesztés
véleményezése

56/2017. (VI. 21.) 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./ „Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról
és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet
módosítása a Debrecen, Nemzetközi Repülőtér – Mikepércsi út
(47. sz. főút) – Repülőtéri déli bekötő út (481. sz. főút) –
Debrecen-Nagykereki vasúti mellékvonal (106. sz. vasútvonal)
által határolt területre vonatkozóan” 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. június 22.

a Bizottság 6
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
rendelettervezetében
foglaltakat

57/2017. (VI. 21.) 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./ „Debrecen 5. sz. vrk., Hatvan utca – Szepességi utca –
Bajcsy-Zsilinszky utca – Tisza István utca által határolt
területrészére vonatkozó telepítési tanulmányterv 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: 2017. június 22.
„A TOP-6.1.4-15-DE1- 58/2017. (VI. 21.) KVFB határozat
2016-00003 azonosító A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
számú, „A Nagyerdei
a polgármester előterjesztésére
Kultúrpark
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés
rekonstrukciója” című c) pont cc) alpontjában foglalt jogkörében eljárva
projekt elszámolható
1./ „A TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00003 azonosító számú, „A
költségének
Nagyerdei Kultúrpark rekonstrukciója” című projekt
csökkentése és
elszámolható költségének csökkentése és támogatási kérelem
támogatási kérelem
benyújtása a TOP-6.1.5-16 „Gazdaságfejlesztést és a
benyújtása a TOPmunkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés”
6.1.5-16
tárgyú felhívásra” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati
„Gazdaságfejlesztést és javaslatában foglaltakkal egyetért.
a munkaerő mobilitás
2./ Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a
ösztönzését szolgáló
Közgyűlést tájékoztassa.
közlekedésfejlesztés”
Felelős: a Bizottság elnöke
tárgyú felhívásra”
Határidő: 2017. június 22.
tárgyú közgyűlési
előterjesztés
véleményezése

a Bizottság 6
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat
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a Bizottság 6
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat

59.

60.

61.

„Támogatási kérelmek
benyújtása a TOP6.6.2-16 „Szociális
alapszolgáltatások
infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése”
tárgyú felhívásra”
tárgyú közgyűlési
előterjesztés
véleményezése

59/2017. (VI. 21.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés
c) pont cc) alpontjában foglalt jogkörében eljárva
1./ „Támogatási kérelmek benyújtása a TOP-6.6.2-16
„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése” 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. június 22.
„Gazdálkodási
60/2017. (VI. 21.) KVFB határozat
feladatok átszervezése A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a Debrecen Megyei
a polgármester előterjesztésére
Jogú Város
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés
Önkormányzata
c) pont cc) alpontjában foglalt jogkörében eljárva
irányítása alá tartozó
1./ „Gazdálkodási feladatok átszervezése a Debrecen Megyei
kulturális
Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kulturális
intézményeknél és a
intézményeknél és a Debreceni Közterület Felügyeletnél”
Debreceni Közterület
tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában
Felügyeletnél” tárgyú
foglaltakkal egyetért.
közgyűlési előterjesztés 2./ Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a
véleményezése
Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős: a Bizottság elnöke
Határidő: 2017. június 22.
„Közterületek
61/2017. (VI. 21.) KVFB határozat
elnevezése” tárgyú
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
közgyűlési előterjesztés a polgármester előterjesztésére
véleményezése
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés
c) pont cc) alpontjában foglalt jogkörében eljárva
1./ „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. június 22.
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a Bizottság 6
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat
a Bizottság 5
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
2 tartózkodás
mellett
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat
a Bizottság 7
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
0 tartózkodás
mellett
egyhangúlag
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat

62.

„Debrecen, Pallag
településrészt érintően
a 72. sz. vrk.,
Mezőgazdász utca Manninger Gusztáv
utca – Hanga utca tervezett belterület
határ – 4. sz. főút –
05/13 hrsz-ú beépítésre
nem szánt terület–
Bánat utca által határolt
területrészt érintő
módosítása kapcsán az
egyeztetési eljárás
véleményezési
szakaszában beérkezett
vélemények ismertetése
és partnerségi
egyeztetés lezárásáról
szóló döntés
meghozatala” tárgyú
bizottsági előterjesztés
véleményezése

2017.06.28
62/2017. (VI. 28.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont
7. és 10. alpontjában foglalt feladatkörében eljárva
1. a Debrecen, Pallag településrészt érintően a 72. sz. vrk.
Mezőgazdász utca - Manninger Gusztáv utca – Hanga utca tervezett belterület határ – 4. sz. főút – 05/13 hrsz-ú beépítésre
nem szánt terület– Bánat utca által határolt területrészt érintő
módosítása egyeztetési eljárása során beérkezett
államigazgatási és települési önkormányzati véleményeket,
észrevételeket elfogadja és megállapítja, hogy ellenvélemény
nem érkezett, továbbá a partneri észrevételek, javaslatok közül
a telepítés helyszínét kifogásoló észrevételeket nem fogadja
el, mivel az meggátolná az Önkormányzat ezen beruházással
kapcsolatos oktatás fejlesztési szándékát, azaz a Nemzetközi
Iskola megvalósítását, míg a közlekedési hálózat kialakítására
vonatkozó észrevételeket – az annak megfelelően kidolgozott
szabályozási javaslat figyelembe vételével – elfogadja.
2. A főépítészi kiértékelésben és összegzésben foglaltakra is
figyelemmel meghozott – döntésére tekintettel felkéri a
főépítészt a döntés partnerségi egyeztetési szabályoknak
megfelelő dokumentálására és közzétételére.
Határidő: azonnal
Felelős: a főépítész

a Bizottság 5
igen
szavazattal, 0
nem
szavazattal és
1 tartózkodás
mellett
támogatja az
előterjesztés
határozati
javaslatában
foglaltakat

Czellér László: megköszöni a részvételt és a nyilvános bizottsági ülést 1023 órakor bezárja.
A Bizottság ülésén az 1. - 6. napirendi pontként tárgyalt előterjesztések a Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. augusztus 31. 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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