Jegyzőkönyv
Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Ügyrendi Bizottságának
2017. szeptember 28-án, a Polgármesteri Hivatal (4024 Debrecen, Piac u. 20.) 63. sz. tanácstermében
8 óra 30 percre összehívott rendes, nyilvános üléséről.
Jelen vannak az ülés megkezdésekor: A jegyzőkönyv 2. mellékleteként csatolt jelenléti ív szerint a
következő személyek:
- Bizottsági tagok:
Fodor Levente elnök
Dr. Nagy Sándor
Csikai József
Kőszeghy Csanád Ábel
Korbeák György
- Állandó meghívottak, további meghívottak és résztvevők:
Dr. Fauszt Zoltán aljegyző
Lukácsné dr. Pócsi Ildikó, a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője
Dr. Vincze Nóra, a Jogi Osztály vezetője
dr. Molnár Anett bizottsági referens, jegyzőkönyvvezető
Mellékletek: 1. melléklet: meghívó, 2. melléklet: jelenléti ív
Fodor Levente:
Tisztelettel köszönti a Bizottság tagjait, illetve a Hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy az ülés
megnyitásakor a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő, a bizottság határozatképes, az ülést 8 óra
40 perckor megnyitja.
Ezt követően kéri, hogy szavazzanak a bizottság tagjai az előzetesen kiküldött meghívóban szereplő
napirendi pontok elfogadásáról.
Szavazás: A Bizottság 5 igen szavazat 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi napirendi
pontokat fogadja el:
1. Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítása
Előterjesztő: China Tibor főépítész
Ügyintéző: Dr. Farkas Róbert
2. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2017. szeptember 28-ai ülésére
javasolt napirendi pontok előzetes véleményezése
1./ napirendi pont
Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítása
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel
kapcsolatosan.

1

Dr. Fauszt Zoltán: Elmondja, az előterjesztéshez előterjesztői kiegészítés kerül kiosztásra a
Közgyűlésen, amely arra vonatkozik, hogy a 270/2016. (X. 13.) határozatban vállalt 2017. szeptember
30-ai határidő a jogszabályváltozások miatt 2017. december 31-re módosul.
Kőszeghy Csanád Ábel: Kérdezi, hogy ez a határidő mire vonatkozik.
Dr. Fauszt Zoltán: Elmondja, a 2017. december 31-ei határidő a Debrecen építészeti örökségének
helyi védelméről szóló 35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosítása tervezetének előkészítésére és annak
Közgyűlés elé terjesztésére vonatkozik.
Fodor Levente: Megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért
szavazásra teszi fel az előterjesztés határozati javaslatában és rendelet-tervezetében foglaltakat.
Szavazás: a Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
63/2017. (IX. 28.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a Főépítész előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés b) pontja
alapján
1./ a „Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztést véleményezte és azt a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
2./ Felkéri az elnököt, hogy a bizottság döntését a Közgyűlésen ismertesse.
Határidő: azonnal
Felelős: a bizottság elnöke
2./ napirendi pont
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2017. szeptember 28-ai ülésére
javasolt napirendi pontok előzetes véleményezése
Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészítés.
Dr. Fauszt Zoltán: Elmondja, egy sürgősségi előterjesztés lesz, ugyanis 2017. szeptember 29-én lép
hatályba az a jogszabály, amely alapján 2017. október 1-ig rendeznie kell az önkormányzatoknak a
reklámokra és hirdetőberendezésekre vonatkozó szabályozást. Az önkormányzati rendeletekből ki kell
kerülnie a reklámokra és hirdetőberendezésekre vonatkozó rendelkezéseknek.
Kőszeghy Csanád Ábel: Elmondja, nem egyértelmű az emberek számára a reklámokra vonatkozó
szabályozás, ezért a Közgyűlésen azzal a kéréssel fog fordulni Jegyző Úr felé, hogy foglalja össze a
szabályozás lényegét, hol lehet és hol nem lehet reklámot elhelyezni, továbbá kérni fogja, hogy
készüljön ezzel kapcsolatban tájékoztató anyag a lakosság számára.
Fodor Levente: Mivel további kérdés, kiegészítés nem hangzott el, kéri, hogy szavazzanak a
napirendi pontokról.
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Szavazás: a Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
64/2017. (IX. 28.) ÜB határozat
Az Ügyrendi Bizottság
a Bizottság elnökének előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés
f) pontja alapján
1./ véleményezte a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2017. szeptember 28-ai
ülésére javasolt napirendi pontokat és azok napirendre vételét támogatja.
2./ Felkéri az elnököt, hogy a bizottság döntését a Közgyűlésen ismertesse.
Határidő: azonnal
Felelős: a bizottság elnöke
Fodor Levente: Van-e további kérdés, kiegészítés vagy bejelentenivaló? Miután megállapítja, hogy
nincs, megköszöni a bizottság tagjainak munkáját. Felkéri Korbeák György bizottsági tagot a
jegyzőkönyv hitelesítésére és a nyilvános ülést 8 óra 52 perckor bezárja.
Kmf.
A bizottság ülésén az 1. napirendi pontként tárgyalt előterjesztés a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése 2017. szeptember 28. napján tartandó ülésére szóló közgyűlési
meghívóval került megküldésre, továbbá az előterjesztés elektronikusan elérhető és letölthető a
http://tmt.debrecen.hu/bizottsagiulesek internetes elérhetőségen keresztül.
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