JEGYZŐKÖNYV
Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Környezetvédelmi és
Városfejlesztési Bizottságának 2016. november 23-án 1000 órai kezdési idővel meghirdetett és 1000-kor
megnyitott rendes nyilvános üléséről, melyet a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
(4024 Debrecen, Piac u. 20.) I/63. számú termében tartottak meg.
Jelen vannak: Czellér László, Csaholczi Attila, Dr. Sásdi András, Kammerer Gábor, Gabrielisz
László, Puskás Tibor, Vadon Balázs bizottsági tagok, továbbá Herega Sándor, Papp László, Jurácsik
Zoltán, Bagdácsné Gergely Gabriella, Tóth Szabolcs, Szlávik Kitti, Tőzsér Gyula, Nagy Attila, Dr.
Móricz-Nagy Krisztina, Lukácsné dr. Kiss Viktória, Gábor István, Dr. Vámos Árpádné, Dr. Gábor
Zsombor, Nyikos István, valamint Gábor András bizottsági referens.
Mellékletek:
1. melléklet: meghívó
2. melléklet: jelenléti ív
3-5. melléklet: a 3., 8., 9. napirendi ponthoz tartozó bizottsági előterjesztés.
Az ülésre meghívottak listáját, továbbá a javasolt napirendi pontokat a jegyzőkönyv 1. mellékleteként
csatolt meghívó tartalmazza.
Czellér László elnök: köszönti a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság ülésén
megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes, mivel a 11 tagból 7 fő jelen van. Felkéri
Puskás Tibort a jegyzőkönyv aláírására. Kérdezi, hogy ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő
napirendi pontok megtárgyalásával, továbbá azzal, hogy az eredetileg kiküldött meghívóban szereplő
7. napirendi pontot 3. napirendi pontként tárgyalja a bizottság?
Szavazás: a Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi
módosított napirendi pontokat:
1. „A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X.18.) Kr. rendelet és a
köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet módosításáról
szóló 53/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés
véleményezése
Előterjesztő: Pacza Gergely a Városfejlesztési Főosztály vezetője
Ügyintéző:
Papp László
2. „A város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi
előírásokról szóló 28/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési
előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Pacza Gergely a Városfejlesztési Főosztály vezetője
Ügyintéző:
Szlávik Kitti
3. „Debrecen piacain és vásárain 2017. évtől alkalmazni kívánt díjtételek véleményezése” tárgyú
bizottsági előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Pacza Gergely a Városfejlesztési Főosztály vezetője
Ügyintéző:
Szlávik Kitti
4. „A Debrecen közigazgatási területén a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek
járművel történő használatának szabályairól szóló 48/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet
módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Pacza Gergely a Városfejlesztési Főosztály vezetője
Ügyintéző:
Bagdácsné Gergely Gabriella
5. „Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti struktúráját érintő
önkormányzati rendeletek, valamint alapító okirat módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés
véleményezése
Előterjesztő: Dr. Papp László polgármester
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Ügyintéző:

Lukácsné dr. Kiss Viktória
Dr. Móricz-Nagy Krisztina

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, 19. számú
vrk., Nádor utca – Thomas Mann utca – Egyetem sugárút – Füredi út által határolt
területrészre vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: China Tibor főépítész
Ügyintéző:
Nagyhaju Attila
Dr. Farkas Róbert
7. „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a CÍVISBUSZ Konzorcium között,
valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DKV Zrt. között létrejött
közszolgáltatási szerződés módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Pacza Gergely a Városfejlesztési Főosztály vezetője
Ügyintéző:
Bagdácsné Gergely Gabriella
8. „Debrecen, 21. számú városrendezési körzet, 0205 hrsz-ú út - 0204/37 hrsz-ú és a 0182/6 hrszú beépítésre nem szánt területek – 0182/5 és a 0203/1 hrsz-ú út – (AgrárInnovációs Park
területe) által határolt területrész helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása
kapcsán a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése” tárgyú bizottsági előterjesztés
véleményezése
Előterjesztő: China Tibor főépítész
Ügyintéző:
Sass Ádám Lehel
9. „Debrecen, 23. vrk. keleti – a Pesti utca, a Kishegyesi út, a Dorottya utca és a Bartók Béla utca
által határolt telektömb – területén belül a módosítással érintett 20003 hrsz-ú és a 20004 hrszú területre vonatkozóan a településszerkezeti tervének, valamint a helyi építési szabályzatának
és szabályozási tervének módosításának egyeztetési eljárásának véleményezési szakaszában
beérkezett vélemények ismertetése” tárgyú bizottsági előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: China Tibor főépítész
Ügyintéző:
Gábor András

1. Napirendi pont
„A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet és a köztemetőkről és
a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet módosításáról szóló 53/2014. (XII. 18.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Papp László: nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban.
Czellér László: milyen változás történik a rendeletben?
Jurácsik Zoltán: röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Czellér László: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, vagy hozzászólás a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel sem kérdés, sem észrevétel nem merült fel, ezért szavazásra
teszi fel a kérdést. Ki az, aki egyetért „A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000.
(X.18.) Kr. rendelet és a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet
módosításáról szóló 53/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési
előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatja
az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
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85/2016. (XI. 23.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Pacza Gergely a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 10. pontjában foglalt feladatkörében
eljárva
1./
„A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X.18.) Kr. rendelet és a
köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet
módosításáról szóló 53/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú
közgyűlési előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakkal egyetért.
2./
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
a Bizottság elnöke
Határidő:
2016. november 24.

2. Napirendi pont
„A város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról
szóló 28/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés
véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Szlávik Kitti: nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban.
Czellér László: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, vagy hozzászólás a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel sem kérdés, sem észrevétel nem merült fel, ezért szavazásra
teszi fel a kérdést. Ki az, aki egyetért „A város közterületének rendjével, használatával és
hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról szóló 28/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelet
módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatja
az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
86/2016. (XI. 23.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Pacza Gergely a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 13. pontjában foglalt feladatkörében
eljárva
1./
„A város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi
előírásokról szóló 28/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú
közgyűlési előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakkal egyetért.
2./
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
a Bizottság elnöke
Határidő:
2016. november 24.

3. Napirendi pont
„Debrecen piacain és vásárain 2017. évtől alkalmazni kívánt díjtételek véleményezése” tárgyú
bizottsági előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Szlávik Kitti: nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban.
Czellér László: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, vagy hozzászólás a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel sem kérdés, sem észrevétel nem merült fel, ezért szavazásra
teszi fel a kérdést. Ki az, aki egyetért „Debrecen piacain és vásárain 2017. évtől alkalmazni kívánt
díjtételek véleményezése” tárgyú bizottsági előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal?
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Szavazás: a Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatja
az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
87/2016. (XI. 23.) KVFB határozat
a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság
a Városfejlesztési Főosztály Vezetőjének előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59.§ (2) bekezdés 8. pontja alapján eljárva
1. egyetért a Debrecen városban működő piacokon és vásárokon 2017. január 01-jétől
a következő indokolt díjemelésig alkalmazandó díjakkal, a melléklet szerint.
2. felkéri a Debreceni Közterület Felügyelet Vezetőjét, hogy az 1. pontban meghatározottakról
bérlőket, kereskedőket és őstermelőket tájékoztassa és a szerződéseket ennek megfelelően
módosítsa.
Felelős:
a Debreceni Közterület Felügyelet Vezetője
Határidő:
2017. január 01.

4. Napirendi pont
„A Debrecen közigazgatási területén a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek
járművel történő használatának szabályairól szóló 48/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet
módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
1003 órakor megérkezik Dr. Nagy Sándor, így a Bizottság jelen lévő tagjainak létszáma 8 főre bővül.
Bagdácsné Gergely 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?
Kammerer Gábor: A parkolási díjakkal kapcsolatban az egyes és kettes számút nézve az éves bérlet
88.000,-Ft-ba kerül, miközben a havi 23.000,-Ft. Kérdezi, hogy nem lenne-e esetleg logikusabb
csökkenteni a havibérlet árát, hiszen időarányosan ez durván háromszorosa az éves bérlet árának. Azt
gondolja, hogyha ez időarányos lenne, akkor valószínűleg ő is venne havibérlet, nem hiszi, hogy egy
88.000,-Ft-os éves bérlet árát sok család ki tudja gazdálkodni, de lehet, hogy amennyiben reálisabb
lenne a havi bérlet ára, akkor ezt megtennék, akár szerinte plusz bevételt is jelenthetne a parkolási
társaságnak.
Nyikos István: az, hogy a havibérlet árának csökkentésének milyen hatása lenne, azt nem tudja
megmondani, azt tudja, hogy a féléves és éves bérletek jelentős mértékben fogynak. A gazdálkodó
szervezeteknek szóló éves bérletek száma körülbelül 300 db, a magánszemélyeknek szóló pedig 170200 darab. Ha a parkolási időt nézzük, akkor ezeknek az óradíja a legkedvezőbb, nagyon kevés a
negyed és havi bérletesek száma. Lehet, hogy egy felmérést megérne, hogyha ezeket az árakat lejjebb
vinnék, lenne-e valamilyen volumennövelő hatása.
Czellér László: érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy az éves bérlet fajlagos árához jobban
közelítsen a rövidebb időszakra vonatkozó bérlet ára.
Kammerer Gábor: az árképzés valószínűleg az éves és a féléves bérlet vásárlása felé tolja a
vásárlókat, de azért irracionális, hogy háromszorosa az ára a havibérletnek, mint az évesnek. Úgy
gondolja, hogy egy ekkora városban 170 darab bérlet nem egy nagy volumen. Lehetne a havi és
negyedéves bérlet árát arányosítani. A Kossuth utca környékén, a zöld területeken is parkolnak sok
esetben, csak azért, hogy ne kelljen fizetni a városban.
Czellér László: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, vagy hozzászólás a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel sem kérdés, sem észrevétel nem merült fel, ezért szavazásra
teszi fel a kérdést. Ki az, aki egyetért a „A Debrecen közigazgatási területén a díjfizetési kötelezettség
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alá tartozó várakozási területek járművel történő használatának szabályairól szóló 48/2014. (XI. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés rendelet-tervezetében
foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett támogatja az
előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
88/2016. (XI. 23.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Pacza Gergely a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 5. pontjában foglalt feladatkörében
eljárva
1./
„A Debrecen közigazgatási területén a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási
területek járművel történő használatának szabályairól szóló 48/2014. (XI.27.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés rendelettervezetében foglaltakkal egyetért.
2./
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
a Bizottság elnöke
Határidő:
2016. november 24.

5. Napirendi pont
„Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti struktúráját érintő önkormányzati
rendeletek, valamint alapító okirat módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Lukácsné dr. Kiss Viktória: röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Czellér László: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, vagy hozzászólás a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel sem kérdés, sem észrevétel nem merült fel, ezért szavazásra
teszi fel a kérdést. Ki az, aki egyetért a „Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
szervezeti struktúráját érintő önkormányzati rendeletek, valamint alapító okirat módosítása” tárgyú
közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában és rendelet-tervezetében foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatja
az előterjesztés határozati javaslatában és rendelet-tervezetében foglaltakat és az alábbi határozatot
hozza:
89/2016. (XI. 23.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Dr. Papp László polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontjában foglalt
jogkörében eljárva
1./
„Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti struktúráját érintő
önkormányzati rendeletek, valamint alapító okirat módosítása” 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:
2016. november 24.

6. Napirendi pont
„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, 19. számú vrk., Nádor utca –
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Thomas Mann utca – Egyetem sugárút – Füredi út által határolt területrészre vonatkozóan” tárgyú
közgyűlési előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Gábor István: nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban.
Czellér László: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, vagy hozzászólás a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel sem kérdés, sem észrevétel nem merült fel, ezért szavazásra
teszi fel a kérdést. Ki az, aki egyetért „Debrecen Megyei Jogú Város 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, 19. számú vrk., Nádor utca – Thomas Mann utca – Egyetem sugárút – Füredi út által
határolt területrészre vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában és rendelettervezetében foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatja
az előterjesztés határozati javaslatában és rendelet-tervezetében foglaltakat és az alábbi határozatot
hozza:
90/2016. (XI. 23.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
China Tibor főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében
eljárva
1./
„Debrecen Megyei Jogú Város 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, 19. számú vrk., Nádor utca – Thomas Mann utca – Egyetem sugárút –
Füredi út által határolt területrészre 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:
2016. november 24.

7. Napirendi pont
„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a CÍVISBUSZ Konzorcium között, valamint
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DKV Zrt. között létrejött közszolgáltatási
szerződés módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Bagdácsné Gergely 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? Mivel sem kérdés, sem észrevétel nem merült fel, ezért szavazásra
teszi fel a kérdést. Ki az, aki egyetért a „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
CÍVISBUSZ Konzorcium között, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DKV
Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati
javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
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91/2016. (XI. 23.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Pacza Gergely a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére
az 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában foglalt
jogkörében eljárva
1./
„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a CÍVISBUSZ Konzorcium között,
valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DKV Zrt. között létrejött
közszolgáltatási szerződés 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:
2016. november 24.

8. Napirendi pont
„Debrecen, 21. számú városrendezési körzet, 0205 hrsz-ú út - 0204/37 hrsz-ú és a 0182/6 hrsz-ú
beépítésre nem szánt területek – 0182/5 és a 0203/1 hrsz-ú út – (Agrár-Innovációs Park területe) által
határolt területrész helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása kapcsán a környezeti
vizsgálat szükségességének eldöntése” tárgyú bizottsági előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Gábor István: nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban.
Czellér László: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, vagy hozzászólás a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel sem kérdés, sem észrevétel nem merült fel, ezért szavazásra
teszi fel a kérdést. Ki az, aki egyetért a „Debrecen, 21. számú városrendezési körzet, 0205 hrsz-ú út 0204/37 hrsz-ú és a 0182/6 hrsz-ú beépítésre nem szánt területek – 0182/5 és a 0203/1 hrsz-ú út –
(Agrár-Innovációs Park területe) által határolt 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatja
az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
92/2016. (XI. 23.) 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 2. melléklet 2. pont 2.5.
alpontjában foglalt feladatkörében eljárva:
1./
megállapítja, hogy a Debrecen, 21. számú városrendezési körzet, 0205 hrsz-ú út 0204/37 hrsz-ú és a 0182/6 hrsz-ú beépítésre nem szánt területek – 0182/5 és a 0203/1
hrsz-ú út – (Agrár-Innovációs Park területe) által határolt 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

9. Napirendi pont
„Debrecen, 23. vrk. keleti – a Pesti utca, a Kishegyesi út, a Dorottya utca és a Bartók Béla utca által
határolt telektömb – területén belül a módosítással érintett 20003 hrsz-ú és a 20004 hrsz-ú területre
vonatkozóan a településszerkezeti tervének, valamint a helyi építési szabályzatának és szabályozási
tervének módosításának egyeztetési eljárásának véleményezési szakaszában beérkezett vélemények
ismertetése” tárgyú bizottsági előterjesztés véleményezése
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Czellér László: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Gábor István: nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban.
Czellér László: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, vagy hozzászólás a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel sem kérdés, sem észrevétel nem merült fel, ezért szavazásra
teszi fel a kérdést. Ki az, aki egyetért a „Debrecen, 23. vrk. keleti – a Pesti utca, a Kishegyesi út, a
Dorottya utca és a Bartók Béla utca által határolt telektömb – területén belül a módosítással érintett
20003 hrsz-ú és a 20004 hrsz-ú területre vonatkozóan a településszerkezeti tervének, valamint a helyi
építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításának egyeztetési eljárásának véleményezési
szakaszában beérkezett vélemények ismertetése” tárgyú bizottsági előterjesztés határozati javaslatában
foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatja
az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
93/2016. (XI. 23.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
China Tibor városi főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdés a) pontja és 2. melléklet 2. pont 2.6.
alpontjában foglalt jogkörében eljárva:
Debrecen, 23. vrk. keleti – a Pesti utca, a Kishegyesi út, a Dorottya utca és a Bartók
Béla utca által határolt telektömb – területén belül a módosítással érintett 20003 hrsz-ú
és a 20004 hrsz-ú területre vonatkozóan a településszerkezeti tervének, valamint 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
jegyzőkönyvben foglaltakat elfogadja.
Felelős:
a döntés közzétételéért China Tibor főépítész
Határidő:
azonnal
Czellér László: megköszöni a részvételt és a nyilvános bizottsági ülést 1018 órakor bezárja.
A bizottság ülésén az 1. – 2. és a 4. – 7. napirendi pontként tárgyalt előterjesztések a Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. november 24. napján tartandó ülésére szóló
közgyűlési meghívóval kerültek megküldésre, továbbá az előterjesztések elektronikusan elérhetőek és
letölthetőek a www.debrecen.hu/Kozgyules/Kozgyules ulesei internetes elérhetőségen keresztül.

k.m.f.
Czellér László
elnök

Puskás Tibor
bizottsági tag
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