JEGYZŐKÖNYV
Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Környezetvédelmi és
Városfejlesztési Bizottságának 2017. április 24-én 0900 órai kezdési idővel meghirdetett és 0900-kor
megnyitott rendes nyilvános üléséről, melyet a Cívis Ház Zrt. (4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.)
Tárgyalójában tartottak meg.
Jelen vannak: Czellér László, Dr. Nagy Sándor, Csaholczi Attila, Gabrielisz László, Puskás Tibor,
Vadon Balázs, bizottsági tagok, valamint Sass Ádám Lehel (DMJV PH Főépítészi Iroda), Gábor
István (DMJV PH Főépítészi Iroda) és Gábor András bizottsági referens.
Mellékletek:
1. melléklet: meghívó
2. melléklet: jelenléti ív
3. melléklet: a 1. napirendi ponthoz tartozó bizottsági előterjesztés
Az ülésre meghívottak listáját, továbbá a javasolt napirendi pontot 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 6 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadja az alábbi napirendi pontot:
1. „Debrecen, 46. sz. vrk., Sámsoni út – 100-as vasúti fővonal – Lőtér utcai városi gyűjtőút (Júlia
telep) által határolt területrészt érintő településrendezési eszközök módosítása kapcsán az
egyeztetési eljárás véleményezési szakaszában beérkezett vélemények ismertetése és
partnerségi egyeztetés lezárásáról szóló döntés meghozatala” tárgyú bizottsági előterjesztés
véleményezése
Előterjesztő: a főépítész
Ügyintéző:
Sass Ádám Lehel
0901 órakor megérkezik Kammerer Gábor, így a Bizottság jelen lévő tagjainak létszáma 6 főről 7
főre bővül.
1. napirendi pont
„Debrecen, 46. sz. vrk., Sámsoni út – 100-as vasúti fővonal – Lőtér utcai városi gyűjtőút (Júlia telep)
által határolt területrészt érintő településrendezési eszközök módosítása kapcsán az egyeztetési eljárás
véleményezési szakaszában beérkezett vélemények ismertetése és partnerségi egyeztetés lezárásáról
szóló döntés meghozatala” tárgyú bizottsági előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Gábor István: röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Czellér László: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy hozzászólás a
napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel sem kérdés, sem észrevétel, nem merült fel, szavazásra teszi
fel a kérdést. Ki az, aki egyetért „Debrecen, 46. sz. vrk., Sámsoni út – 100-as vasúti fővonal – Lőtér
utcai városi gyűjtőút (Júlia telep) által határolt területrészt érintő településrendezési eszközök
módosítása kapcsán az egyeztetési eljárás véleményezési szakaszában beérkezett vélemények
ismertetése és partnerségi egyeztetés lezárásáról szóló döntés meghozatala” 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:
29/2017. (IV. 24.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdés a) pontja és 2. melléklet 2. pont 2.9.
alpontjában foglalt jogkörében eljárva:
1. Debrecen, 46. sz. vrk., Sámsoni út – 100-as vasúti fővonal – Lőtér utcai városi gyűjtőút
(Júlia telep) által határolt 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, illetve a partnerségi jegyzőkönyvben
foglaltakat elfogadja.
Felelős:
a döntés közzétételéért China Tibor főépítész
Határidő:
azonnal
Czellér László: megköszöni a részvételt és a nyilvános bizottsági ülést 0903 órakor bezárja.
A Bizottság ülésén az 1. napirendi pontként tárgyalt előterjesztés a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságának 2017. április 24.
napján tartandó ülésére szóló bizottsági meghívóval került megküldésre.

k.m.f.
Czellér László
elnök

Puskás Tibor
bizottsági tag
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