JEGYZŐKÖNYV
Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Környezetvédelmi és
Városfejlesztési Bizottságának 2015. november 18-án 10.00 órai kezdési idővel meghirdetett és 10.00kor megnyitott rendes nyilvános üléséről, melyet a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala (Debrecen, Piac u. 20.) I/63. számú termében tartottak meg.
Jelen vannak: Papp Viktor, Csikai József, Csaholczi Attila, Dr. Sásdi András, Kammerer Gábor,
Gabrielisz László, Puskás Tibor, Vadon Balázs bizottsági tagok, valamint Papp László, Haász Ferenc,
Nyikos István, Bagdácsné Gergely Gabriella, Szlávik Kitti, Dr. Ónadi János, Kaskötő Zsolt és Gábor
András meghívottak.
Mellékletek: meghívó, jelenléti ív.
Az ülésre meghívottak listáját, továbbá a javasolt napirendi pontokat a jegyzőkönyv 1. sz.
mellékleteként csatolt meghívó tartalmazza.
Papp Viktor alelnök: köszönti a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság ülésén
megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes, mivel a 11 fő tagból 8 fő jelen van.
Kérdezi, hogy ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásával?
Szavazás: a Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi
napirendi pontokat:
1. „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 40/2013. (X. 3.) önkormányzati
rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Krivi Béla a Városfejlesztési Főosztály vezetője
Ügyintéző:
Papp László
2. „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: Krivi Béla a Városfejlesztési Főosztály vezetője
Ügyintéző:
Gergely Gabriella
3. „A város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 29/2010. (VII.
14.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Krivi Béla a Városfejlesztési Főosztály vezetője
Ügyintéző:
Szlávik Kitti
4. „A közterületek elnevezéséről, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről,
valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet
rendelkezésének hatályon kívül helyezése” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Dr. Papp László polgármester
Ügyintéző:
Seres Ildikó
5. „Debrecen, 53. számú vrk. Vámospércsi út - Portörő utca – Nyírábrányi vasútvonal – Lapály
utca által határolt területrészre vonatkozó településrendezési eszközök módosítására irányuló
településrendezési- és tervezési szerződés megkötése” tárgyú közgyűlési előterjesztés
véleményezése
Előterjesztő: China Tibor főépítész
Ügyintéző:
Dr. Farkas Róbert
Kaskötő Zsolt
6. „Debrecen 37. vrk. északnyugati – Füzesabonyi vasútvonal, 17189/25 hrsz-ú út, védelmi
rendeltetésű erdőterület, belterületi határ által határolt telektömb (ezen belül a 17167/4 hrsz-ú)
területére vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadása” tárgyú közgyűlési előterjesztés
véleményezése
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Előterjesztő:
Ügyintéző:

China Tibor főépítész
Dr. Farkas Róbert
Angi Ágota

7. „Debrecen piacain és vásárain 2016. évben alkalmazni kívánt díjtételek véleményezése”
tárgyú bizottsági előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Krivi Béla a Városfejlesztési Főosztály vezetője
Ügyintéző:
Szlávik Kitti

1. Napirendi pont
„A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 40/2013. (X. 3.) önkormányzati rendelet
módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Papp Viktor: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Papp László: nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban.
Papp Viktor: 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 hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 40/2013. (X. 3.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés rendelet-tervezetében
foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az
előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:

60/2015. (XI.18.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Krivi Béla a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére
az 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 28. pontjában foglalt jogkörében eljárva
1.)
„A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 40/2013. (X. 3.)
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: 2015.11.19.

2. Napirendi pont
„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
Papp Viktor: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Gergely Gabriella: nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban.
Gabrielisz László: az előterjesztés azt írja, hogy a parkolási díj 30%-át, valamint a pótdíjbehajtás
bevételének 13%-át térítse meg az Önkormányzat részére, kérdezi, hogy a többi bevétellel mi történik?
Nyikos István: a 88. évi közúti közlekedésről szóló törvény alapján ezt a tevékenységet 100%-ig
önkormányzati tulajdonú társaság végezheti el, a DV Parking Kft. a vagyonkezelőn keresztül 100%-os
önkormányzatú tulajdonú társaság, ezért évközben ezeknek a bevételeknek minden hónapban
befizetjük a 30%-át, évvégén pedig az eredményt a vagyonkezelő a városvezetéssel dönti el, hogy
milyen módon kívánja felhasználni, tulajdonképpen a teljes összeg a város büdzséjéhez tartozik.
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Csikai József: a 65 darab új parkolóhely bevonásának mi az indoka?
10.02 órakor megérkezik Varga Zoltán, így a bizottság jelen lévő tagjainak létszáma 9 főre bővül.
Haász Ferenc: ez a díjfizetési övezeten belül egy olyan terület, ami eddig kimaradt a fizetőövezetből,
a város részéről egy utólagosan kezelendő dolog, hogy teljes legyen a területen belüli díjfizetési zóna,
tehát hogy ne legyenek kimaradó helyek a fizető övezeten belül.
Csikai Jószef: valamilyen bajt generál, ha marad ilyen szabad zóna?
Nyikos István: már régóta arról beszélünk, amit nem mindenki tud elfogadni, hogy a parkolásért
történő fizetés nem elsősorban a díjbeszedésről szól, hanem a városközponti részén a kiemelt övezeten
belül – mint ahova a tárgyalt terület is tartozik – lehetőséget tudjuk biztosítani mindenki számára a
parkolásra. Most meg kell nézni ezt a jelenleg még nem fizető övezetet, hogy reggel 8.00-ig 110%-ig
megtelik a parkoló és mivel nem kell fizetni, éppen ezért senki el nem megy, tehát azon a területen
igazából nem nagyon van szabad parkoló.
Ezzel a szabályozással lehetőséget biztosítunk azoknak a számárára is, hogy ne foglalják el a
parkolókat, hanem, ha fizetni kell érte, akkor mértéktartóbbak vagyunk és akkor lesz szabad hely és
azok, akik arra a részre mennek, be fognak tudni állni, egyébként nincs azon a részen egyáltalán
szabad parkoló. Elsősorban forgalomszabályzó szerepe van, azért maradt ki ez a terület eddig, mert
olyan elképzelések voltak, hogy a telket, ami az övezet mögött van, azt be fogják építeni. Sajnos ezek
a beruházások elmaradtak és ez az övezet ezért maradt ki ilyen hosszú ideig.
10.04 órakor megérkezik Dr. Nagy Sándor, így a bizottság jelen lévő tagjainak létszáma 10 főre
bővül.
Csikai József: nyilván amiatt, hogy nem volt bevonva fizető övezetbe a terület, elég csúnya,
rendezetlen, hepehupás, egyenetlen, ez kezelve lesz?
Haász Ferenc: lesz egy burkolatjavítás, hogy az egyenetlenségek megszűnjenek, mire a terület
bevonásra kerül.
Csikai József: szerepel az előterjesztésben, hogy a Miklós utca, Nemzetőr utca, Szalkai utca nyílván
az új rendezésnek megfelelően kikerül a fizetési övezetből, meg egyáltalában a parkolási övezetből,
volt-e arra vizsgálat, hogy az így kieső parkolóhely kapacitások nem fognak-e kellemetlenséget,
gondot okozni és terveznek-e esetleges valamilyen kapacitáspótló tevékenységet?
Nyikos István: a keddi napon volt egy bejárás, amelyen részt vett a Polgármester úr a
városvezetőkkel, a Cívis Ház vezérigazgatójával, a Vagyonkezelő vezetésével és pontosan az volt a
cél, hogy a kieső fizető várakozó helyeket miként lehetne pótolni. Ez majd hétfőn fog városvezetőire
kerülni, hogy a Boldogfalva utcán új parkoló helyek kerüljenek kialakításra. Azért is fontos ez, mert
ha minden igaz, akkor jövő év tavaszán, nyár elején el fog indulni az intermodális csomópontnak az
építése és a MÁV állomás előtti parkolók nagy része meg fog szűnni vagy felvonulási területté fog
alakulni, ezért abban az övezetben új parkolók kerülnek kialakításra. Vélhetően ha a vezetői döntés
megszületik, akkor a Vörösmarty utcát át fogjak alakítani és plusz a Barna utca - Boldogfalva utca
sarkán levő két telket, ami jelenleg üresen áll – ami lehet idővel be lesz építve – ott parkolót fognak
kialakítani, ami összességében közel 100 parkolóhelyet fog biztosítani. Amennyiben további igények
lépnek fel, akkor a Boldogfalva utca – Szív utcát összekötő jelenleg használaton kívüli MÁV óvoda
melletti területnek a rendezése is meg fog történi és ott újabb parkolót fognak kialakítani. Ez hangzott
el a bejárás alkalmával, ezt fogják megvizsgálni a vezetőin.
Csikai József: a Miklós utca, Nemzetőr utca, Szalkai utcákon hány darab parkolóhely esett ki?
Nyikos István: összesen 116 parkoló.
Dr. Sásdi András: nem is kerülnek kialakításra parkolók, tehát fizikálisan?
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Haász Ferenc: a jelenlegi forgalmi rend mellett nem, ahol olyan intézmény van, ott egy öbölszerű
megállási lehetőség van, de a forgalmi felfestés és táblázás nem teszi lehetővé parkolóhely
kialakítását.
Gabrielisz László: a földalatti téli parkoló bérletek árszabásánál nem volna esetleg célszerű úgy
megállapítani az árakat, hogy a 4 hónapos bérlet árai fajlagosan egy hónapra vetítve olcsóbbak
legyenek, mint az 1 vagy 2 hónapra vásárolt bérletek?
Nyikos István: a téli parkoló bérletnek a bevezetése tulajdonképpen a környéken lakó lakosoknak az
igénye alapján és a plusz kapacitás lehetőségek figyelembe vétele alapján kerültek kialakításra. Ennek
az lenne a célja, hogy azok a járművek, amiket a tulajdonosok télen nem használnak és viszonylag
nagy értékűek, ezek kerüljenek le a mélygarázsba. A mélygarázsoknak a kiadása a többihez képest
viszonylag alacsonyabb, amikor különböző rendezvények vannak akkor tele van, és vannak olyan
időszak amikor nem. Minden mélygarázsunkba lehet mélygarázsos bérlet venni, és azok a gépkocsi
tulajdonosok, akik a teljes értékű bérletet megveszik, azok is használhatják – ez a bónusz, ők is
használhatják ezeket a mélygarázsokat – ezzel a típusú bérlettel és ezzel a javasolt árral az lenne a
célunk, hogy azok, akik rendszeresen, üzletszerűen naponta használják a garázsokat, azok azért csak
fizessék meg a tíz + áfát, ugye ez egy korlátozott felhasználású már abból a szempontból, hogy nem
annyiszor megy be, meg jön ki ahányszor szeretne. Arra nem szeretnénk ösztönözni, hogy valaki ezt a
bérletet vegye meg a napi felhasználású bérletek mellett is. Az elsődleges cél, hogy ezeket a
gépkocsikat ott eltároljuk, de azért mégis valamilyen mértéket tegyünk lehetővé. Természetes ezen az
áron lehet alakítani.
Papp Viktor: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e további 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 közigazgatási területén a díjfizetési kötelezettség alá
tartozó várakozási területek járművel történő használatának szabályairól szóló 48/2014. (XI.27.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában és
rendelet-tervezetében foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában és rendelet-tervezetében foglaltakat és az alábbi határozatot
hozza:
61/2015. (XI.18.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Krivi Béla a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére
az 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 5. pontjában foglalt jogkörében eljárva
1.)
„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 határozati
javaslatában és rendelet-tervezetében foglaltakkal egyetért.
2.)
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős: a Bizottság elnöke
Határidő: 2015.11.19.

3. Napirendi pont
„A város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 29/2010. (VII. 14.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Papp Viktor: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Szlávik Kitti: nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban.
Papp Viktor: 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
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kérdést. Ki az, aki egyetért „A város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről
szóló 29/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés rendelettervezetében foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az
előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
62/2015. (XI.18.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Krivi Béla a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére
az 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 25. pontjában foglalt jogkörében eljárva
1.)
„A város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 29/2010.
(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: 2015.11.19.

4. Napirendi pont
„A közterületek elnevezéséről, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint
a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet rendelkezésének
hatályon kívül helyezése” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Papp Viktor: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Seres Ildikó: nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban.
Papp Viktor: 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 közterületek elnevezéséről, az elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelet rendelkezésének hatályon kívül helyezése” tárgyú közgyűlési előterjesztés
rendelet-tervezetében foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az
előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
63/2015. (XI.18.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Dr. Papp László polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 1. pontjában foglalt jogkörében eljárva
1.)
„A közterületek elnevezéséről, az elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2015. (II.
26.) önkormányzati rendelet rendelkezésének hatályon kívül helyezése” tárgyú
közgyűlési előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakkal egyetért.
2.)
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős: a Bizottság elnöke
Határidő: 2015.11.19.

5. Napirendi pont
„Debrecen, 53. számú vrk. Vámospércsi út - Portörő utca – Nyírábrányi vasútvonal – Lapály utca által
határolt területrészre vonatkozó településrendezési eszközök módosítására irányuló településrendezésiés tervezési szerződés megkötése” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Papp Viktor: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
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Kaskötő Zsolt: nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban.
Papp Viktor: 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, 53. számú vrk. Vámospércsi út - Portörő utca – Nyírábrányi
vasútvonal – Lapály utca által határolt területrészre vonatkozó településrendezési eszközök
módosítására irányuló településrendezési- és tervezési szerződés megkötése” tárgyú közgyűlési
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
64/2015. (XI.18.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
China Tibor főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 2. pontjában foglalt jogkörében eljárva
1.)
„Debrecen, 53. számú vrk. Vámospércsi út - Portörő utca – Nyírábrányi vasútvonal –
Lapály utca által határolt területrészre vonatkozó településrendezési eszközök
módosítására irányuló településrendezési- és tervezési szerződés megkötése” tárgyú
közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal egyetért.
2.)
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős: a Bizottság elnöke
Határidő: 2015.11.19.

6. Napirendi pont
„Debrecen 37. vrk. északnyugati – Füzesabonyi vasútvonal, 17189/25 hrsz-ú út, védelmi rendeltetésű
erdőterület, belterületi határ által határolt telektömb (ezen belül a 17167/4 hrsz-ú) területére vonatkozó
telepítési tanulmányterv elfogadása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Papp Viktor: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Gábor András: nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban.
Csikai József: a tanulmányterv 4. oldalán a 2. kép alatt a helyrajzi szám után az ingatlan nagysága
128 340 m2, ami „ha”-ra valószínűleg rosszul lett átszámolva, továbbá a beépítettség nagysága, ami
21m2, ami valószínűleg nem helyes.
Gábor András: az előterjesztés ügyintézőjének az elírás továbbítva lesz.
Papp Viktor: 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 37. vrk. északnyugati – Füzesabonyi vasútvonal, 17189/25 hrszú út, védelmi rendeltetésű erdőterület, belterületi határ által határolt telektömb (ezen belül a 17167/4
hrsz-ú) területére vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadása” tárgyú közgyűlési előterjesztés
határozati javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
65/2015. (XI.18.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
China Tibor főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 2. pontjában foglalt jogkörében eljárva
1.)
„Debrecen 37. vrk. északnyugati – Füzesabonyi vasútvonal, 17189/25 hrsz-ú út,
védelmi rendeltetésű erdőterület, belterületi határ által határolt telektömb (ezen belül a
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17167/4 hrsz-ú) területére 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: 2015.11.19.

7. Napirendi pont
„Debrecen piacain és vásárain 2016. évben alkalmazni kívánt díjtételek véleményezése” tárgyú
bizottsági előterjesztés véleményezése
Papp Viktor: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Szlávik Kitti: nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban.
Papp Viktor: 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 2016. évben alkalmazni kívánt díjtételek
véleményezése” tárgyú bizottsági előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
66/2015. (XI.18.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési 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 2016. január 01-jétől
alkalmazandó díjakkal, a melléklet szerint.
2.)
felkéri a Debreceni Közterület Felügyelet Vezetőjét, hogy az 1. pontban
meghatározottakról a bérlőket, kereskedőket és őstermelőket tájékoztassa és a
szerződéseket ennek megfelelően módosítsa.
Felelős: a Debreceni Közterület Felügyelet Vezetője
Határidő: 2016. január 01.
Papp Viktor: megköszöni a részvételt és a nyílt bizottsági ülést 10.16 órakor bezárja.
A bizottság ülésén az 1., 2., 3., 4., 5. és 6. napirendi pontként tárgyalt előterjesztések a Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. november 18. 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.

Puskás Tibor
bizottsági tag

Papp Viktor
alelnök
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