JEGYZŐKÖNYV
Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Környezetvédelmi és
Városfejlesztési Bizottságának 2016. szeptember 14-én 1000 órai kezdési idővel meghirdetett és 1000kor 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, Papp Viktor, Csikai József, Dr. Sásdi András, Kammerer Gábor,
Gabrielisz László, Puskás Tibor, Vadon Balázs bizottsági tagok, Sziki Gyula, Koch Balázs, Haász
Ferenc, Bagdácsné Gergely Gabriella, Nagy Attila, Lőrincz Levente, Bodnár Balázs, Séllei Judit,
Herega Sándor, Füldi Lajos, Kiss Ildikó meghívottak és Gábor András bizottsági referens.
Mellékletek: 1. melléklet: meghívó, 2. melléklet: jelenléti ív, 3-9. melléklet: a 8., 9., 10., 11., 12., 13.,
14. napirendi pontokhoz 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 8 fő jelen van.
Felkéri Puskás Tibort a jegyzőkönyv aláírására. 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 város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi
előírásokról szóló 28/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési
előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Dr. Papp László polgármester
Ügyintéző:
dr. Péter Enikő
2. „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 4. számú főút – 02637
hrsz-ú út– Budapest-Záhony vasúti fővonal – 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület
által határolt területrészre vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: China Tibor Zsolt
Ügyintéző:
Nagyhaju Attila
Farkas Róbert
3. „Debrecen, 29. vrk., Monostorpályi út – 11801 hrsz-ú iparvasút – Előd utca (13810 hrsz.) –
Leiningen utca – Mikepércsi út (47. számú országos főút) által határolt területrészre vonatkozó
településrendezési eszközök módosítására irányuló településrendezési- és tervezési szerződés
megkötése” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: China Tibor Zsolt
Ügyintéző:
Nagyhaju Attila
Farkas Róbert
4. „Együttműködési megállapodás kötése a Debreceni Főpályaudvar projekt megvalósításához”
tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Dr. Papp László polgármester
Ügyintéző:
Bodnár Balázs
5. „Konzorciumi együttműködési megállapodások kötése a TOP-6.3.2-15 „Zöld város
kialakítása” tárgyú felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmek megvalósítására” tárgyú
közgyűlési előterjesztés véleményezése
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Előterjesztő:
Ügyintéző:

Dr. Papp László polgármester
Séllei Judit

6. „A CÍVISBUSZ Konzorcium és a DKV Zrt. 2016. I. félévi beszámolója a helyi
személyszállítási közszolgáltatás ellátásáról” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Pacza Gergely, a Városfejlesztési Főosztály vezetője
Ügyintéző:
Bagdácsné Gergely Gabriella
7. „Előzetes kötelezettségvállalás a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési terv, beruházási
terv egyes elemeihez szükséges fedezet biztosításáról 2017-2031. időszakra” tárgyú
közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Pacza Gergely, a Városfejlesztési Főosztály vezetője
Ügyintéző:
Koch Balázs
8. „Debrecen, TEVA Gyógyszergyár Zrt. területére tervezett 50. jelű alapanyaggyártó épület
építménymagasságának meghatározása” tárgyú bizottsági előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: China Tibor főépítész
Ügyintéző:
Kiss Ildikó
9. „Debrecen, 19. számú vrk., Nádor utca – Thomas Mann utca – Egyetem sugárút – Füredi út
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
Előterjesztő: China Tibor főépítész
Ügyintéző:
Nagyhaju Attila
10. „Debrecen, Belterület határának módosítása az előterjesztés mellékletében említett 3
területrészre vonatkozóan településszerkezeti terv, illetve 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
11. „Debrecen, 46. sz. vrk., Sámsoni út – 100-as vasúti fővonal – Lőtér utcai városi gyűjtőút által
határolt terület (Júlia telep) 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
12. „Debrecen, 26. és 27. számú vrk. Széchenyi utca – Külsővásártér – Salétrom utca – Déli sor –
István út által határolt területrészre vonatkozóan településszerkezeti terv, illetve 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
13. „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 módosítása kapcsán a környezeti vizsgálat szükségességének
eldöntése” tárgyú bizottsági előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: China Tibor főépítész
Ügyintéző:
Gábor András

2

14. „Tájékoztató a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság határozatainak végrehajtásáról
2016. január 1. – 2016. június 30. közötti időtartamra vonatkozóan.” tárgyú bizottsági
előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Czellér László
Ügyintéző:
Gábor András

1. 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?
A Bizottsági ülésen az előterjesztő nem jelent meg, Czellér László elmondja, hogy ezért tőle lehet
kérdezni.
Nem merült fel kérdés 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 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az
előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
62/2016. (IX.14.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Dr. Papp László polgármester 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. szeptember 15.
2. 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 4. számú főút – 02637 hrsz-ú út– BudapestZáhony vasúti fővonal – 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészre
vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Sziki Gyula: 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 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 4.
számú főút – 02637 hrsz-ú út– Budapest-Záhony vasúti fővonal – 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem
szánt terület által határolt területrészre vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati
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javaslatában és rendelet-tervezetében foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában és a rendelet-tervezetében foglaltakat és az alábbi határozatot
hozza:
63/2016. (IX.14.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
China Tibor Zsolt főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében
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 4. számú főút – 02637 hrsz-ú út– Budapest-Záhony vasúti fővonal – 02636/25 hrszú beépítésre nem szánt terület 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. szeptember 15.
3. Napirendi pont
„Debrecen, 29. vrk., Monostorpályi út – 11801 hrsz-ú iparvasút – Előd utca (13810 hrsz.) – Leiningen
utca – Mikepércsi út (47. számú országos főút) által határolt területrészre vonatkozó településrendezési
eszközök módosítására irányuló településrendezési- és tervezési szerződés megkötése” tárgyú
közgyűlési előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
1004 órakor megérkezik Dr. Nagy Sándor, így a Bizottság jelen lévő tagjainak létszáma 9 főre bővül.
Sziki Gyula: 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, 29. vrk., Monostorpályi út – 11801 hrsz-ú iparvasút
– Előd utca (13810 hrsz.) – Leiningen utca – Mikepércsi út (47. számú országos főút) által határolt
területrészre vonatkozó településrendezési eszközök módosítására irányuló településrendezési- és
tervezési szerződés megkötése” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
64/2016. (IX.14.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
China Tibor Zsolt főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében
eljárva
1./
A „Debrecen, 29. vrk., Monostorpályi út – 11801 hrsz-ú iparvasút – Előd utca (13810
hrsz.) – Leiningen utca – Mikepércsi út (47. számú országos főút) által határolt
területrészre vonatkozó településrendezési eszközök módosítására irányuló
településrendezési- és tervezési szerződés megkötése” tárgyú közgyűlési előterjesztés
határozati javaslatában foglaltakkal egyetért.
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2./
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
a Bizottság elnöke
Határidő:
2016. szeptember 15.
4. Napirendi pont
„Együttműködési megállapodás kötése a Debreceni Főpályaudvar projekt megvalósításához” tárgyú
közgyűlési előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Bodnár Balázs: a támogató előírta, hogy kerüljön bele az együttműködési megállapodásba, a 2-es
villamos kapcsán az esetleges visszafizetési pont. Az együttműködési megállapodás melléklete lesz a
támogatási szerződésnek, a támogatási szerződés hamarosan aláírásra kerül mindkét fél részéről, a NIF
Zrt. már aláírta, most van az irányító hatóságnál aláíráson.
Csikai József: a visszafizetési kötelezettség, ami Debrecen Megyei Jogú Városát fogja terhelni, úgy
volt korábban, hogy ha vissza kell fizetni a 2-es villamos felbontása miatt, akkor az benne van abban a
21 milliárd Ft-ban, most viszont ki van hangsúlyozva, hogy Debrecent fogja ez terhelni, akkor hogy
van ez?
Bodnár Balázs: gyakorlatilag az a lényege, hogy jelenleg nincs kimondva az irányító hatóság vagy
bármely hatóság részéről, hogy kell-e visszafizetnie Debrecennek. Ez a kötelezettség még nincs
deklarálva, az se biztos, hogy lesz, ehhez a ponthoz egyedül a NIF Zrt. ragaszkodott, hogy legyen
benne a megállapodásban. Tárgyalnak az irányító hatósággal, az irányító hatóságnak sem érdeke, hogy
operatív programokból származó Eu-s pénz kerüljön visszautalásra Brüsszelnek. Egyértelmű számukra
is, hogy ami elbontásra kerül hurokvégállomás, a helyett az IKK projekt kapcsán egy sokkal magasabb
színvonalú infrastruktúra épül meg, amely egyrészt több jármú kapacitást biztosít a DKV-nak,
nagyobb biztonsággal tudja közlekedtetni a járműveket.
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 az „Együttműködési megállapodás kötése a Debreceni
Főpályaudvar projekt megvalósításához” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában
foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
65/2016. (IX.14.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Dr. Papp László polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 57.§ (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában foglalt jogkörében
eljárva
1./
A „Együttműködési megállapodás kötése a Debreceni Főpályaudvar projekt
megvalósításához” 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. szeptember 15.
5. Napirendi pont
„Konzorciumi együttműködési megállapodások kötése a TOP-6.3.2-15 „Zöld város kialakítása” tárgyú
felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmek megvalósítására” tárgyú közgyűlési előterjesztés
véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
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Séllei Judit: a május 26. Közgyűlésen a támogatási kérelem benyújtásához konzorciumi
megállapodások aláírása kerültek, a jelen előterjesztésben szereplő 5 konzorciumi partnerrel a
megállapodások megkötésre kerültek. Ezek újabb megállapodások, amelyek a projekt végrehajtására
vonatkoznak, ezekben fel vannak tüntetve az egyes tevékenységek a hozzá kapcsolódó költségekkel,
megbontásban, tehát ez már egy részletes konzorciumi megállapodás.
Czellér László: mind az 5 területre ugyan az a tartalom került aláírásra?
Séllei Judit: igen, hasonló tartalommal.
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 „Konzorciumi együttműködési megállapodások kötése a TOP6.3.2-15 „Zöld város kialakítása” tárgyú felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmek
megvalósítására” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
66/2016. (IX.14.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Dr. Papp László polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 57.§ (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában foglalt jogkörében
eljárva
1./
A „Konzorciumi együttműködési megállapodások kötése a TOP-6.3.2-15 „Zöld város
kialakítása” tárgyú felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmek
megvalósítására” 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. szeptember 15.

6. Napirendi pont
„A CÍVISBUSZ Konzorcium és a DKV Zrt. 2016. I. félévi beszámolója a helyi személyszállítási
közszolgáltatás ellátásáról” 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: arról értesült, hogy csökken az eladott bérletek mennyisége, főleg a nyugdíjas és a
diák bérleteké, mi ennek az oka?
Nagy Attila: komplexen kell kezelni ezt az anyagot, lehet látni a teljes árú bérleteknél, hogy nincs
csökkenés, sőt némi emelkedés látható. A bevétel oldalon azt lehet látni, hogy ahogy a
nyugdíjkorhatár tolódik kifelé, egyre kevesebben fognak venni nyugdíjas bérletet, hiszen 65 éves
kortól ingyenes az utazás, a helyi, illetve az összes közösségi közlekedésben, ez egyben mutatja a
nyugdíjas bérletek fogyásának az okát. A diák bérlettekkel kapcsolatban az alsó tagozatosoknál
általában egyéni közlekedéssel szállítják a gyerekeket iskolába, a felső tagozatosok, középiskolások és
az egyetemisták, akik igénybe veszik a szolgáltatásaikat. A kerékpáros infrastruktúrafejlesztés se arról
szól, hogy a közösségi közlekedés igénybevételét serkentse. Amit láthatunk az az, hogy nagyjából a
biciklis társadalom 60-70% a közösségi közlekedésről átszállt a bringára. Rossz idő esetén, a téli
hónapokban a bevételük növekszik jegybevételben és bérlet eladásban is. Azt látja, hogy előbb-utóbb a
nyugdíjas bérleteket ki is kell vonni a rendszerből.
Czellér László: a rokkant nyugdíjasoknak milyen kedvezmények járnak?
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Nagy Attila: nagyon komolyan megszigorították a rokkantsági nyugdíj lehetőségét, úgy tudja, hogy a
teljes rokkantsági nyugdíj felett jár az a lehetőség, hogy nyugdíjas bérletet vásároljanak, ameddig ezt
nem éri el, addig teljes árú értékszelvényt kell vásárolnia. Egyre több az allergiás és minden egyéb
betegek száma Magyarországon. A Magyar Államkincstár által kiadott kártya különböző betegségek
és egyéb dolgokra hivatkozva ingyenes utazási lehetőséget biztosít és itt nem csak a kártya
tulajdonosa, hanem a kísérője is ingyen utazhat a közösségi közlekedéséi eszközökön. Az utasaik 56%-át MÁK kártyával rendelkezők teszik ki, és erre nincs semmilyen kompenzáció.
Czellér László: a jövőre lejáró lízing díjjal kapcsolatban kérdez.
Nagy Attila: 2017. július 1-el az autóbusz bérleti szerződés módosítását kezdeményezték és el is
fogadták. Számításaik szerint a bérleti díj, több mint 40-45%-al fog csökkenni, a bérleti díjfizetési
kötelezettségük, amiben már nincs árfolyamhatás, így olyan 1.1 milliárd Ft-tal fog csökkenni a
költségük. Ez a kegyelmi állapot 2021. július 1-ig van. Előtte viszont majd kezdeni kell valamit a
buszállománnyal, azok pótlásával, az ellátásért felelős kénytelen lesz egy új koncessziós pályázatot
kiírni, hiszen 2021-ben lejár a közszolgáltatási szerződés. Nagyon nagy probléma és komoly tényező a
bérezés, hiszen lehet látni, hogy Nyugat-Magyarország elszívó hatása kőkeményen jelentkezik. A
fiatalabb járművezetői korosztály, akik mobilisak, jobb kereseti lehetőség érdekében mennek az
Észak-Dunántúli régióba. Béremelést határozott meg az igazgatóság, nagyon komoly feladat
számukra, hogy meg tudják tartani a munkaerőt és kordába is tudják azt tartani.
Csikai Jószef: a beszámolóban van egy rész, miszerint az INTER TAN-KER Kft-vel folytatott peres
egyességgel kapcsolatosan felmerültek különböző díjak, ezt a részt, hogy kell érteni?
Nagy Attila: a perben teljesen nyerésre álltak, és ez az egyéb bevétel azt jelenti, hogy az ügyvédi díjat
az ITK kifizette nekik.
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 CÍVISBUSZ Konzorcium és a DKV Zrt. 2016. I. félévi
beszámolója a helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátásáról” tárgyú közgyűlési előterjesztés
határozati javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
67/2016. (IX.14.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének 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. I. félévi 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:
2016. szeptember 15.

7. Napirendi pont
„Előzetes kötelezettségvállalás a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési terv, beruházási terv egyes
elemeihez szükséges fedezet biztosításáról 2017-2031. időszakra” tárgyú közgyűlési előterjesztés
véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
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Koch Balázs: kiosztásra került egy előterjesztői kiegészítés, ami a határozati javaslat kettes, hármas és
négyes mellékletével kapcsolatos. A hármas és négyes melléklet a nyilatkozat és a meghatalmazás, itt
csak technikai természetű korrekcióról van szó, azonosítószámokat kellett cserélni. A határozati
javaslat kettes melléklete a beruházásokról szól és a beruházási táblázatok közül a harmadiknál az
utolsó sor a nyomtatott és a kiküldött változatról lemaradt, ezért kell kicserélniük ezt a mellékletet.
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 az „Előzetes kötelezettségvállalás a víziközmű-szolgáltatás
gördülő fejlesztési terv, beruházási terv egyes elemeihez szükséges fedezet biztosításáról 2017-2031.
időszakra” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
68/2016. (IX.14.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére
az 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 57.§ (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában foglalt jogkörében
eljárva
1./
„Előzetes kötelezettségvállalás a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési terv,
beruházási terv egyes elemeihez szükséges fedezet biztosításáról 2017-2031.
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:
2016. szeptember 15.
8. Napirendi pont
„Debrecen, TEVA Gyógyszergyár Zrt. területére tervezett 50. jelű alapanyaggyártó épület
építménymagasságának meghatározása” tárgyú bizottsági előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Sziki Gyula: röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Csikai József: méretarányos a látványterv?
Sziki Gyula: igen.
Czellér László: tulajdonképpen ez az épület nem fog feltűnést kelteni?
Sziki Gyula: nem is fog látszódni, egyébként a piros felület, ami a képen látszik nagyon bonyolult
tervezés eredménye, mivel ez mind robbanó felület, amelyeknek ki kell tudnia robbanni.
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, TEVA Gyógyszergyár Zrt. területére tervezett 50.
jelű alapanyaggyártó épület építménymagasságának meghatározása” tárgyú bizottsági előterjesztés
határozati javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
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69/2016. (IX.14.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
China Tibor városi főépítész előterjesztésére
a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V.
23.) Kr. 21. § 3/b táblázatában foglalt jogkörében eljárva:
javasolja az építésügyi hatóságnak – az illeszkedés elve alapján, mely során
vizsgálatra került az adott telektömb jellemző építészeti és funkcionális
adottsága – a Pallagi út 13. sz. (hrsz.: 22263/2) alatti ingatlan beépítése során
megvalósuló épület maximális építménymagasságát 17,50 méterben
meghatározni.
Felelős:
az érintett szerveknek a Bizottság véleményéről történő tájékoztatásáért China
Tibor városi főépítész
Határidő:
azonnal
9. Napirendi pont
„Debrecen, 19. számú vrk., Nádor utca – Thomas Mann utca – Egyetem sugárút – Füredi út 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
Czellér László: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
Sziki Gyula: 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, 19. számú vrk., Nádor utca – Thomas Mann utca –
Egyetem sugárút – Füredi út által határolt területrészre vonatkozó településszerkezeti terv, valamint a
helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása kapcsán a környezeti vizsgálat
szükségességének eldöntése” tárgyú bizottsági előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
70/2016. (IX.14.) 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, 19. számú vrk., Nádor utca – Thomas Mann utca –
Egyetem sugárút – Füredi út 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 területekre, továbbá a tervezett módosításokkal egyetért.
Felelős:
az érintett szervek döntésről történő tájékoztatásáért China Tibor főépítész
Határidő:
azonnal
10. Napirendi pont
„Debrecen, Belterület határának módosítása az előterjesztés mellékletében említett 3 területrészre
vonatkozóan településszerkezeti terv, illetve 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?
Sziki Gyula: röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
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Czellér László: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, vagy hozzászólás a
napirendi ponttal kapcsolatosan?
Csikai József: a Lázár utca mellett, ahol erdő volt és most irtás, arra van-e valami kilátás, hogy az
rendeződik?
Czellér László: pár évvel ezelőtt, volt egy szándék, hogy oda egy lakóparkot építenek, a tulajdonosok
elő is készítettek egy megállapodást és a végén visszaléptek.
Sziki Gyula: pontosan arról volt szó, hogy az egyeztetési eljárást lefolytatták, és a célmegvalósító
nem teljesítette a településrendezési szerződésben foglalt kötelezettséget az utca kialakításra,
építménymagasságra vonatkozóan, ezért Közgyűlés elé terjesztették és a Közgyűlés nemet mondott.
Csikai József: akkor nem is lehet ezzel kezdeni semmit?
Czellér László: magánterület.
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, Belterület határának módosítása az előterjesztés
mellékletében említett 3 területrészre vonatkozóan településszerkezeti terv, illetve helyi építési
szabályzat és szabályozási terv módosítása kapcsán a környezeti vizsgálat szükségességének
eldöntése” tárgyú bizottsági előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
71/2016. (IX.14.) 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
a) Debrecen, Vágóhídi csatorna – 0577 hrsz-ú út – Monostorpályi út – Vámraktár utca –
Kulacs utca – Borzán Gáspár utca – 11275 hrsz-ú csatorna – 11272/2 hrsz-ú csatorna,
b) Debrecen, Gergely utca – Lázár utca – 0533/21 hrsz-ú, 0533/14 hrsz-ú beépítésre nem
szánt terület – Szávay Gyula utca,
c) Debrecen, Lencz utca – 0550/3 hrsz.-ú út – 0550/125, 0550/123, 0550/121, 0550/119,
0550/117 hrsz-ú beépítésre nem szánt területek – 0550/39 hrsz-ú út – 0550/47,
0550/46 hrsz-ú beépítésre nem szánt területek és a 0563 hrsz-ú út által határolt
területrészekre 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
11. Napirendi pont
„Debrecen, 46. sz. vrk., Sámsoni út – 100-as vasúti fővonal – Lőtér utcai városi gyűjtőút által határolt
terület (Júlia telep) 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?
Sziki Gyula: a Júlia telepen, mint öröklött zártkerti telekszerkezeten és utcahálózaton az
Önkormányzat több utcát érintő aszfaltozási munkát kíván végrehajtani közel 1 milliárd Ft értékben,
viszont ez az aszfaltozási szándék kisajátítási kötelmeket is generál. A telekméretek 720 m2-ben voltak
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meghatározva, és azért, hogy megkönnyítsék a kisajátítási eljárást és ennek az aszfaltozási tervnek a
végrehajtását, ezért a Júlia telepen a telektömbre vonatkozóan egységesen a minimális telekméretet
600 m2-re csökkentették.
Czellér László: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, vagy hozzászólás a
napirendi ponttal kapcsolatosan?
Csikai József: a maga nevében támogatja ezt a fejlesztési elképzelést, viszont megkeresték a Júlia
telepről és többen is azon véleményüknek adtak hangot, hogy ez nekik nem jó, mivel aszfaltos lesz az
út és így nagyobb lesz a forgalom. Valamilyen szinten megérti az ő elképzelésüket is és azt
indítványozza, legyen hatástanulmány.
Dr. Sásdi András: úgy gondolja, hogy a többség örül ennek a fejlesztésnek, egy lakóterületen mindig
van olyan ember, akinek más a véleménye.
Csikai József: sokakat érzékenyen érint, hogy a kerítést beljebb kell rakni.
Czellér László: ez igaz, viszont az ingatlan értéke nőni fog.
Sziki Gyula: 5 méteres zártkerti utakon nem lehet egy kulturált lakóterületet üzemeltetni.
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, 46. sz. vrk., Sámsoni út – 100-as vasúti fővonal –
Lőtér utcai városi gyűjtőút által határolt terület (Júlia telep) 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 nélkül és 1 tartózkodás mellett támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
72/2016. (IX.14.) 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, 46. sz. vrk., Sámsoni út – 100-as vasúti fővonal –
Lőtér utcai városi gyűjtőút (Júlia telep) által határolt területre 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 az egyeztetési eljárás lefolytatását támogatja.
Felelős:
az érintett szervek döntésről történő tájékoztatásáért China Tibor főépítész
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
„Debrecen, 26. és 27. számú vrk. Széchenyi utca – Külsővásártér – Salétrom utca – Déli sor – István
út által határolt területrészre vonatkozóan településszerkezeti terv, illetve 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?
Sziki Gyula: 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
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teszi fel a kérdést. Ki az, aki egyetért „Debrecen, 26. és 27. számú vrk. Széchenyi utca – Külsővásártér
– Salétrom utca – Déli sor – István út által határolt területrészre vonatkozóan településszerkezeti terv,
illetve helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása kapcsán a környezeti vizsgálat
szükségességének eldöntése” tárgyú bizottsági előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
73/2016. (IX.14.) 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, 26. és 27. számú vrk., Széchenyi utca – Külsővásártér
– Salétrom utca – Déli sor – István út által határolt területrészekre 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
13. 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 módosítása kapcsán a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése” tárgyú bizottsági
előterjesztés véleményezése
Czellér László: kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?
1039 órakor elhagyja az ülésest Dr. Sásdi András, így a bizottság jelen lévő tagjainak létszáma 8 főre
csökken.
Sziki Gyula: röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Czellér László: kérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, vagy hozzászólás a
napirendi ponttal kapcsolatosan?
Csikai József: szerinte furcsa, hogy egy leaszfaltozott területet feltöretünk. Azért mert zöldterület
keletkezik, rendezettebb és szebb lesz, ezért támogatja, csak olyan furcsa érzés ehhez így hozzányúlni.
Sziki Gyula: ha plusz építési jogot adunk, cserébe plusz zöldfelületet kérünk.
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, 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 módosítása kapcsán a környezeti vizsgálat
szükségességének eldöntése” tárgyú bizottsági előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
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74/2016. (IX.14.) 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, 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 módosítása 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
14. Napirendi pont
„Tájékoztató a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság határozatainak végrehajtásáról 2016.
január 1. – 2016. június 30. közötti időtartamra vonatkozóan.” tárgyú bizottsági előterjesztés
véleményezése
Czellér László: 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 „Tájékoztató a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
határozatainak végrehajtásáról 2016. január 1. – 2016. június 30. közötti időtartamra vonatkozóan.”
tárgyú bizottsági előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal?
Szavazás: a Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
75/2016. (IX.14.) KVFB határozat
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Czellér László Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökének előterjesztésére
az Ügyrendjének 9.1 pontjában foglaltakra tekintettel elfogadja a Környezetvédelmi és
Városfejlesztési Bizottság 2016. január 1. – 2016. június 30. közötti időszakban hozott határozatainak
végrehajtásáról szóló tájékoztatást a melléklet szerint.
Felelős:
Czellér László a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő:
azonnal
1042 órakor megérkezik Dr. Sásdi András, így a bizottság jelen lévő tagjainak létszáma 9 főre bővül.
Czellér László: megköszöni a részvételt és a nyilvános bizottsági ülést 1043 órakor bezárja.
A bizottság ülésén az 1.- 7. napirendi pontként tárgyalt előterjesztések a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének 2016. szeptember 15. 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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