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Tisztelt Közgyűlés!
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 6. §-a,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1)
bekezdésének 1. pontja a településfejlesztési és településrendezési feladatokat az önkormányzat
hatáskörébe utalja.
Az Étv. 17. §-a szerint a településrendezési feladatok megvalósítását – egyebek mellett – a
településrendezési szerződés, mint sajátos jogintézmény szolgálja.
A Mötv. 41. §-a alapján az önkormányzati feladatok ellátását a Közgyűlés és szervei biztosítják,
amelyre az önkormányzat az Étv. 30/A. §-a és a 16/A. §-a szerint településrendezési- és tervezési
szerződést köthet.
A „GSV" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4034 Debrecen, Vámospércsi u.
37., képviseli: Gulyás János ügyvezető a továbbiakban: Célmegvalósító) Debrecen, Mikepércsi út –

0532/2 hrsz-ú út – 0530/22 hrsz-ú út – 0537/4 hrsz-ú út által határolt területre vonatkozó
településrendezési eszközök módosítására irányuló kérelemmel fordult Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatához (a továbbiakban: Önkormányzat).
A módosítással érintett ingatlanok:
A módosítással a Mikepércsi út mentén lévő, a Célmegvalósító ügyvezetőjének tulajdonát képező
0530/75 hrsz-ú ingatlan, és a 0530/24, 0530/25 hrsz-ú idegen tulajdonú, és a 0530/22 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú ingatlanok érintettek.
A módosítás összefoglaló ismertetése, lényegi elemei:
A Célmegvalósító a jelenleg is működő raktározási tevékenységét kereskedelmi-szolgáltató
tevékenységgel bővíteni, egyben a terület kihasználatlan nagyobb részét telephelyek kialakításával
fejleszteni kívánja, ehhez szükséges a településrendezési eszközök módosítása. A fejlesztési
elképzeléseinek megvalósíthatósága érdekében a jelenlegi egyéb ipari gazdasági terület (Ge)
területfelhasználás kereskedelmi, szolgáltató gazdasági (Gk) területfelhasználásra módosul. A
módosítás célja a Mikepércsi úti csomópontban az ellátó, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági funkció
fejlesztése, mely alkalmas lehet a Mikepércsi út túloldalán megvalósuló ipari és logisztikai telephely
tevékenység kiszolgálására is.
A településszerkezeti tervvel összhangban kereskedelmi-szolgáltató gazdasági rendeltetési zóna
(építési övezet) kerül rögzítésre Gk 612965 építési övezeti kóddal.
A javasolt építési övezeti kód: Gk 612965.
- a Gk betűjel a kereskedelmi,- szolgáltató gazdasági zóna jele,
- az első szám az építészeti karakter (6) egyéb,
- a második szám (1) nem kialakult kategória;
- a harmadik szám a beépítési mód (2) szabadonálló-általános;
- a negyedik szám a megengedett legkisebb építési telek nagysága (9) = min.4000m2;
- az ötödik szám a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (6) = 50 %; zöldterület 30%.
- a hatodik szám a megengedett legnagyobb építmény-magasság (5) = 8,5 – 12,5 méter.
Jelen esetben olyan mértékű módosításról van szó, mely a hatályos településrendezési eszközök közül
mind a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú
határozatával megállapított településszerkezeti terv, mind a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítását jelentheti.

A határozati javaslat mellékletét képező telepítési tanulmányterv szerint a kérelmezett
településszerkezeti és szabályozási terv módosítás megvalósítható. A telepítési tanulmánytervet a
Célmegvalósító megbízásából a Főépítészi Iroda készítette el.
Az Étv. 30/A. §-a alapján az Önkormányzat egyes, a településrendezési eszközökben rögzített célok
megvalósítására településrendezési szerződést köthet az érintett ingatlanon a telek tulajdonosával,
illetve a beruházni szándékozóval, melynek keretében a szerződés tárgya lehet különösen:
-

a telepítési tanulmányterv alapján a településfejlesztési koncepció, az integrált
településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök kidolgozásának finanszírozása,

-

azon egyéb költségeknek vagy egyéb ráfordításoknak a cél megvalósítója általi átvállalása,
amelyek a cél megvalósításának:


előfeltételei – az érintett terület előkészítése, ennek keretében a telekviszonyok
rendezése vagy megváltoztatása, a talaj megtisztítása – vagy



következményei – a szükséges kiszolgáló intézmény és infrastruktúra-fejlesztések -,
és azok megvalósítása az önkormányzatot terhelné.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése előírja, hogy településrendezési szerződés előkészítéséhez
telepítési tanulmánytervet kell készíteni.
A telepítési tanulmányterv egy adott építési beruházással kapcsolatos önkormányzati döntést elősegítő
dokumentáció, amely bemutatja a tervezett építési beruházást és annak az épített és természeti
környezettel való viszonyát.
A Célmegvalósító által elkészíttetett telepítési tanulmánytervben rögzítésre kerültek az adott terület
felhasználhatóságára és fejlesztésére vonatkozó elképzelések és az ezekhez szükséges
településrendezési eszközökön indokolt változtatások.
A Közgyűlés dönti el, hogy támogatja-e a Célmegvalósító elképzelésének megvalósítását. Az
elfogadott telepítési tanulmányterv alapján köthető településrendezési- és tervezési szerződés a
Célmegvalósítóval.
Az Étv. 30/A. § (5) bekezdése alapján a településrendezési szerződésben a telek tulajdonosa vagy
annak hozzájárulásával a beruházó által vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a
településrendezési kötelezettség tényét a települési önkormányzat jegyzőjének megkeresésére az
ingatlan-nyilvántartásba fel kell jegyeztetni.
Tekintettel arra, hogy a telepítési tanulmányterv alapján a településrendezési eszközök módosításával
érintett ingatlanok több tulajdonos tulajdonában állnak, az érintettek jogszerű nyilatkozatot csak akkor
tudnak tenni, ha már rendelkezésükre áll a Közgyűlés által elfogadott telepítési tanulmányterv.
A településrendezési- és tervezési szerződésről akkor lehet dönteni, ha a közgyűlési döntés
időpontjában rendelkezésre állnak az ingatlannyilvántartási feljegyzéshez szükséges nyilatkozatok a
megfelelő okirati formában (illetőleg, amennyiben a Célmegvalósítónak nyomós érdeke fűződik a
szerződés mielőbbi megkötéséhez, a megkötendő szerződésben – ingatlannyilvántartási feljegyzéshez
szükséges nyilatkozatok hiányában – a véleményezési eljárás megindításának feltételéül lehet szabni a
nyilatkozatok beszerzését és átadását).
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról dönteni
szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a főépítész előterjesztésére az 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § (2) bekezdése alapján
1./ elfogadja a Debrecen, Mikepércsi út – 0532/2 hrsz-ú út – 0530/22 hrsz-ú út – 0537/4 hrsz-ú út által
határolt területrészére vonatkozó telepítési tanulmánytervet a melléklet szerint.
2./ Felkéri a főépítészt az 1./ pont szerinti telepítési tanulmányterv alapján a településrendezési- és
tervezési szerződés előkészítésére és a Közgyűlés elé történő terjesztésére.
Határidő: azonnal
Felelős: a főépítész
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2017. december 4.
China Tibor
főépítész

