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Tisztelt Képviselő Testület!
I.
A.
A 2015. októberében átadott Nemzeti Építészetpolitika alapozta meg a települések értékeit védő és
kiteljesítő új szemléletet hozó jogszabályi változásokat, melynek része a Településképi Arculati
Kézikönyv (a továbbiakban: Kézikönyv) is.
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) a települések
esztétikus lakókörnyezetének kialakítása, illetve védelme érdekében Kézikönyv bevezetésével teremt
lehetőséget a jellegzetes települési karakterjegyek meghatározására és társadalmasítására.
A Kézikönyv célja a szemléletformálás, hogy ezáltal segítséget nyújtson mind a helyi lakosoknak, mind
a szakembereknek, mind pedig a település életébe bekapcsolódni kívánóknak ahhoz, hogy az értékek
felismerésével és a településképhez kapcsolódó alapelvek bemutatásával tárja fel a település épített és
természetes környezetének szépségeit.
A Kézikönyv előtérbe helyezi a település meghatározó elemeit, településképi jellemzőit, értékeit, eltérő
karakterű településrészeit, majd eszerint a településkép minőségi formálására vonatkozó építészeti
ajánlásokat fogalmaz meg szöveges és képi formában az egységes településképhez való illeszkedés
céljából. A Kézikönyv lényegében a település természeti, és építészeti örökségének és jelenének a tükre,
iránymutatással a jövőre vonatkozóan.
Ajánlásaival, jó példáival lehetőséget kínál arra, hogy az építészek a hely, a hely szellemének és a
településszerkezet, a településkép megismerése után olyan házat tervezhessenek, melyek a
településképet harmonikusan fejlesztik azáltal, hogy tekintettel vannak az építészeti természeti
örökségre is és megfelelnek a mai kor lakhatási elvárásainak.
Az ajánlások nem tekinthetők szigorúan kötelező jellegűnek, céljuk nem a tervezési szabadság
megkurtítása, hanem éppen a helyi értékek megismertetése a sokféle építészeti lehetőség feltárása, a
településhez illeszkedő választási lehetőségek bemutatása.
A Kézikönyv mind léptékében, mind szemléletében újszerű megközelítést igényel, léptékében ugyanis
nem az épületre, hanem az azt magába foglaló és értelmező környezetre irányul.
A Kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem „nyílt”, folyamatos hozzászólást és változást lehetővé
tevő, szemléletformáló kezdeményezés kézzel fogható eleme kíván lenni.
Összességében a Kézikönyv a helyi építészeti minőség garanciája lehet azzal, hogy tartalmával aktív
támogatója lesz a településkép jövőbeni formálását illetően. Az így létrejövő közös eredmény nem csak
a mának, hanem a jövő generációinak is szól.
B.
A Kézikönyv létrehozásának folyamatát, az adatszolgáltatások és a véleményezések rendjét, továbbá a
partnerségi egyeztetések szabályait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
tartalmazza.
1./ A Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján az előzetes adatkérés megtörtént, ennek keretein
belül
-

a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága,

-

a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztálya,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és
a Miniszterelnökség - Kulturális Örökségvédelemért és kiemelt kulturális beruházásokért
felelős államtitkára

került előzetesen megkeresésre.
Előzetes adatszolgáltatás a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságától és a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Járási Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályától érkezett 2017. március
és április hónapban.
2./ A településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról
szóló 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltak szerint a partnerségi
egyeztetések is lezajlottak.
Lakossági fórum összehívására került sor 2017. március 23. napján a Korm. rendeletben és a R.-ben
előírtaknak megfelelően, a lakossági fórum előtt és után 8-8 nap véleményezési lehetőség biztosításával.
Érdemi, a Kézikönyv készítését befolyásoló észrevétel, vélemény a lakossági fórumon és a
véleményezés ideje alatt (2017. március 01. - 2017. március 31.) érkezett.
A településkép és épített környezetünk védelmére vonatkozóan a vélemények fogadásra kerültek és a
Kézikönyvben foglalt ajánlások ezen kérdéskörökre részletesen kitérnek. Több észrevételben a
zöldfelületek védelmének és minőségének kritikája fogalmazódott meg. A Kézikönyv 7. és 8. fejezete
ad a közterületek minőségi fejlesztését célzó, szabályozó jellegű ajánlásokat.
Kifejezetten a tűzfalak városképi problémakörével foglalkozó lakossági problémafelvetés is érkezett, e
tekintetben a Kézikönyv 7. fejezetében kerültek ajánlások megfogalmazásra. Ezen túl több hallgatói
pályázati terv készült a tűzfalaknak, mint városképi „sebeknek” az attraktív módon történő kezelésére.
Utasvárók kialakítására vonatkozó javaslatok is érkeztek, melyeket szintén elfogadott a kidolgozó és
beépített a Kézikönyv 9. fejezetének ajánlásai közé.
Sok olyan észrevétel érkezett továbbá, amelyek egyedi jelleggel egy-egy konkrét hely problémakörére
(épület, közterület állapota, megjelenése) tett megjegyzéseket.
3./ A polgármester az elkészült Kézikönyvet a Korm. rendelet előírásainak megfelelően partnerségi
véleményezésre bocsátotta, valamint véleményezésre megküldte a Magyar Építész Kamarának, a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, a kulturális örökség védelméért felelős miniszternek,
valamint a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságának. A partnerségi véleményezés során (2017.
november 03. – 2017. november 21.), valamint az annak részét képező lakossági fórumon (2017.
november 13.) az elkészült, egyeztetésre összeállított Kézikönyvvel kapcsolatban nem érkezett érdemi
vélemény.
A Kézikönyv 2017. november 14-én az Lechner Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztető
felületre feltöltésre került. A Korm. rendeletben előírtak szerint a véleményező szerveknek 21 nap állt
rendelkezésre véleményezésre.
A véleményező szervek által visszajuttatott véleményekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom a
Tisztelt Közgyűlést:
a) a Hortobágyi Nemzeti Park a Kézikönyvben foglaltakat megfelelőnek tartotta,

b) a Miniszterelnökség, Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság az elkészült Kézikönyvvel kapcsolatban észrevételt,
kifogást nem fogalmazott meg,
c) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megállapította, hogy a Kézikönyv nem tartalmaz
elektronikus hírközléssel kapcsolatos megállapítást,
d) a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara a véleményezési adatlapon a tartalmi követelményeknek való
megfelelést igazolta.
Szakmai véleményére pedig az alábbiak szerint reflektálunk:
1.

A helyi védett értékeink fejezetben, az épületek, szobrok, síremlékek, épületek tekintetében
védettségi fokozattal történő kiegészítését elfogadjuk, azonban az épületek építészeti
ismertetésével történő kiegészítést formai és tartalmi szempontokat is figyelembe véve nem
támogatjuk, tekintettel az elkészült értékkataszterre.

2.

A karaktertérkép tekintetében a rajzi és a szöveges rész összhangját, illetve a teljes
közigazgatási területre vonatkozó lehatárolás felülvizsgálatát támogattuk.

3.

A Változtathatósági kategóriák nevű térkép szöveges kifejtéssel történő kiegészítését
elfogadtuk.

4.

A meghatározó területek lehatárolása a településképi Rendeletnek megfelelő módon lett
kialakítva, annak újragondolása nem indokolt.

5.

A közterületre megfogalmazott elvek általános jellegűek, ezért kerültek külön fejezetben
rögzítésre.

6.

A jó példák magyarázó szöveggel történő kiegészítését elfogadtuk.

7.

A Modellezés, építészeti kísérletek fejezetet fontosnak tartjuk, annak törlését a
Kézikönyvből nem támogatjuk.

8.

A mellékletek tartalma a kapott adatszolgáltatás alapján került összeállításra, így annak
átdolgozását nem tartjuk szükségesnek.

9.

A közigazgatásilag kapcsolódó településrészek karakterszabályozása megoldott, külső
kertségi építészeti karakterbe tartoznak.

10. A beépítésre nem szánt területek elemzését elfogadtuk.
11. A Kézikönyv lakossági szemléletformálásának erősítését megfontoljuk, az évenkénti
felülvizsgálat során. Megjegyezni kívánom, hogy a Kézikönyv elsődleges felhasználója az
építész szakma.
C.
Összefoglalás
A Kézikönyv az ajánlásokkal, jó példák bemutatásával arra törekszik, hogy Debrecen városa vonzó
életteret biztosítson a településen élők számára, úgy, hogy a településszerkezet továbbra is igazodjon a
fenntartható településfejlesztéstől elvártakhoz. A Kézikönyv a településképi rendelet szakmai
megalapozásának eszköze.

II.
A.
1./ A fent kifejtett, Kézikönyvben meghatározott ajánlások, javaslatok alapján készült el Debrecen
Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló rendelete (a továbbiakban: Rendelet), amelyben a
Törvény és a végrehajtását biztosító kormányrendeletek keretei között került sor a helyi településképi
szabályok meghatározására.
A Rendelet megalkotásának célja a város településképe és történelme szempontjából meghatározó,
hagyományt őrző, sajátos megjelenésű építészeti örökségének, a településképet meghatározó értékű
elemeinek a védelme, jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. E
védelem a helyi területi és egyedi védelem megállapításával, a településképi szempontból meghatározó
területek meghatározásával, a rögzített településképi követelmények betartatásával és a településképérvényesítési eszközök szabályozásával biztosítható.
2./ A Kézikönyv elkészítésére és véleményezésére előírt szabályok azonosan érvényesülnek a Rendelet
tekintetében is.
A véleményezés előzetes szakaszában egyidejűleg került sor az adatszolgáltatás megkérésére a
jogszabályban meghatározott szervektől, illetőleg a lakossági fórum megtartására.
A Rendelet vonatkozásában sem a lakossági fórumon, sem egyéb partnertől, illetőleg szakmai
szervezettől észrevétel, vélemény nem érkezett.
3./ A Kézikönyv és a jogszabályok alapján elkészített Rendelet közzétételre kerül partnerségi
véleményezésre 2017. november 18. – 2017. november 26. között, illetőleg 2017. november 27. napján
lakossági fórum került megtartásra. Az elkészített és egyeztetésre összeállított Rendelettel kapcsolatban
észrevétel, lakossági vélemény nem érkezett. A lakossági fórumon érdeklődő nem jelent meg.
A Rendelet 2017. november 28-án feltöltésre került a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett digitális
egyeztető felületre. A véleményező szerveknek 21 nap áll rendelkezésre véleményezésre.
A Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontja alapján a Rendeletet az állami főépítészi hatáskörében
eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a kulturális
örökség védelméért felelős miniszter és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága véleményezi.
E véleményező szervekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést:
1./ A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Debreceni Hatósági Irodája a CD/37103-3/2017. számú
iratában arról tájékoztatott, hogy a Rendeletet megvizsgálta és megállapította, hogy az tartalmazza az
elektronikus hírközlési építmények elhelyezésére vonatkozó szabályokat. Egyéb észrevételt a hatóság
nem fogalmazott meg.
2./ A kulturális örökség védelméért felelős miniszter nevében a Társadalmi és Örökségvédelmi
Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság Kulturális
Örökségvédelmi és Kiemelt Fejlesztési Főosztály Műemléki és Régészeti Osztálya a 2017. december
4-én kelt elektronikus levelében arról tájékoztatott, hogy a Rendelettel kapcsolatban észrevételt,
kifogást nem fogalmaz meg.
3./ A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága a 1433-16/2017. számú levelében megállapítja, hogy a
„314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján Debrecen Megyei Jogú Város elkészült településképi
rendelete megfelel az elvárható követelményeknek.” Az Igazgatóság egyéb észrevételt nem fogalmazott
meg.

4./ Az állami főépítészi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal véleménye még nem
érkezett meg, az a Közgyűlésen kerül ismertetésre.
B.
1./ A Rendelet rövid bemutatása:
a) a Rendelet valamennyi településképpel kapcsolatos helyi szabályt rögzít, mivel egyéb helyi
rendeletek a későbbiekben nem tartalmazhatnak településképi rendelkezéseket, vagy ha igen, azok a
törvény erejénél fogva nem alkalmazhatóak,
b) a Rendelet fejezetekre tagozódik, amelyek közül kiemelendő a helyi építészeti örökséggel kapcsolatos
szabályok a II. fejezetben (a helyi területi védelem és a helyi egyedi védelem hatálya alá tartozó
településképi elemek az elrendelt védettség szempontjából részben változatlanok, mert átemelésre
kerültek a jelenleg önálló, a helyi építészeti örökség védelméről szóló rendeletből, részben pedig
kiegészítésre kerültek a helyi építési szabályzat és szabályozási terv rajzi részéből) és a településképi
követelmények a IV. fejezetből, illetőleg azok érvényesítési eszközei az V. fejezetből,
c) alkalmazási területek vonatkozásában három fő területet lehet megkülönböztetni
- területi védelemmel érintett terület /mely jelentősen csökkent, ld. Rendelet 1. melléklete/
- egyedi védelemmel érintett elem / ld. Rendelet 2. melléklete/
- településképi szempontból meghatározó terület /ez új elem, jelentős területtel, ld. R. 3. melléklete/
d) reklámozási tevékenységet területi védelemmel és egyedi védelemmel érintett területen, építményen
folytatni nem lehet,
e) a konkrét típusú követelményeket a Rendelet 14. – 20. § -ok tartalmazzák lebontva külön-külön a már
említett alkalmazási területekre,
f) külön említést teszek a reklámok, reklámhordozók és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó
településképi követelményekről:
- a reklám, reklámhordozó fogalmi meghatározása szűkebb, mint ahogyan azt az eddigi
gyakorlatunkban, a helyi reklámrendelet tartalmazta, mint pl. a cégtábla, az üzletfelirat, egyéb
vállalkozást népszerűsítő felirat és grafikai megjelenés, ha a vállalkozás használatában álló
ingatlanon van elhelyezve, a kirakaton belül elhelyezett gazdasági reklám - ezen eszközök
korábban hirdetménynek vagy hirdető-berendezésnek minősültek),
- a reklámok, reklámhordozók vonatkozásában kötelező a bejelentési eljárás lefolytatása, míg az
egyéb műszaki berendezésekre (mint ahogyan az építésügyi hatósági engedély nélküli építési
tevékenységre) csak lehetőség,
g) a településkép-érvényesítés eszközeiként a már ismert három eljárás, valamint a bírság kerül
szabályozásra:
- településképi véleményezési eljárás 22. és 23. § (nincs változás: a hatósági engedélyhez kötött, a
Rendelet 4. mellékletében meghatározott tevékenységek vonatkozásában történik);
- településképi bejelentési eljárás 24. § (változás: a rendeltetésmódosítást nem kívánjuk bejelentés alá
vonni);
- településképi kötelezési eljárás 25. § (változás: reklámok, reklámhordozók tekintetében nem a
polgármester, hanem a Kormányhivatal jár el);
- településképi bírság 26. § (változás: reklámok, reklámhordozók tekintetében nem a polgármester,
hanem a Kormányhivatal jár el, továbbá lehetőség van a max. 1.000.000 Ft bírság összegének
differenciálására, a Rendelet tartalmazza a szempontokat).

2./ A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) alapján a jogszabály
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat
elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Közgyűlést tájékoztatni kell.
A Jat. 17.§ (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit,
és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
A rendeletalkotás várható következményeiről — az előzetes hatásvizsgálat vonatkozásában — az alábbi
tájékoztatást adom:
a) a rendeletalkotás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
aa) társadalmi, gazdasági költségvetési hatása:
A helyi lakosság egészét érintő identitás tudat fejlesztésében fontos szerepe van a rendeletalkotásnak,
mert a Rendelet iránymutatást ad a település építészeti és természeti értékeinek megőrzésére, azok
tovább fejlesztésére. Az Önkormányzat számára többlet költséget nem jelent.
ab) környezeti és egészségi következményei:
A rendeletalkotás szempontjából nem relevánsak.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletalkotás az Önkormányzat számára jelentős adminisztratív terhet nem jelent.
b) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:
A Rendelet megalkotása a Törvény előírása szerint kötelező feladat az önkormányzatok részére. A
jogalkotás elmaradása mulasztásos törvénysértést valósítana meg.
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet
alkalmazásához szükséges ezen feltételek rendelkezésre állnak.
C.
Összefoglalás
A városképi értékek megőrzésére és formálására vonatkozó szempontok alapján történő helyi anyagi és
eljárási szabályok megalkotásával a város építészeti örökségének, arculatának a jövő nemzedékek
számára való megtartása és minőségi formálása valósulhat meg figyelemmel az általános építészeti
környezet és kultúra szemléletformáló elemeire.

III.
A Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése értelmében a Kézikönyvet az önkormányzat normatív határozata
mellékleteként fogadja el.
Az előadottak figyelembevételével kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a
határozati javaslatot és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.
H a t á r o z a t i j a v a s l a t:
A Közgyűlés
a főépítész előterjesztésére
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján
1./ elfogadja a 2018. január 1. napjától hatályba lépő Debrecen Megyei Jogú Város Településképi
Arculati Kézikönyvét a melléklet szerint.
2./ Felkéri a polgármestert a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/B. § (1) bekezdésben foglalt
feladatokról gondoskodjon.
Határidő: az elfogadást követő 15 nap
Felelős: a polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többségű döntést igényel.
Debrecen, 2017. december 7.
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