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Tisztelt Közgyűlés!
I./
Magyarország Kormánya a 107/2018. (VI. 15.) Korm. rendelettel módosított 58/2018. (III. 26.) Korm.
rendeletében Debrecen Megyei Jogú Város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben
(ÉNYGÖ) ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról, valamint az 1278/2018. (VI. 15.) Korm. határozattal módosított 1147/2018. (III. 26.)
Korm. határozatában Debrecen Megyei Jogú Város külterületén található földrészletek beruházási
célterületté nyilvánításáról döntött.
A fejlesztéssel érintett terület tervezési területe: a 33. sz. főút– közigazgatási határ –0282/2 hrsz-ú út –
Kastélykert utca –0287 hrsz-ú út – 0142/146 hrsz-ú út – 0142/147 hrsz-ú út – józsai belterületi határ –
0235 hrsz-ú út – 0231 hrsz-ú út – 0230/1 hrsz-ú út által határolt területrész.
A fejlesztés célja, hogy a térségben nagy területigényű telephelyfejlesztést célzó vállalkozások
számára jó infrastrukturális adottságokkal rendelkező, és nagyobb munkaerőigényt is kiszolgálni
képes területet biztosítson a letelepedésre.
A fejlesztési igény a településrendezési eszközök szintjén a 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozattal
elfogadott településszerkezeti terv és annak leírása, (továbbiakban: településszerkezeti terv) valamint a
8/2003. (V. 23.) Kr. rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat és szabályozási terv (a
továbbiakban: DÉSZ) módosítását indokolja.
A fentiekben rögzítettek mellett a településrendezési eszközök módosításánál a magasabb szintű
területrendezési tervekkel, azaz az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI.
törvénnyel (továbbiakban: OTrT törvény) és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
13/2010. (IX. 17.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Megyei Területrendezési Tervvel való
összhangot is igazolni kell.
A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének
megfelelően pontosítással, eltéréssel, beillesztéssel vagy beépítésre szánt terület kivételes kijelölésével
lehetséges a térségi és települési szintű tervek egymáshoz illesztése. Az 1. § (1) bekezdés d) pont da)
alpont szerinti beépítésre szánt terület kivételes kijelölése miatti eljárás szükséges az érintett terület
településrendezési eszközökben történő területfelhasználási és övezeti átsorolásához.
Tekintettel arra, hogy új beépítésre szánt terület kijelölésére kerül sor, az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja alapján a biológiai
aktivitásérték változását számítással szükséges igazolni, azaz a kijelöléssel egyidejűleg a település
közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem
csökkenhet. Ezen jogszabályi követelménynek való megfelelés érdekében kerül kijelölésre a 33. sz.
főút – 0235 és 0230/1 hrsz-ú út – józsai belterületi határ – 35. sz. főút – közigazgatási határ – 471. sz.
főút – központi belterületi határ – 0182/5 hrsz-ú út – 0205 hrsz-ú út által határolt terület.
A fejlesztési területet érintően és ezzel összefüggésben az aktivitásérték pótlásának biztosításával
érintett területre a településszerkezeti terv, valamint a DÉSZ módosítása 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) 42. §-a szerinti tárgyalásos eljárás szerint került lefolytatásra.

II./
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az érintett terület településrendezési eszközeinek
módosításával együtt lefolytatásra került:

1. a területrendezési hatósági eljárás: melynek eredményeként térségi területfelhasználási engedélyt
kapott a fejlesztéssel érintett területen belül kijelölt beépítésre szánt terület, így lehetőség nyílt egyéb
ipari gazdasági terület kijelölésére a módosuló településrendezési eszközökben.
2. a településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv
módosításának a Korm. rendelet 42. §-a szerinti tárgyalásos eljárás:
a Debrecen, 33. sz. főút – közigazgatási határ – 0282/2 hrsz-ú út – Kastélykert utca – 0287 hrsz-ú út –
0142/146 hrsz-ú út – 0142/147 hrsz-ú út – józsai belterületi határ – 0235 hrsz-ú út – 0231 hrsz-ú út –
0230/1 hrsz-ú út által határolt területrészre
és a biológiai aktivitásérték pótlásának biztosítása érdekében a 33. sz. főút – 0235 és 0230/1 hrsz-ú út
– józsai belterületi határ – 35. sz. főút – közigazgatási határ – 471. sz. főút – központi belterületi határ
– 0182/5 hrsz-ú út – 0205 hrsz-ú út által határolt területrészre vonatkozóan.
A módosítással érintett ingatlanok a fejlesztési területet érintően:
Az 58/2018. (II. 26.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő beruházással érintett, Debrecen Megyei
Jogú Város közigazgatási területén elhelyezkedő külterületi ingatlanok.
A módosítással érintett ingatlanok az aktivitásérték pótlását érintően:
egyéb ipari gazdasági terület vonatkozásában: 0212/5 hrsz.
vasúti közlekedési terület: 02472/2 hrsz-ú területből a b és c jelű alr; illetve a 02473 hrsz-ú területből a
b jelű alr;
mezőgazdasági tanyás területek vonatkozásában: 0236/69; 0236/70; 0216/22-28; 0219 b, c, d, f alr.;
0233 b, c, d alr.; 0221/1 d, f alr.; 0163/1 a alr.; 0214/7; 0223/39; 0210/5 b alr.; 0166/26; 0166/27;
0174/12; 0174/13; 0136; 089 (212/32/C és 212/32/NY3 jelű erdőtag része); 082; 084; 081/38; 081/41;
081/45; 081/50; 017/1; 028/43-44; 028/41-42; 026/7 d alr; 026/6 eddig nem jelölt része; 02636/25 b
alr.; 02636/40 b alr.; 02636/28 b alr.; 02564/1; 02568/1; 02552/17-18-19-20; 02545/17 h alr.;
02545/18, 02545/19 eddig nem jelölt része; 02545/20 a és b alr.; 02545/21 a és b alr.; 02552/21 c alr.;
02541/72; 02541/1 út keleti része; 02525/1 a alr.; 02521/6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16; 02504/3 b
alr.; 02504/4; 02504/10 (117/VA jelű erdőtag része); 02510; 02506/12; 02506/3; 02493/3; 02493/5
(277/A2 és 277/127/C jelű erdőtag része); 02494/2; 02492/5; 02498/1 a alr.; 02497 a alr.; 02481 a alr.;
02487/32 b alr.; 02487/31 a alr.; 02487/2 a alr.; 02483/29; 02476/7; 02477/12-13-14; 02478 a alr.;
02474/6; 02474/16-17-18-19-20-21-22-23; 02395/21; 02433; 02455; 02457; 02406/3; 02406/7;
02420/3; 02420/4; 02412/28 d és f alr.;
III./
A módosítás célja, hatása, összefoglaló ismertetése, lényegi eleme:
A módosítás célja az érintett területeken olyan területfelhasználás és az alapján olyan szabályozás
rögzítése, mely lehetővé teszi egy nagy területigényű gazdasági terület kijelölését. Mindezek mellett
fontos célként szerepel a város biológiai aktivitás értékének szinten tartása, környezet- és
természetvédelmi érdekek figyelembe vétele.
Összességében elmondható, hogy a tervezett fejlesztés Magyarország, és azon belül Hajdú-Bihar
megye területfejlesztési dokumentumaival nem ellentétes. Az országos és megyei célok elérésének
lehetősége nem sérül ezen módosítás során.
A tervezett fejlesztés a Debrecennel szomszédos települések rendezésére nem gyakorol érdemi hatást.
Debrecen nagy kiterjedésű közigazgatási területének köszönhetően a fejlesztés a szomszédos
településektől távolabb valósul meg.
Az ÉNYGÖ létrejöttével nemcsak a város, hanem a térség gazdasága is jelentős változáson mehet át.
Erősödhetnek a beszállítói iparágak, a munkaerőpiac koncentrálódik, és ez a folyamat új
gazdaságfejlesztési kapacitások mozgósítását is igényelheti, amelyeknek településfejlesztési és
rendezési vonatkozásaival is lehet számolni.
A területhasználat módosításából eredő környezeti hatások nem olyan jelentősek, hogy a környező
lakott területeket negatívan befolyásolják, ugyanakkor előmozdíthatják a város lakott területeinek
fejlesztési lehetőségeit.

A tervmódosításból származó környezeti hatások a fejlesztés és azzal összefüggő infrastruktúra
kialakításának megvalósítását támogathatóvá teszik. A fejlesztés jelenleg mezőgazdasági hasznosítású
földterületeket érint. A terület környezetében megmaradó mezőgazdasági területek továbbra is
biztosítják a tájképi változatosságot, a beavatkozás táji értéket nem érint. A tervezéssel érintett
területen az épített örökség körébe tartozó értéket (Látóképi csárda műemléki védettségű épülete) nem
befolyásolja a módosítás.
A tervezett fejlesztés a népesség területi elhelyezkedésére alapvetően nincs hatással, ugyanakkor a
létrejövő nagyszámú új munkahely, a szakemberigény minden bizonnyal a lakosság létszámának
növekedéséhez vezet.
III./A.
A településszerkezeti terv javaslata szerint:
1. Új ipari gazdasági terület (egyéb ipari gazdasági (Ge) terület) kijelölése történik túlnyomórészt
mezőgazdasági tanyás (Mt) területek felhasználásával. A beépítésre szánt területek mérlege nő. A
településszerkezeti terv leírásának a területfelhasználások területi változását rögzítő táblázata jelöli a
változásokat.
Új vonalas szerkezeti elem jelenik meg a módosítással érintett területegységen belül.
A meglévő közlekedéshálózati elemek közül az M35 gyorsforgalmi út nyomvonala változatlanul
marad. A terület feltárása, Felsőjózsa és Nagymacs autópálya kapcsolatának biztosítása érdekében,
ezzel együtt a város forgalmi terhelésének (33. sz. főúton jelentkező) csökkentésére új közúthálózati
elemként Felsőjózsa nyugati határa mellett új autópálya csomópont kialakítása szükséges. Ezzel együtt
az autópálya mentén Görbeháza irányából a jobb pálya felől országos mellékút kijelölése indokolt
(településszerkezeti szempontból települési gyűjtőút) Nagymacs irányába, Nagymacs dél-nyugati
oldalától pedig új bekötőút kerül rögzítésre.
Gyűjtőút kerül feltüntetésre a tervezett nagy területigényű telephely körül, délről a 33. sz. főútról
kapcsolat biztosításával. Feltünteti jelen terv az ÉNYGÖ-hez közforgalmi vasúti kapcsolat biztosítását
a meglévő macsi vasútállomás fejlesztése mellett.
2. A fejlesztéssel érintett terület biológiai aktivitás pótlása egyrészt a fejlesztési területen, másrészt az
erdőkataszteri nyilvántartás szerinti erdő területfelhasználás rögzítésével valósul meg. Ezáltal a
biológiai aktivitás érték szinten tartása Debrecen területén biztosított lesz.
A biológiai aktivitás értékének minimális növekménye +22,66, mely a város területét érintő további
módosítás során a Korm. rendelet 16. § (8) bekezdése értelmében felhasználható.
III./B.
A szabályozási terv módosítási javaslata szerint:
A tervezési területen belül strukturált, övezeti szabályozással négy önálló építési övezet szerinti terület
és telekalakítási irány határolható le:
Ge 612964
Kkö 612964
Ge 612Z6X (MGÖ)
Ge 612Y6X (MGÖ)
ahol a Ge 612Z6X (MGÖ) zóna fő rendeltetésének minimális telekmérete 10,0 ha, a Ge 612Y6X
(MGÖ) zóna fő rendeltetésének minimális telekmérete 100 ha. Mindkét zónában a max.
építménymagasság értéke 30,0m.
Feltáró közlekedési elemek tekintetében:
A gazdasági övezet közúti feltárását két irányból autópálya kapcsolattal kell ellátni, ezért legalább
gyűjtőútnak megfelelő kapacitású közúthálózati elem kiszabályozása indokolt. Az egyik meglévő
autópálya csomópont kapacitásnövelő fejlesztésének igényét csak többlet területtel lehet biztosítani. A
fejlesztési terület teherforgalmának kiszolgálását északról egy új autópálya csomópont kialakításával

lehet biztosítani. A kialakítandó közlekedési területeket a fő forgalmat bonyolító keleti és déli oldalon
40 m szélességű közterületigénnyel szükséges kialakítani, a nyugati oldalon nem várható a nagyobb
forgalmi terhelés. Így külterületi gyűjtőútként mezőgazdasági használatra is alkalmas, 25-40 m közötti
szélesség szabályozása javasolt.
Nem közlekedési célú közterület biztosítására, csapadékvíz visszatartására és helyben történő
szikkasztásra déli oldalon intenzív zöldfelület létesítése indokolt.
A terület kötöttpályás közlekedési igényeit a közforgalmi vasútról lecsatlakozó iparvágány
biztosíthatja, a növekvő vasúti személy- és teherforgalmat kiszolgáló macsi vasútállomás fejlesztésére
is biztosít területet jelen terv.
Az újonnan beépítésre szánt területeken egységesen 50% a beépíthetőség mértéke, melyhez 30%
zöldfelület biztosítása indokolt. A területrészt illetően az építménymagasság, az építési hely, és a
minimális telekméret rögzítése érdekében úgynevezett sajátos előírás rögzítése válik szükségessé.

IV./
A tárgyi módosítás kapcsán az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.
(I. 11.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti véleményezők nem tartották indokoltnak a környezeti
vizsgálati eljárás lefolytatását, azonban a környezeti hatások és feltételek jelentőségének
meghatározása céljából ilyen tárgyú alátámasztó munkarész és a környezeti vizsgálat eldöntéséhez
készített tájékoztatási dokumentáció készítése vált szükségessé.
A környezeti vizsgálat elkészítésének szükségességét eldöntő egyeztetési eljárást lefolytattuk, és a
megkeresett szervek közül egyik sem tartotta olyan jelentősnek a módosítást, mely a környezeti
vizsgálat lefolytatását, elkészítését indokolttá tenné.
Fentiek alapján a Közgyűlés Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága a 45/2018. (VI. 20.)
KVFB határozatában – figyelembe véve a terv megvalósítása során várható környezeti hatást – a
környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak az érintett területre.
V./
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 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 fentiek alapján – a DÉSZ módosításának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat
vonatkozásában – az alábbi tájékoztatást adom:

A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Az ipari hasznosítás a népesség területi elhelyezkedésére alapvetően nincs hatással, ugyanakkor
nagyszámú új munkahely alakulhat ki. A fejlesztések megvalósulását követően az
Önkormányzatnál helyi adó többletbevétel keletkezik.
b) a módosítás környezeti és egészségügyi következményei:
A módosítási javaslat szerint a tervezési terület általános környezeti állapotában a fejlesztés
jellegéből eredően jelentősebb változás várható. A módosítás eredményeként a területhasználat és
környezet-igénybevétel változik, de a szabályozási elemek és a környezetvédelmi jogszabályok
alkalmazása alapján biztosítható a kockázatmentes, biztonságos üzemelés. Jelen módosítás nem

változtatja meg a környezet alapterhelését, azaz nem veszélyezteti a vonatkozó határértékeket.
Ebből eredően a módosítás miatt bekövetkező hatás nem jelentős.
c) a módosításnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Nincs.
d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:
A fejlesztések megvalósíthatóságának megalapozását szolgálja a jelen módosítás.
e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A módosítást követően a településrendezési eszközök végrehajtása tekintetében felmerülő
feladatok ellátásához a feltételek adottak, és az Önkormányzat számára többletköltséget nem
jelentenek.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településfejlesztési, a
településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló 5/2017. (II. 16.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szabályzat) alapján lefolytatásra került a Korm. rendelet 29.
§-ban foglaltak szerinti partnerségi egyeztetés is.
A Szabályzatban leírtaknak megfelelően a közterületen elhelyezett, a helyi lapban megjelentetett
hirdetményben foglaltakkal, illetve a város honlapjára feltöltött dokumentációban foglaltakkal
kapcsolatban 2018. június 2-től 2018. június 19-ig volt lehetőség jelezni a partnerségi
egyeztetésben való részvételi szándékot, illetve észrevételt, javaslatot tenni azokkal összefüggésben.
A lakossági fórum 2018. június 11-én került megtartásra. Ezen időszak alatt partnerként senki nem
jelezte részvételi szándékát a véleményezési eljárásban.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.
24.) önkormányzati rendelet 2. számú 2. pont 2.7. alpontjában foglaltak szerint átruházott hatáskörben
a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság dönt a településrendezési eszközök módosításának
véleményezési szakaszában érkezett vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról.
Az eljárás típusára tekintettel a Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának előírásai és a Korm. rendelet
29/A. §-ban foglaltak szerinti partnerségi egyeztetési eljárással összefüggő véleményezéssel
kapcsolatban döntött a Bizottság.
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság 46/2018. (VI. 20.) KVFB határozatával
elfogadta a tervezési területre vonatkozó településszerkezeti terv, valamint a helyi építési
szabályzat és szabályozási terv véleményezése során a partnerségi egyeztetés tárgyában adott
tájékoztatást - mely szerint nem érkezett partneri észrevétel. A Korm. rendelet 39. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint e döntés közzététele is megtörtént.
A kiemelt nemzetgazdasági beruházáshoz és ezzel összefüggésben a biológiai aktivitásérték
pótlásának biztosítására szolgáló településrendezési eszközök módosításának végső szakmai
véleményezési dokumentációját, az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005.
(I. 11.) Korm. rendelet eljárása, valamint a partnerségi egyeztetés eljárása során keletkező iratanyagot,
beérkezett véleményeket, illetve az ehhez kapcsolódó bizottsági döntéseket megküldtük az állami
főépítészi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet
részére a tárgyalásos eljárás lefolytathatósága érdekében.
A Korm. rendelet 40. § (2) bekezdése szerinti állami főépítészi záró szakmai vélemény tartalmát
a Közgyűlésen szóban ismertetem, ezek hiányában a településrendezési eszközök módosításáról
a Közgyűlés jogszerűen döntést nem hozhat.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tárgyalásos eljárás keretében egyeztetett
településrendezési eszközök - így a határozati javaslat és a rendelettervezet mellékleteit képező

dokumentumok is - a Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés c) pontja szerint leghamarabb az elfogadást
követő napon léptethetők hatályba.
Az előadottak figyelembevételével kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Debrecen, 33. sz. főút –
közigazgatási határ – 0282/2 hrsz-ú út – Kastélykert utca – 0287 hrsz-ú út – 0142/146 hrsz-ú út –
0142/147 hrsz-ú út – józsai belterületi határ – 0235 hrsz-ú út – 0231 hrsz-ú út – 0230/1 hrsz-ú út által
határolt terület és a biológiai aktivitásérték pótlásának biztosítása érdekében a 33. sz. főút – 0235 és
0230/1 hrsz-ú út – józsai belterületi határ – 35. sz. főút – közigazgatási határ – 471. sz. főút – központi
belterületi határ – 0182/5 hrsz-ú út – 0205 hrsz-ú út által határolt területrészre vonatkozóan a Debrecen
Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh.
határozatot, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet a fentiek szerint módosítani szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a főépítész előterjesztésére
az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése és a 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján
1./ módosítja 2018. június 29. napjától Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének
megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozattal megállapított településszerkezeti tervét a
Debrecen, a 33. sz. főút–közigazgatási határ – 0282/2 hrsz-ú út – Kastélykert utca – 0287 hrsz-ú út –
0142/146 hrsz-ú út – 0142/147 hrsz-ú út – józsai belterületi határ – 0235 hrsz-ú út – 0231 hrsz-ú út –
0230/1 hrsz-ú út által határolt területre vonatkozóan az 1. melléklet szerint, a biológiai aktivitásérték
pótlásának biztosítása érdekében a 33. sz. főút – 0235 és 0230/1 hrsz-ú út – józsai belterületi határ –
35. sz. főút – közigazgatási határ – 471. sz. főút – központi belterületi határ – 0182/5 hrsz-ú út – 0205
hrsz-ú út által határolt területre vonatkozóan a 2. melléklet szerint.
A területfelhasználások a 3. melléklet szerinti TR-1/v. és a 4. melléklet szerinti TR-2/v. j. tervlapok
szerint módosulnak.
2./ Felkéri a Főépítészt az 1./ pont szerinti módosítás településszerkezeti terven történő átvezetésére.
Határidő: 2018. június 29.
Felelős:
a főépítész
3./ Az 1./ pontban foglalt módosítással érintett beruházási célterületen az 1147/2018. (III. 26.) Korm.
határozatban foglalt döntésnek megfelelően ipari parkot kíván létrehozni a területen megvalósuló
munkahelyteremtő beruházások ipari telephelyeinek kialakítása érdekében.
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2018. június 21.
China Tibor
főépítész

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
...…/2018. (… …) önkormányzati rendelete
Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában és a 62. § (6) bekezdés
6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében és a 42. § (4) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró
állami főépítészi, népegészségügyi, ingatlanügyi, erdészeti hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal,
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi, környezetvédelmi és természetvédelmi,
közlekedési hatáskörében eljáró Debreceni Járási Hivatala,
bányafelügyeleti hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal,
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága,
légiközlekedési hatóság,
közlekedésért felelős miniszter,
Budapest Főváros Kormányhivatala,
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala,
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat,
honvédelemért felelős miniszter,
Hajdú-Bihar Megyei – tűzvédelmi, polgári védelmi, valamint területi vízvédelmi és területi vízügyi
hatóságként is eljáró - Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Országos Vízügyi Főigazgatóság,
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság,
kulturális örökség védelméért felelős miniszter,
Hajdú-Bihar Megyei Rendőrfőkapitányság,
Országos Atomenergia Hivatal,
Országos Tisztifőorvosi Hivatal,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 42. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében az állami főépítészi hatáskörben
eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal,
valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 2. pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi és
Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V.
23.)
Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 79/R. §-al egészül ki:

„79/R. §
Debrecen, Észak-Nyugati Gazdasági Övezet (ÉNYGÖ) területére vonatkozó sajátos előírások
(1) A sajátos előírások a Debrecen, 33. sz. főút – közigazgatási határ – 0282/2 hrsz-ú út –
Kastélykert utca – 0287 hrsz-ú út – 0142/146 hrsz-ú út - 0142/147 hrsz-ú út – józsai belterületi
határ – 0235 hrsz-ú út – 0231 hrsz-út – 0230/1 hrsz-ú út által határolt területre terjednek ki.
(2) A szabályozási tervlap az (1) bekezdésben körülhatárolt területen az alábbi sajátos építési
zónát jelöli:
Ge 612Z6X (MGÖ)
Ge 612Y6X (MGÖ),
ahol a Ge 612Z6X (MGÖ) zóna fő rendeltetésének minimális telekmérete 10,0 ha, a Ge
612Y6X (MGÖ) zóna fő rendeltetésének minimális telekmérete 100 ha. Mindkét zónában a
maximális építménymagasság értéke 30,0m.
(3) A területen kialakítható a (2) bekezdés szerinti építési zónák kiszolgálását biztosító önálló
közműtelek is, melynek kiterjedését, beépítettségét és zöldfelületi arányát nem kell az építési
övezeti előírásoknak megfeleltetni.
(4) Az övezetre előírt maximális építménymagasságot – amennyiben az épület rendeltetéséből
adódó technológia indokolttá teszi - túl lehet lépni.
(5) Közterületi telekhatárra is elhelyezhető közműépítmény, porta, vagyonvédelmi építmény,
fedett kerékpártároló és kapuépület.
(6) Az I. rendű nem közlekedési célú közterületen csapadékvíz visszatartására, szikkasztásra
szolgáló közműépítmény, műtárgy elhelyezhető.”
2. §
A R. 1. számú melléklete a Debrecen, 33. sz. főút – közigazgatási határ – 0282/2 hrsz-ú út –
Kastélykert utca – 0287 hrsz-ú út – 0142/146 hrsz-ú út - 0142/147 hrsz-ú út – józsai belterületi határ –
0235 hrsz-ú út – 0231 hrsz-út – 0230/1 hrsz-ú út és a 33. sz. főút – 0235 és 0230/1 hrsz-ú út – józsai
belterületi határ – 35. sz. főút – közigazgatási határ – 471. sz. főút – központi belterületi határ –0182/5
hrsz-ú út – 0205 hrsz-ú út által határolt területrészére vonatkozóan az 1. melléklet szerint módosul.
3. §
A R. 2. számú melléklete a Debrecen, 33. sz. főút – közigazgatási határ – 0282/2 hrsz-ú út –
Kastélykert utca – 0287 hrsz-ú út – 0142/146 hrsz-ú út - 0142/147 hrsz-ú út – józsai belterületi határ –
0235 hrsz-ú út – 0231 hrsz-út – 0230/1 hrsz-ú út és a 33. sz. főút – 0235 és 0230/1 hrsz-ú út – józsai
belterületi határ – 35. sz. főút – közigazgatási határ – 471. sz. főút – központi belterületi határ –0182/5
hrsz-ú út – 0205 hrsz-ú út által határolt területrészére vonatkozóan a 2. melléklet szerint módosul.
4. §
Ez a rendelet 2018. június 29. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal
jegyző

Dr. Papp László
polgármester

