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Tisztelt Bizottság!
Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozat, illetve
Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr.
rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a 471. sz. főút Debrecen-Hajdúsámson projekt megvalósításának
keretein belül a K471.04-471. sz. főút 1+000-2+850 km sz. (belterületi) és a K471.05-471. sz. főút 2+850-7+405
km sz. (külterületi) szakaszok közlekedés infrastruktúra-fejlesztés megvalósíthatósága érdekében.
A „471. számú főút Hajdú-Bihar megyei szakaszok fejlesztése (kapacitásbővítés, elkerülő építése, 11,5 t
burkolatmegerősítés)” elnevezésű közúti közlekedési projekt megvalósítását az egyes közlekedésfejlesztési
projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete – az
egyes országos közúti közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházások listájában – nevesíti.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 417. sz. főút közlekedés infrastruktúra-fejlesztéshez
kötődő Telepítési tanulmánytervet a 18/20018. (II. 22.) határozatával elfogadta.
A beruházással érintett útszakaszok tekintetében a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási
Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya a HB/04-ÚO/293-43/2016. (belterület),
illetve HB/04-ÚO/156-88/2017. (külterület) számú határozataival megadta az útépítési engedélyeket, melyek
2016. október 3-án, illetve 2017. június 29-én jogerőre emelkedtek. (Az útépítési engedélyek a cd mellékleten
megtalálhatók.)
A közlekedés-infrastruktúra fejlesztéssel érintett útszakaszok tekintetében a Tiszántúli Környezetvédelmi és
természetvédelmi Felügyelőség a 1496/24/2014. számon, illetve a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a HB/10-KTF/05816-27/2016. számon az előzetes vizsgálati
eljárást lezárásáról szóló határozatában elfogadta a benyújtott dokumentációban foglaltakat, mellyel hozzájárult a
beruházás megvalósításához. A hivatkozott határozatok 2014. április 28-án, illetve 2016. október 20-án jogerőre
emelkedtek.
Tervezet módosítás célja, hatása:

A tervezett beruházás célja a 471. számú főút kapacitásának bővítése 2x2 forgalmi sávra történő
átépítéssel. A kapacitásbővítés részeként osztályozó sávok, illetve új jelzőlámpás csomópontok és
gyalogos átkelőhelyek, valamint szervíz- és kerékpárút kerülnek kiépítésre, továbbá új fasorok
telepítése is megvalósul, melyek összességében az 471. számú főút gépjárműforgalom áteresztő
képességének növekedését és a közlekedésbiztonság javulását eredményezik. A projekt
megvalósításához szükséges területigényhez képest a közterület mérete kis mértékben növekszik, mely
I. rendű közlekedési célú közterületként kerül szabályozásra.
A településszerkezeti terv módosítási javaslata szerint:
A véleményezési dokumentációban foglaltak alapján: „A tervezett beavatkozás, módosítás településszerkezeti
változást nem indukál, a jelenlegi hatályos településszerkezeti tervben foglalt szerkezeti elemek a módosítást
követően, változatlan formában fenn maradnak.”
A szabályozási terv módosítási javaslata szerint:

A tervezési területen belül módosítással érintett ingatlanok és javasolt szabályozásuk a véleményezési
dokumentáció Beavatkozási pontok 2. fejezetében, illetve Szabályozás kialakítása elnevezésű 4. fejezet
4.1. alpontjában kerülnek ismertetésre.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltak
alapján a településrendezési eszközök egyes módosításainak előkészítése során a módosítások várható
környezeti hatását illetően egyeztetési eljárást kell lefolytatni a környezeti vizsgálat elkészítésének
szükségességéről.
Hivatkozott rendelet 1. § (2) bekezdése szerint bizonyos esetekben kötelező, a rendelet 1. § (3) bekezdésében
foglalt esetekben a várható környezeti hatások jelentőségének eseti meghatározásától függően szükséges a
környezeti vizsgálat lefolytatása, elkészítése. A rendelet 4. és 5. §-ai alapján az érintett államigazgatási szervek
javaslatai alapján a várható környezeti hatás jelentőségének és a környezeti vizsgálat elkészítésének eldöntése a
kidolgozó önkormányzat hatásköre.
Az Állami Főépítész egy korábbi véleménye, állásfoglalása szerint – “a környezeti vizsgálat szükségességéről,
vagy elvetéséről szóló tájékoztatás nem főépítészi, hanem önkormányzati hatáskör, ezért a végső döntést a
Közgyűlésnek kell kimondania”. Hivatkozásul az Állami Főépítész az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdését jelöli meg. A Korm. rendelet 4. és 5. §-ai
alapján a várható környezeti hatás jelentőségének az érintett államigazgatási szervek, illetve szakhatóságok
javaslatai alapján történő eldöntése a kidolgozó hatásköre. Fentiek szerinti értelmezés alapján, kidolgozónak az
önkormányzat tekintendő.
A településrendezési tervek módosításához szükséges egyeztetési eljárás gördülékenyebb, egyszerűbb és
időben lényegesen rövidebb lefolytatása érdekében a Közgyűlés 266/2006. (XII. 14.) Ö. határozatában e
hatáskörét a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságra, mint szakbizottságára átruházta.
A fentiekben említett Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezen módosítás várható
környezeti hatásának eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége.
Ennek megfelelően az érintett államigazgatási szerveket, illetve szakhatóságokat a helyi építési szabályzat és
szabályozási terv módosítás környezeti vizsgálat szükségességének eldöntésével kapcsolatos
dokumentációjának megküldésével felkértük arra, hogy a módosítás várható környezeti hatásának jelentősége
alapján a környezeti vizsgálat, értékelés elkészítésének szükségességéről adják meg állásfoglalásukat.

Fenti tervezési területre vonatkozóan valamennyi érintett államigazgatási szerv megkeresésre került. A
megkeresett szervek közül a
 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal – Kormánymegbízotti Kabinet, Állami Főépítész,
 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal - Népegészségügyi Főosztály, Népegészségügyi Osztály,
 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal - Élelmiszerlánc-biztonsági,
Növény-és Talajvédelmi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály,
 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal – Agrárügyi Főosztály,
Földmérésügyi és Földügyi Osztály
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal – Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály,
 Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
 Budapest Főváros Kormányhivatala - Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti Főosztálya,
 Budapest Főváros Kormányhivatala – Népegészségügyi Főosztálya,
 Országos Közegészségügyi Intézet,
 DMJV PH. Zöldterületi Osztály adta meg állásfoglalását, míg a
o Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal – Agrárügyi Főosztály,
Erdőfelügyeleti Osztály,
o Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága,
o Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Igazgató-helyettesi Szervezet,
o Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal - Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály nem adott állásfoglalást.

A környezeti vizsgálat eseti eldöntésére vonatkozó eljárás 2018. március 22. – 2018. április 04. (15 nap) lezárult,
az alábbi táblázatban összesített vélemények érkeztek a Főépítészi Irodához.
2/2005. ( I. 11.) KORM. RENDELET SZERINTI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ELDÖNTÉSÉRE VONATKOZÓ
BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK DOKUMENTÁLÁSA, SZAKMAI KIÉRTÉKELÉSE ÉS INDOKOLÁSA

MEGKERESETT
ÁLLAMIGAZGATÁSI
SZERV/HATÓSÁG/
HIVATALI SZERVEZET

IKTATÓSZÁM
ÉRDEMI ÉSZREVÉTEL

IKTATÓSZÁM
ÉRDEMI ÉSZREVÉTEL

VÉLEMÉNYADÁSI HATÁRIDŐN BELÜL

VÉLEMÉNYADÁSI HATÁRIDŐN KÍVÜL

NEM ADOTT
SZAKMAI
VÉLEMÉNYT

HB/01-ÁF/00078-4/2018.

Hajdú Bihar Megyei
Kormányhivatal –
Kormánymegbízotti
Kabinet, Állami Főépítész
(K1)

Hajdú Bihar Megyei
Kormányhivatal Debreceni
Járási Hivatal –
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főosztály (K2)
Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatósága

Az érintett területek tervezett
használata
a
településszerkezetbe illeszthető,
ezért annak várható környezeti
hatása – az épített környezet
védelme szempontjából – nem
ítéli olyan jelentősnek, ami a
környezeti
vizsgálat
lefolytatását
szükségessé
tenné.
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(K3)
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály,
Népegészségügyi Osztály
(K4)

HB/NEF/00525-2/2018.
Környezetés
településegészségügyre kiterjedően nem
várható jelentős környezeti hatás,
ezért a környezeti vizsgálat
készítését a Főosztály nem tartja
szükségesnek.
35900/2023-1/2018./Ált.

Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság (K5)

DMJV Polgármesteri

Katasztrófavédelmi szempontból
környezeti vizsgálat, értékelés
elkészítése
nem
indokolt.
Vízügyi
és
vízvédelmi
szempontból környezeti vizsgálat
elkészítése nem szükséges.
ZÖLD-176340-2/2017.

Hivatal – Zöldterületi
Osztály (K6)
Hajdú-Bihar
Kormányhivatal Debreceni
Járási Hivatal – Agrárügyi
Főosztály, Erdőfelügyeleti
Osztály (K7)
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Debreceni
Járási Hivatal –
Élelmiszerlánc-biztonsági,
Növény- és Talajvédelmi
Főosztály, Növény- és
Talajvédelmi Osztály

A környezeti vizsgálat elkészítése
nem szükséges.
HB-03/ERD/7036-2/2018.
A környezeti vizsgálat készítését
nem tartja szükségesnek.
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HB-03/NTO/0187-2/2018.
A környezeti vizsgálat készítése
talajvédelmi szempontból nem
indokolt.

(K8)
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Debreceni
Járási Hivatal – Agrárügyi
Főosztály, Földmérési és
Földügyi Osztály

10273-2/2018.
Környezeti vizsgálat elkészítése
földvédelmi szempontból nem
indokolt.

(K9)
BO/15/727-2/2018.

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal –
Hatósági Főosztály,
Bányászati Osztály (K10)

A tárgyi eljárással érintett
területen
nincs
olyan
nyilvántartott
ásványvagyon
előfordulás vagy védelmet igénylő
földtani érték, szerkezet, nem
ismert olyan egyéb földtani
tényező, amelynek védelme
érdekében feltételek előírása,
jelentős környezeti hatással
kapcsolatos szakterületi előírás
válna szükségessé.
BP/FNEF-TKI/02637-2/2018.

Budapest Főváros
Kormányhivatala –
Népegészségügyi
Főosztály (K11)

Budapest Főváros
Kormányhivatala –
Építésügyi és
Örökségvédelmi, Hatósági,
Oktatási és Törvényességi
Felügyeleti Főosztálya

Az érintett területen természetes
gyógytényező érintettsége nem
áll fenn, ezért jelen esetben a
BFKH
véleményezési
lehetőséggel nem rendelkezik.

-

(K12)
Országos

KÖZ-4852-2/2018.

Közegészségügyi Intézet
(K13)

Észrevétele
nincs,
kémiai
biztonsági
szempontból
a
környezeti vizsgálat készítése
nem indokolt.
-

Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság –
Igazgatóhelyettesi
Szervezet (K14)

Nem adott állásfoglalást, mert a
HBM
Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal
összevont
véleményt adtak ki vízügyi és
vízvédelmi szempontból, mely
alapján környezeti vizsgálat
elkészítése nem szükséges.

-

x

A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint az eljárásba bevont és véleményt adó államigazgatási szervek nem
tartják indokoltnak a környezeti vizsgálat lefolytatását az érintett területrészre, a településrendezési eszköz
módosításához csatolt dokumentációban foglaltakra, illetve az egyes véleményező szerveknél (hatóságoknál)
korábban lefolytatott engedélyezési eljárásokra figyelemmel.
A fentiekben leírtakra tekintettel az az álláspont képviselhető, hogy a várható környezeti hatások jelentősége a
településrendezési eszköz módosítása során nem indokolja a környezeti vizsgálat elvégzését a módosítás
általános céljainak és várható hatásainak, valamint az államigazgatási szervek véleményének ismeretében.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján döntsön, hogy
szükséges-e vagy sem a környezeti vizsgálat elkészítése tárgyi településrendezési eszköz módosítása kapcsán.
Határozati javaslat:
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság China Tibor városi főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdés a) pontjában és a 266/2006.(XII.14.) Ö.h. 3./
pontjában foglalt feladatkörében eljárva:
–

1. megállapítja, hogy a 471. sz. főút Debrecen-Hajdúsámson projekt megvalósításának keretein belül a
K471.04-471. sz. főút 1+000-2+850 km sz. (belterületi) és a K471.05-471. sz. főút 2+850-7+405 km sz.
(külterületi) szakaszok közlekedés infrastruktúra-fejlesztés által szükségessé váló helyi építési szabályzat
és szabályozási terv módosítás során a környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntésére kötelezett
körbe tartozik.

–

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

D e b r e c e n, 2018. április 20.
Tisztelettel:
China Tibor
főépítész

