BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS
Előterjesztő:
China Tibor

Tárgy:
Debrecen, Hadházi út – Apafi utca – Damjanich
utca – Laktanya utcák által határolt tömbben a
10691/37, 10691/38, 10691/39 és 10691/40
hrsz.-ú ingatlanokon tervezett emeletráépítés
építménymagasságának meghatározása

Iktatószám:
TERV-109105-4/2017

Ügyintéző:
Kiss Ildikó

Feladatot jelent:
China Tibor

Véleményező bizottságok:
Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi véleményezés ideje:
Törvényességi ellenőrzést végezte:

Mellékletek:
helyszínrajz
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Fejlesztési szándék fogalmazódott meg a Debrecen, Hadházi út – Apafi utca – Damjanich utca –
Laktanya utcák által határolt tömbben a 10691/37, 10691/38, 10691/39 és 10691/40 hrsz.-ú
ingatlanokon meglévő épületek emeletráépítéssel történő felújítására.

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V.
23.) Kr. rendelet (DÉSZ) tárgyi ingatlant nagyvárosias lakózónaként (Ln) szabályozza Ln-600050
övezeti kóddal.
Ezen övezeti kódban rögzítettek szerint a beépítés konkrét paramétereit tekintve az ingatlant is
magába foglaló tömb ún. „0”-ás kódú kialakult beépítésű telektömb, azaz az övezeti jel nem
határozza meg a beépítés során a megengedett építménymagasság konkrét értékeit.

Mint az a Tisztelt Bizottság által is ismert, az elmúlt években tárgyi tömb jelentős mértékben
megújult, melynek legutóbbi elemeként két új társasház (110 lakásos) is épült. Ezen tömb egyetlen,
de egyben legrégebben beépített része a Hadházi és Apafi utcák sarkán található telektömb, amelyen
több épület és gépkocsi tárolók találhatóak. Ebben a tömbben néhány évvel ezelőtt önállóan
felújításra, átépítésre került a Számítástechnikai Nagykereskedés (hrsz.: 10691/2).

A korábbi években már többször felmerült az egyes épületek tetőterének, illetve emeletráépítésének
szándéka, azonban kellő szervezettség és egységes építészeti megfogalmazás lehetőségének
hiányában az nem nyert megvalósítást. A közelmúltban felmérés készült az érintett épületekkel
kapcsolatban, melynek eredményeként a mellékelt helyszínrajzon jelölt helyrajzi számú ingatlanok
(hrsz.: 10691/37, 10691/38, 10691/39, 10691/40) tulajdonosai szándékukat fejezték ki egy szint
emeletráépítéssel történő épület bővítés megvalósítására. A tervezett fejlesztéseknek azonban
nyilvánvalóan a bővítés mellett azzal is kell járniuk, hogy az egyes épületek külső homlokzatai és
környezete is megújulhasson, melynek eredményeként a kialakult döntően megújult környezethez
méltó beépítések valósulhatnak meg. Ezen cél elérése érdekében (gazdasági szempontokra is
figyelemmel) emeletráépítéssel lehetne az egyes szinteket optimális szerkezeti kialakítással arányos a megújult környezethez magassági értelemben is illeszkedő - építészeti megfogalmazással
megvalósítani.

A DÉSZ 21. § 3/b táblázatában foglaltak szerint ezen esetekben az építménymagasság mértékét az
illeszkedés elve (melynek vizsgálata során különös tekintettel kell lenni az adott városszerkezeti
egység jellemző építészeti és funkcionális adottságaira) és a Főépítész, illetve 600 m2-nél nagyobb
alapterületű épületek esetén a feladatkör szerint érintett bizottságok véleménye alapján az
építésügyi hatóság határozza meg.

Tekintettel arra, hogy a tervezett bővítés meghaladja a 600 m2-t (kb. 4088 m2 hasznos alapterület),
ezért fenti előírás alapján az építménymagasság mértékének meghatározásához szükséges a

feladatkör szerint érintett közgyűlési bizottság, jelen esetben a Környezetvédelmi és Városfejlesztési
Bizottság véleménye is.

A 2017. június 26-i vezetői egyeztetésen tárgyi ügy elbírálásra került, melynek eredményeként a
Polgármesteri Vezetés egyetértett abban, hogy az érintett tömbre az építménymagasság értékére
szakmai javaslatot tegyünk, és azt a Tisztelt Bizottság elé terjesszük véleményezésre.

Irodánk által az ingatlanon javasolt építménymagasság 10,50 m. Figyelemmel a DÉSZ 28/C. § (2)
bekezdésében foglaltakra - mely szerint az előírt legnagyobb építmény magasság (ha a sajátos
előírások másként nem rendelkeznek) az épület utcai homlokzat magasságánál nem léphető túl – az
illeszkedés elvét figyelembe véve a tervezett beépítés során a megengedett építménymagasság
maximális értékét 10,50 m-ben javaslom meghatározni.

Tekintettel arra, hogy a beépítés engedélyeztetéséhez mindenképpen meg kell határozni (DÉSZ
szerint) az építménymagasság maximális mértékét, kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az
előterjesztésben foglaltak alapján alakítsa ki véleményét Hadházi út – Apafi utca – Damjanich utca –
Laktanya utcák által határolt tömbben a 10691/37, 10691/38, 10691/39 és 10691/40 hrsz.-ú
ingatlanokon megvalósuló emeletráépítés építménymagasságával kapcsolatban.

Határozati javaslat:
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. rendelet
21. § 3/b. táblázatában foglalt jogkörében eljárva:
1. az illeszkedés elve alapján, mely során vizsgálatra került az adott telektömb jellemző építészeti és
funkcionális adottsága, Hadházi út – Apafi utca – Damjanich utca – Laktanya utcák által határolt
tömbben a 10691/37, 10691/38, 10691/39 és 10691/40 hrsz.-ú ingatlanokon megvalósuló
emeletráépítés maximális építménymagasságát 10,50 méterben javasolja az építésügyi hatóságnak
meghatározni.
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