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Tisztelt Közgyűlés!
I./
Befejeződött Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban: DÉSZ) módosításának a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Korm.
rendelet) 41. §-a szerinti egyszerűsített eljárása a Debrecen 12. számú vrk., Szent Anna utca –
Vígkedvű Mihály utca – Szombathi István utca – Nagy-Gál István utca által határolt területrészre
vonatkozóan.
II./
A módosítással érintett ingatlanok a fentiek szerint lehatárolt területrészen található 9790, 9791,
9764/72 és 9812 hrsz-ú ingatlanok.
A módosítás összefoglaló ismertetése, lényegi eleme:
A Szent Anna utca irányából a telektömb északi részén Vt 215254(B) építési övezeti kód marad, míg a
déli területrészen a tömbbelső felé (Szombathi István u. irányába) csökkenő
építménymagassággal és 80%-ra emelt beépíthetőséggel Vt 205283(B) építési övezeti kód kerül
normatív módon (egységesen) kiterjesztésre. Mindezek mellett az építési övezet a jellegénél fogva
kialakult kategóriába kerül.
Az építési övezethatár pontosítása történik, a tört vonalú övezethatár helyett egységesebb
meghatározás kerül rögzítésre a tömb középvonalában.
A tervezett módosítás célja, hatása:
A Debreceni Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) oktatói 2014 őszén döntöttek arról, hogy az
elhagyatott ipartörténeti jelentőségű épület (Tímárház, bőrszárító épület, hrsz: 9791) átalakításával,
bővítésével mind a hallgatók, mind az Egyetem szervei, mind pedig a város egyéb művészeti iskolái,
alkotó csoportjai számára szellemi centrumként szolgáló közösségi létesítmény valósuljon meg. Az
Önkormányzat és az Egyetem együttműködésének első lépéseként a cél elérése érdekében az Egyetem
Műszaki Karának Építészmérnöki Tanszéke kétfordulós tervpályázatot bonyolított le egy kreatív
alkotóház kialakítására, abból a célból, hogy a fejlesztés építészeti koncepciója több körös szakmai
beszélgetés során alakulhasson ki.
A tervpályázat eredményeként készült el az építészeti koncepció, mely az épület jelenlegi
kialakításával rendelkezésre álló két használati szinten egy 50 m2 területű és két 30 m2 területű
workshop-tér kialakítását, illetve az udvar ideiglenes lefedésével egy 195 m2-es kiállító és
rendezvénytér kialakítását irányozza elő.
E fejlesztési elképzelés indokolttá teszi a DÉSZ módosítását, pontosabban a beépítési paraméterek
tekintetében a beépítési százalék emelését. Az átalakítás innovatív jellegű megközelítése méltán lehet
az Európa Kulturális Fővárosa 2023 projekt egyik példaértékű eleme.
A DÉSZ a módosítással érintett területrészre vonatkozóan az alábbi építési övezeti kódot rögzíti:
Az építési övezeti kód a Szent Anna utca felőli tömbrészen: Vt 215254(B)
- a Vt betűjel a településközponti vegyes zóna jele,
- az első szám az építészeti karakter (2) cívis,
- a második szám (1) nem kialakult kategória;
- a harmadik szám a beépítési mód (5) zártsorú;
- a negyedik szám a megengedett legkisebb építési telek nagysága (2) min. 300m2;

- az ötödik szám a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (5) = 40 %; zöldterület 40%.
- a hatodik szám a megengedett legnagyobb építmény-magasság (4) = 7,0 – 9,5 méter.
Az építési övezeti kód a Szombathi István utca felőli tömbrészen: Vt 215253(B)
- a Vt betűjel a településközponti vegyes zóna jele,
- az első szám az építészeti karakter (2) cívis,
- a második szám (1) nem kialakult kategória;
- a harmadik szám a beépítési mód (5) zártsorú;
- a negyedik szám a megengedett legkisebb építési telek nagysága (2) min. 300m2;
- az ötödik szám a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (5) = 40 %; zöldterület 40%.
- a hatodik szám a megengedett legnagyobb építmény-magasság (3) = 7,5 méter.
Sajátos előírás tekintetében a Belvárosra (B) vonatkozó előírások érvényesek.
A szabályozási terv módosítási javaslata szerint:
Az építési övezet pontosítása történik meg. A tört vonalú építési övezethatár helyett egységesebb
övezet meghatározás kerül rögzítésre a tömbben. A Szent Anna utca irányából a telektömb északi
részén Vt 215254(B) építési övezeti kód marad, míg a déli területrészen a tömbbelső felé (Szombathi
István u. irányába) csökkenő építmény magassággal és 80%-ra emelt beépíthetőséggel Vt
205283(B) építési övezeti kód kerül normatív módon (egységesen) kiterjesztésre. Mindezek
mellett az építési övezet a jellegénél fogva kialakult kategóriába kerül.
A javasolt építési övezeti kód a Szombathi István utca felőli tömbrészen: Vt 205283(B)
- a Vt betűjel a településközponti vegyes zóna jele,
- az első szám az építészeti karakter (2) cívis,
- a második szám (0) kialakult kategória;
- a harmadik szám a beépítési mód (5) zártsorú;
- a negyedik szám a megengedett legkisebb építési telek nagysága (2) min. 300m2;
- az ötödik szám a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (8) = 80 %; zöldterület 5%.
- a hatodik szám a megengedett legnagyobb építmény-magasság (3) = 7,5 méter.
Sajátos előírások tekintetében a Belvárosra (B) vonatkozó előírások érvényesek.
A szabályozási terv javaslatát a TR/sz. jelű tervlap tartalmazza.
III./
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.
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet
szerinti, 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.
A fentiek alapján a Közgyűlés Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága a 16/2018. (III.
14.) KVFB határozatában a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak az érintett
területre.

IV./
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:
A módosítással mind az Egyetem hallgatói, mind az Egyetem egyéb szervei, mind pedig a város
egyéb művészeti iskolái, alkotó csoportjai számára szellemi centrumként szolgáló közösségi
létesítmény valósulhat meg. A módosítás összhangban áll a már kialakult telektömbbel, a
területfelhasználás nem változik, méretéből fakadóan nincs jelentős hatással a gazdasági
tényezőkre, költségvetési hatása nincs.
b) a módosítás környezeti és egészségügyi következményei:
A módosítás eredményeként a területhasználat és környezet-igénybevétel nem változik, 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 fejlesztés megvalósíthatóságának megalapozását szolgálja a jelen módosítás. A már meglévő
adottságokhoz igazodó fejlesztés elmaradása ezen folyamat erősödése ellen hathat.
e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A módosítást követően a településrendezési eszköz végrehajtása tekintetében felmerülő feladatok
ellátásához a feltételek adottak.
A településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról
szóló 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szabályzat) előírásai alapján
lefolytatásra került a Korm. rendelet 29/A. §-ban foglaltak szerinti partnerségi egyeztetés is.
A Szabályzatban leírtaknak megfelelően közzétett véleményezési dokumentációval kapcsolatban
2018. június 6-tól 2018. június 23-ig volt lehetőség jelezni a partnerségi egyeztetésben való részvétel
szándékát, illetve észrevételt, javaslatot tenni azokkal összefüggésben.
Ezen időszak alatt senki sem jelezte annak szándékát, hogy a partnerségi egyeztetés keretén belül
részt kíván venni a módosítások egyeztetési eljárásában.
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont 2.7. alpontjában foglaltak szerint
átruházott hatáskörében a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság dönt a településrendezési
eszközök módosításának véleményezési szakaszában érkezett vélemények elfogadásáról vagy el nem
fogadásáról.

A Bizottság ülését 2018. július 9-én tartja, melynek a jelen előterjesztéssel érintett tárgykörben hozott
döntését a Közgyűlésen szóban ismertetem. A Korm. rendelet 39. § (3) bekezdésében foglaltak szerint
e döntés közzétételre kerül.
A Korm. rendelet 40. § (3) bekezdése alapján az eljárás során a fentiek szerint beérkezett
véleményeket – melynek részét képezik a Rendelet alapján keletkező iratanyagok is – a
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 az egyszerűsített 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 az egyszerűsített eljárás keretében egyeztetett
településrendezési eszközök a Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésének b) pontja szerint leghamarabb az
elfogadástól számított 15. napon léptethetők hatályba.
Az előadottak figyelembevételével kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Debrecen, 12. számú vrk.,
Szent Anna utca – Vígkedvű Mihály utca – Szombathi István utca – Nagy-Gál István utca által
határolt területrészére vonatkozóan a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és
szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet a fentiek szerint módosítani szíveskedjen.
Debrecen, 2018. július 3.
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)
bekezdésének 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) bekezdésének 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 41. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró
állami főépítészi, népegészségügyi, ingatlanügyi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal,
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi, környezetvédelmi és természetvédelmi,
erdészeti, 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,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.)
Korm. rendelet 40. § (2) bekezdés a) pontjában 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) bekezdésének 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 1. számú melléklete a Debrecen 12. vrk., Szent Anna utca – Vígkedvű Mihály utca –
Szombathi István utca – Nagy-Gál István utca által határolt területrészére vonatkozóan az 1. melléklet
szerint módosul.
2.§
Ez rendelet 2018. július 27. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal
jegyző

Dr. Papp László
polgármester

