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Tisztelt Közgyűlés!
I./
Befejeződött a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításának – 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. §-a szerinti állami főépítészi eljárásként lefolytatott véleményeztetése a Debrecen, 39.1 vrk.
Kishegyesi út – Kígyóhagyma utca – Varjútövis utca – 0374/17 hrsz-ú út – 0368/3 hrsz-ú út –
0368/2 hrsz-ú út – 0368/1 hrsz-ú út által határolt területrészre vonatkozóan.
A módosítás a módosítással érintett ingatlanok tulajdonosának kezdeményezésére indult el. A
telektömbön belül a 0374/2, 0374/5, 0374/6 és a 0374/10 hrsz-ú ingatlanok összevonásával,
kialakításával egy gyártó, raktározó és irodai funkciókat magába foglaló beruházás valósulhat meg. A
kialakítható telephely a 0368/2 hrsz-ú közterületre nyílik. A fejlesztést a 0374/10 és a 0374/2 hrsz-ú
ingatlanokon rögzített telken belüli fásítási kötelezettséggel terhelt terület nem teszi lehetővé, ill.
korlátozza. Ebből következően a tervezési feladat kettős volt: egyrészt fásítási kötelezettséggel terhelt
területrész kijelölése a tervezési területen belül másik ingatlanon, másrészt utcaszabályozási korrekció
a 0374/5 hrsz-ú ingatlant érintően.
II./
A módosítás összefoglaló ismertetése, lényegi eleme:
A külterületi ingatlanokat érintő módosítás, egy kötelező szabályozási elem pontosítására (telken
belüli fásítási kötelezettségű terület tervezési területen belüli más területrészen történő
biztosítására) és utcaszabályozás korrigálására irányul. A fejlesztő a cca. 15.000 m2 nagyságú
fásítási kötelezettséggel terhelt területet – mely a területet érintő korábbi szabályozás kapcsán a
biológiai aktivitásérték pótlásának biztosítására került kijelölésre – a tervezési területen belüli
0376/29 hrsz-ú ingatlan déli területrészére és a 0374/16 hrsz-ú ingatlan nyugati területrészére
kívánja áthelyezni.
A módosítással új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, nem történik zöldterület,
vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése és nem kerül sor a területfelhasználás
és a rendeltetési zóna (egyéb ipari gazdasági zóna), valamint a beépítési paraméterek módosítására
sem. Nem jelenik meg új vonalas szerkezeti elem, védőtávolságok a területet nem érintik, táj- és
természetvédelmi elem nem jelent korlátozást.
Kulturális örökségvédelmi elemek közül régészeti érdek jelenik meg a területen (72231 azonosítójú
poligon), mely az örökségvédelmi adatszolgáltatás során került rögzítésre. 2009-ben a területrészt
érintően örökségvédelmi hatástanulmány készült. A terepbejárás során talált régészeti lelőhely
Debrecen-Székelyhídi tanya. Egyéb védelmi, korlátozó elem nem jelenik meg a tervezési területen.
A módosítás nem érinti a hatályos településszerkezeti tervet, így annak megállapításai továbbra
is érvényesek.
Tervezett módosítás célja, hatása:
A módosítással a terület építési jogai pozitívan változnak, mellyel a gazdaságfejlesztés elősegíthető.

A módosítás nem változtatja meg a rendeltetési zónához tartozó beépítési paramétereket.
A telken belüli kötelező fásítás egy része a 0376/29 hrsz-ú ingatlan déli területrészén és a 0374/16
hrsz-ú ingatlan nyugati területrészén kerül rögzítésre a tervlapon jelzett szélességben és módon.
A sajátos előírás nem módosul. A konkrét módosítással érintett területrészre vonatkozó építési
övezeti kód: Ge-612865(H)
A szabályozási tervlap módosítását - a hatályos településszerkezeti tervvel összhangban - a TR/sz
jelű tervlap tartalmazza.
III./
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a 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 helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának várható
következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat vonatkozásában – az alábbi tájékoztatást adom:
A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A módosítás erősíti a már meglévő gazdasági terület fejlődését. A módosítással jelentkező terhek
költségeit Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) vállalja.
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 módosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A módosítás adminisztratív terheit az Önkormányzat viseli.
d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:
A már meglévő adottságokhoz igazodó fejlesztés elmaradása mind a munkahelyteremtés, mind a
gazdasági folyamatok szempontjából versenyhátrányt jelentene az ingatlanok tulajdonosa és
végeredményben a város számára is.
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.
IV./
A tervmódosítással összefüggésben a környezeti hatások jelentőségének eseti eldöntése céljából
készített alátámasztó munkarész alapján a módosítások környezeti hatása nem minősül olyan

mértékűnek, hogy az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.)
Korm. rendelet alapján környezeti vizsgálat készítését szükségessé tegye.
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.
Fentiek alapján a Közgyűlés Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága a 22/2017. (III. 29.)
KVFB határozatában – figyelembe véve a terv megvalósítása során várható környezeti hatást –
a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak az érintett területre.
V./
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2017. (II. 16.) önkormányzati
rendeletével elfogadott Partnerségi Egyeztetési Szabályzata (a továbbiakban: Rendelet) előírásai
alapján lefolytatásra került a Korm. rendelet 29/A. §-ában foglaltak szerinti partnerségi egyeztetési
eljárás is.
A Rendeletben leírtaknak megfelelően a város honlapjára feltöltött előzetes tájékoztatóban, illetve
annak mellékletét képező településrendezési eszköz tervezetének dokumentációban foglaltakkal
kapcsolatban 2017. február 27-tól 2017. március 14-ig volt lehetőség jelezni a partnerségi
egyeztetésben való részvétel szándékát, illetve észrevételt, javaslatot tenni azokkal összefüggésben.
Ezen időszakok alatt a partnerségi egyeztetés keretén belül senki nem jelezte részvételi
szándékát. A partnerségi egyeztetés lezárásáról jegyzőkönyv készült.

A fentiek alapján a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 23/2017. (III. 29.) KVFB
határozatában a partnerségi egyeztetés lezárását fogadta el.
A Korm. rendelet 39. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a döntés közzététele is megtörtént.
A településrendezési eszközök kidolgozását partneri észrevétel nem befolyásolta, a 2/2005. (I. 11.)
Korm. rendelet szerinti eljárás során keletkező iratanyagot, valamint a településrendezési eszköz
módosítás tervezetét végső szakmai véleményezés céljából megküldtük az állami főépítészi
hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) részére.
A Korm. rendelet 42/A. §-a alapján a Kormányhivatal a HB/01-ÁF/00065-5/2017. számú záró
szakmai véleményében a tervezett településrendezési eszköz módosítása ellen kifogást nem emelt, az
alábbi szakmai észrevétel megfontolásának javaslata mellett:
„Az építési övezet határ pontosítása kapcsán a tervezési területet nyugatról határoló 16 m és a
területet kiszolgáló 8 m szabályozási szélességű utak csomópontjában tervezett út szűkítés helyett az
egységes 16 m szabályozási szélesség kialakítását javaslom.”
E nem törvényi alapú Állami Főépítészi szakmai észrevételt elfogadtuk és a szabályozási javaslaton
(tervlapon) átvezetésre került.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az állami főépítészi eljárás keretében egyeztetett
településrendezési eszköz – így a rendelettervezet mellékletét képező dokumentum is - a Korm.

rendelet 43. § (1) bekezdésének c) pontja szerint legkorábban az elfogadást követő napon léptethető
hatályba.
Az előadottak figyelembevételével kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Debrecen, 39.1 vrk.
Kishegyesi út – Kígyóhagyma utca – Varjútövis utca – 0374/17 hrsz-ú út – 0368/3 hrsz-ú út –
0368/2 hrsz-ú út – 0368/1 hrsz-ú út által határolt területrészre vonatkozó a Debrecen Megyei Jogú
Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet a
rendelettervezet szerint módosítani szíveskedjen.
Debrecen, 2017. május 11.
China Tibor
főépítész

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
...…/2017. (.........) 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 42/A. §
(2) bekezdésében meghatározott állami főépítész hatáskörében 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 2. sz. melléklete a Debrecen, 39.1 vrk., Kishegyesi út – Kígyóhagyma utca –
Varjútövis utca – 0374/17 hrsz-ú út – 0368/3 hrsz-ú út – 0368/2 hrsz-ú út – 0368/1 hrsz-ú út által
határolt területre vonatkozón az 1. melléklet szerint módosul.
2.§
Ez a rendelet 2017. május 26. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal
jegyző

Dr. Papp László
polgármester

