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Tisztelt Közgyűlés!
I.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 21. §-a alapján a jegyző
gondoskodik az önkormányzati rendeletek tekintetében az utólagos hatásvizsgálat
lefolytatásáról, azaz figyelemmel kíséri azok hatályosulását és összeveti a szabályozás
megalkotása idején várt hatásokat a tényleges hatásokkal. A vizsgálat során az előzetes
hatásvizsgálat szempontrendszerét (Jat. 17. § (2) bekezdése) veszi alapul, azaz ellenőrzi a
jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, úgymint társadalmi, gazdasági, költségvetési,
adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, környezeti és egészségügyi következményeit.
Ezenfelül vizsgálja a jogszabály szükségességét, az alkalmazáshoz szükséges személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek meglétét.
A Jat. 22. §-a a jogszabályok tartalmi felülvizsgálata kapcsán írja elő a jegyzőnek a
jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve, hogy
 az elavult, szükségtelenné vált,
 a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,
 a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára
gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,
 a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett, vagy egyébként alkalmazhatatlan,
vagy
 az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító
jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, illetve módosításáról intézkedjen.
Fentiek alapján megállapítható, hogy a jogszabályok, köztük az önkormányzati rendeletek
tartalmi és technikai felülvizsgálata, deregulációja időről időre visszatérő feladatként
jelentkezik Önkormányzatunknál. Az önkormányzati rendeleteink folyamatos aktualizálása,
felülvizsgálata ellenére még számos olyan elavult rendelet, hatályon kívül helyezett
alaprendeletet módosító rendelet, valamint végrehajtott költségvetési tárgyú rendelet van
hatályban, melyeket a rendeleteink közül ki kell vezetni, csökkentve ezáltal a
túlszabályozottságot és egyszerűsítve a jogalkalmazást.
Jogtárunk jelenleg 132 hatályos helyi rendeletet tartalmaz. A 132 db jogszabályból 55
alaprendelet. Az alaprendeletek között vannak olyanok, amelyek deregulációja már megtörtént,
illetve még indokolt. Ezen alaprendeletek érdemi, tartalmi jellegű deregulációs célú
módosításról vagy új rendelet megalkotásáról szóló előterjesztések minden hónapban
ütemezetten kerülnek a Tisztelt Közgyűlés elé.
II.
Az alaprendeletek között számos olyan jogszabály van, melyek tartalma megfelelő ugyan,
viszont a Jat. és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a
továbbiakban: IRM rendelet) alapján módosításukat javasoljuk, hogy a normavilágosság
követelményének való megfelelés, illetve a Jat. és az IRM rendelet – jogszabályok szerkezetére,
megfogalmazására vonatkozó – rendelkezéseinek minél pontosabb alkalmazása biztosított
legyen.
E helyi rendeletek esetében áttekintésre került többek között, hogy a jogszabályi
felhatalmazáson nem terjeszkedtek-e túl, szövegezésük tartalmilag logikus-e, tartalmuk a

rendszertani követelményeknek megfelel-e, terjedelmük nem csökkenthető-e, valamint a
szövegükben hivatkozott jogszabályok hatályosak-e.
A technikai jellegű dereguláció keretében az alábbi önkormányzati rendeletek módosítását
javasoljuk:
1. A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 24/2006. (VIII. 14.) rendelet
Módosítás indoka:
Az önkormányzati rendelet bevezető része a jelenlegi formájában nem felel meg az IRM
rendeletben foglaltaknak, mivel csak a felhatalmazó rendelkezést tartalmazza, a feladatkört
megállapító jogszabályi rendelkezéseket (az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontját, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
11. pontját, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (4) bekezdését, valamint
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés
c) pontját) nem.
Pontosítani szükséges a felhatalmazást adó jogszabályhelyre való utalást is, mely jelenleg nem
merev hivatkozással utal a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
Tvt.) 24. § (1) bekezdésére, ráadásul nem tünteti fel a 24. § vonatkozó (1) bekezdését, továbbá
a Tvt. rendeletalkotásra szintén felhatalmazást adó 36. § (1) bekezdését.
A bevezető részben fel kell tüntetni a véleményező szerveket is: Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságát, valamint a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztályát.
A 2. § újraszabályozását indokolja, hogy egyrészt a Tvt.-t ismétli, mely a Jat. szerint nem
megengedett, másrészt technikai jellegű szövegpontosítás szükséges.
Az 1-3. mellékletet az IRM rendelet szabályainak meg kell feleltetni (pontokba kell tagolni),
ezért újraszabályozni szükséges.
2. A közszolgálati jogviszonnyal összefüggő egyes kérdésekről szóló 13/2012. (III. 29.)
önkormányzati rendelet
Módosítás indoka:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 143. §-a, 225/L. § (2) bekezdés
b) pontja és a 225/K. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő egyes
kérdésekről szóló 13/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet 3/A. §-ában szabályozott
bankszámla-hozzájárulásra vonatkozó rendelkezések a polgármester és az alpolgármesterek
esetében is alkalmazandók, melyre tekintettel a rendelet 1. § (2) bekezdésének kiegészítése
indokolt.

3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet
Módosítás indoka:
Az önkormányzati rendelet bevezető részének módosítása szükséges a feladatkör és a
véleményező hatóság tekintetében, valamint további apró módosítások is indokoltak, melyek a
normavilágosság követelményének való megfelelés és a normaszöveg érthetőségének
biztosítását szolgálják.
4. Az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás
végzésének feltételeiről szóló 22/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet
Módosítás indoka:
A rendeletben a bevezető részt, valamint a részletes rendelkezéseket érintően formai, valamint
technikai jellegű szöveg pontosítások szükségesek az IRM rendeletben foglaltaknak való
megfelelés érdekében.
Az 1. mellékletet az IRM rendelet szabályainak meg kell feleltetni (pontokba kell tagolni), ezért
újra szabályozni szükséges.
5. A Debreceni Közterület Felügyelet feladatainak meghatározásáról szóló 8/2014. (III.
27.) önkormányzati rendelet
Módosítás indoka:
A helyi rendelet módosítása csupán technikai jellegű, az 1. § (1) bekezdésében érthetőbb lesz a
normaszöveg, a közterület használatáról szóló 39/2018. (X. 25.) önkormányzati rendeletre való
hivatkozás kerül bele rugalmas módon.
A (2) bekezdésben foglalt módosítást az indokolja, hogy a hatályos megfogalmazás helyett a
szabályozási tárgykörre hivatkozással javaslom megjelölni az üzletek éjszakai nyitva tartásával
és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról szóló 41/2013.
(X. 3.) önkormányzati rendeletet.
A (3) bekezdésben a h) pont a 2021. február 1. napjával hatályba lépett, a közterületek
tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 1/2021. (I. 18.) önkormányzati rendelet
rugalmas hivatkozását tartalmazza, az i) pont hatályos megfogalmazása nem megfelelő, a j)
pontban a Magyar Köztársaság helyett a Magyarország a megfelelő elnevezés az Alaptörvényre
figyelemmel.
6. A Debrecen közigazgatási területén a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási
területek járművel történő használatának szabályairól szóló 48/2014. (XI. 27.)
önkormányzati rendelet
Módosítás indoka:
Az IRM rendelet 47. § (4) bekezdése szerint a nyitó szövegrésznek - a kötőszóval végződő
utolsó előtti pont és alpont kivételével -, valamint a záró szövegrésznek a pontok, az alpontok

mindegyikével önállóan és együttesen is egyetlen értelmes mondatot kell képeznie. Erre
figyelemmel a hatályos rendelet 8. § (1) bekezdését javaslom módosítani.
7. A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 13/2015. (III. 26.) önkormányzati
rendelet
Módosítás indoka:
Az önkormányzati rendelet bevezető részében egy hivatkozott jogszabály (a fegyveres
biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX.
törvény) pontosítása szükséges.
A bevezető részben a feladatkör meghatározásakor javaslom behivatkozni a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontját
(17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában).
A bevezető részből törölhető, hatályon kívül helyezhető a 10. § tekintetében fennálló hivatkozás
figyelemmel arra, hogy a Jat. 12. § (2) bekezdése alapján 2015. július 2. napján automatikus
hatályon kívül helyezéssel törlésre került a 10. §, így nincs mire utaljon a bevezető rész
felhatalmazó és feladatkört meghatározó rendelkezése.
A 4. § (4) bekezdésben javaslom kiírni az önkormányzat hivatalos nevét (Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata), tekintettel arra, hogy a 3. § (1) bekezdésében, illetve a 7. § b)
pontjában is a hivatalos elnevezés szerepel.
Az 5. § (4) bekezdésében a „földhivatalnál” kifejezés helyett az „ingatlanügyi hatóság”
kifejezést javaslom használni, tekintettel arra, hogy 2007. január 1. napjától ez a hivatalos
megnevezés él. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 9. § (1) bekezdése
szerint az ingatlan-nyilvántartás vezetése, valamint az ingatlan-nyilvántartási ügyek intézése az
ingatlanügyi hatóság hatáskörébe tartozik. A „földhivatali bejegyző határozat kelte” kifejezés
előjön a rendelet 1. mellékletében is, ahol a fenti észrevétel alapján az „ingatlanügyi hatóság
bejegyző határozatának kelte” kifejezést használhatjuk.
A 9. §-ban található átmeneti rendelkezést javaslom hatályon kívül helyezni végrehajtottságra
történő hivatkozás miatt.
(„9. § A 2015. évre vonatkozóan az 1. melléklet szerinti nyilatkozatot 2015. július 31. napjáig
kell megtenni. A 2015. évre fizetendő mezőőri járulékot a második félévre arányosan a jegyző
2015. augusztus 31. napjáig állapítja meg és 2015. október 31. napjáig kell megfizetnie a
kötelezettnek.”)
8. Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap működéséről szóló 3/2016. (II. 25.)
önkormányzati rendelet
Módosítás indoka:
A rendeletben a bevezető részt, valamint a részletes rendelkezéseket érintően formai, valamint
technikai jellegű szövegpontosítások szükségesek az IRM rendeletben foglaltaknak való
megfelelés érdekében.

9. A településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési
szabályzatról szóló 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet
A rendeletben a bevezető részt, valamint a részletes rendelkezéseket érintően néhány formai,
valamint technikai jellegű szövegpontosítás szükséges az IRM rendeletben foglaltaknak való
megfelelés érdekében.
A Főépítészi Iroda címe az idei évben megváltozott, ezért vált szükségessé a 2. § (5)
bekezdésében az Iroda címének módosítása és a címváltozás miatt az 1. melléklet
újraszabályozása.
10. Debrecen város jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint a közterületek és
középületek fellobogózásáról szóló 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet
Módosítás indoka:
A rendelet felülvizsgálata alapján megfogalmazott javaslatok az egyértelműbb, logikusabb
jogszabályszerkesztést, a szóismétlések kerülését, egyes kifejezések pontosítását szolgálják:
- az 1. § hivatkozik a Város jelképeire, a jelképek meghatározása azonban csak a 2. §-ban
történik meg, ezért szükséges utalni arra,
- a 7. § (2) bekezdésében található felsorolás végén nem a megfelelő írásjel került
alkalmazásra,
- a 14. §-ban lévő felsorolásban egy szükséges írásjel hiányzik.
11. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 37/2018. (X. 25.) önkormányzati
rendelet
Módosítás indoka:
Az önkormányzati rendelet bevezető részében a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdése alapján
véleményezési jogkörben eljáró nemzetiségi önkormányzatok is felsorolásra kerültek. A
felsorolásból hiányzik két, a rendelet elfogadása óta - 2019 októberében - újonnan megalakult
nemzetiségi önkormányzat (a Debrecen Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzat és a Debrecen Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat).
Javaslom a bevezető rész kiegészítését.
A rendelet 7. § (3) bekezdésében a „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése”
kifejezés szerepel. Mivel az önkormányzat hivatalos neve a rendelet 1. § (2) bekezdésben már
rövidítésre került, javaslom, hogy az „Önkormányzat Közgyűlése” kifejezést használjuk a 7. §
(3) bekezdésében.
III.
Az alaprendeleteken túl a hatályos jogtárunk 77 egyéb, a Jat. hatályba lépése (2011. január 1.)
előtt született, alaprendeletet módosító rendeletet tartalmaz, melyek sorsát technikai
dereguláció keretében szükséges rendezni, tekintettel arra, hogy a Jat. előtt keletkezett módosító
rendeletek automatikus hatályon kívül helyezésére nincs lehetőség. Ezeket az önkormányzati
rendeleteket a Jat. 13. § (2) bekezdése alapján szükséges hatályon kívül helyezni. (Jat. 13. § (2)
„Ha a jogszabály minden rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell annak hatályon kívül
helyezéséről.”)

Az alaprendeletet módosító rendeletek és néhány alaprendelet esetében a felülvizsgálat
elvégzésével az alábbi észrevételek állapíthatók meg:
a) Számos olyan módosító rendeletünk van, melyek esetében az alaprendeletet hatályon
kívül helyeztük, de a módosító rendelkezések hatályon kívül helyezésére nem került sor
az alaprendelettel egy időben, illetve a módosító rendeletek teljesen „kiüresedtek”, csak
a vázuk van hatályban. Ezen rendeletek hatályon kívül helyezése szükséges. A hatályon
kívül helyezés mindösszesen 37 db ilyen típusú önkormányzati rendeletet érint,
melyeket a rendelettervezet 38. § (1) bekezdésében soroltunk fel.
b) 36 db olyan hatályos, Jat. hatályba lépése előtt elfogadott, de végrehajtott módosító
rendeletünk van, amelyek esetében az alaprendelet még hatályban van. Ezeknek a
módosító rendeleteknek a rendelkezései beépültek az alaprendeletbe, de az automatikus
hatályon kívül helyezés még nem vonatkozik rájuk. A túlszabályozottság csökkentése
érdekében javaslom ezen rendeletek hatályon kívül helyezését is. A rendelettervezet 38.
§ (2) bekezdésében található ezen módosító rendeletek felsorolása.
c) 2 db költségvetési tárgyú alaprendelet esetén feltételezhető, hogy azért nem kerültek
ezidáig hatályon kívül helyezésre, mert a „záró rendelkezések” cím alatt más helyi
rendeleteket módosítottak, azonban többnyire olyan rendeletekre történik bennük
hivatkozás, melyeket azóta már szintén hatályon kívül helyeztünk. A költségvetési
tárgyú alaprendeletek hatályon kívül helyezését a rendelettervezet 38. § (3) bekezdése
tartalmazza.
d) A gépjármű-várakozóhelyek biztosításáról szóló 10/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet
módosításáról szóló 35/2016. (X. 13.) önkormányzati rendelet a Kr. rendeletet 2021.
december 31. napjával hatályon kívül helyezi. Tekintettel arra, hogy a Kr. rendelet
átfogó módosítása 2021 februárjában megtörtént, a Kr. rendelet hatályon kívül
helyezését már nem látjuk indokoltnak, ezért a 35/2016. (X. 13.) önkormányzati
rendelet is hatályon kívül helyezhető. A rendelettervezet 38. § (3) bekezdése tartalmazza
ezen önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozó javaslatot.
e) A helyi adókról szóló 45/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
46/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése szükséges, amely a
talajterhelési díjról szóló 19/2007. (IV. 24.) rendelet, valamint a helyi adókról szóló
45/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 40/2018. (X. 25.)
önkormányzati rendelet hatályba nem lépésről rendelkezik. A rendelettervezet 38. § (3)
bekezdése tartalmazza ezt a hatályon kívül helyezést.
f) A Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom
elrendeléséről szóló 5/2019. (III. 28.) önkormányzati rendeletet a Közgyűlés az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1)
bekezdése alapján fogadta el, melynek értelmében a helyi építési szabályzat készítésére
vonatkozó írásos megállapodás megléte esetén a helyi építési szabályzat készítésének
időszakára azok hatálybalépéséig, de legfeljebb három évig az érintett területre a
települési önkormányzat rendelettel változtatási tilalmat írhat elő. Tekintettel arra, hogy
időközben elfogadásra került és 2021. február 1. napjával hatályba lépett a Debrecen
Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról szóló 47/2020. (XII. 28.) önkormányzati
rendelete, vagyis az új DÉSZ, a változtatási tilalmat elrendelő, fentiekben hivatkozott
önkormányzati rendeletet hatályon kívül szükséges helyezni. A rendelettervezet 38. §
(3) bekezdésében található ezen helyi rendelet hatályon kívül helyezésének kimondása.
Összefoglalva a rendelettervezet 38. §-a sorolja fel azt a 78 db formailag hatályos, de nem
alkalmazott önkormányzati rendeletet, melyeket végrehajtottságra tekintettel a technikai
dereguláció keretén belül javaslok hatályon kívül helyezni.

IV.
A Jat. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett
hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás
várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet
esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A Jat 17. § (2) bekezdése alapján a hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
A fentiek alapján az alábbi tájékoztatást adom:
a) a rendelettervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A dereguláció elvégzésével az önkormányzati rendeleteink megfeleltethetők a magasabb szintű
jogszabályok által elvárt jogszabályszerkesztési követelményeknek. A túlszabályozottság
megszűnik és a jogalkalmazás egyszerűbbé, átláthatóbbá válik.
ab) környezeti és egészségi következményei:
A rendelettervezet elfogadásának környezeti és egészségi következményei nem határozhatók
meg.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelettervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.
b) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A formai és tartalmi dereguláció elvégzésével a rendelet-tervezetben felsorolt önkormányzati
rendeletek törvényességi szempontból is megfelelnek a Jat. és az IRM rendelet előírásainak,
elvárásainak. A jogi túlszabályozottság mérséklődik, a jogalkalmazás nagymértékben
egyszerűsödik, a hatályos és alkalmazandó önkormányzati rendeletek rendszere könnyebben
átláthatóbbá válik.
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelettervezet elfogadását követően az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
V.

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint:
„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a
települést is érinti.”
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.)
Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és
hatáskörét maga gyakorolja.
Az utóbbi hónapokban elvégeztük a felülvizsgálattal, deregulációval kapcsolatos feladatokat,
melyek eredményeképpen javaslatot teszek a mellékelt rendelet-tervezetben meghatározott
rendeletek technikai jellegű, deregulációs célú módosítására, illetve hatályon kívül helyezésére.
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezetet elfogadni
szíveskedjen.
Debrecen, 2021. június 17.

Dr. Szekeres Antal
címzetes főjegyző

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
…/2021. (…) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú módosításáról és hatályon kívül
helyezéséről
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §a alapján
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában foglalt feladatkörében eljárva,
az 1-3. § tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés
b) pontjában és 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, a természet védelméről
szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (4) bekezdésében, valamint a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott feladatkörben eljárva,
a 4. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva,
az 5-10. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
4. § (2) bekezdés d) pontjában és a 44/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva,
a 11-17. § tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49.
§ (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 42. § (3) és (4)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a 18. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a közterületfelügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében és 4. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (1)
bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 19. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 15/A. § (1) bekezdés a) pontjában, 15/A. § (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva,
a 20-23. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei

őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16. § (1) bekezdésében és 19. § (1) bekezdésében
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 24-29. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX.
törvény 85. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 30-32. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § és
29/A. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva
a 33-35. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva,
a 36-37. § tekintetében a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7. pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX.
törvény 111. § (1) bekezdésben, a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 24/2006. (VIII. 14.) rendelet
módosítása
1. §
A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 24/2006. (VIII. 14.) rendelet (a
továbbiakban: R1.) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a természet védelméről szóló 1996.
évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában, a 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, a természet védelméről
szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (4) bekezdésében, valamint a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott feladatkörben eljárva,
a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 28. pontjában meghatározott

feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága,
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”
2. §
Az R1. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott célok teljesítése érdekében védetté nyilvánítja
az 1. mellékletben felsorolt természetvédelmi területeket és a 2. mellékletben felsorolt
természeti emlékeket.
(2) A helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 45/1994. (IX. 12.) Kr.
sz. rendeletben védetté nyilvánított és a 3. mellékletben felsorolt természetvédelmi területek
természeti védettségét feloldja.
(3) A védett természeti értékek fenntartásával kapcsolatos kezelési terveket a helyi jelentőségű
védett természeti területek tekintetében a 4. melléklet, a helyi jelentőségű védett fák
tekintetében az 5. és 6. melléklet tartalmazza.”
3. §
(1) Az R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R1. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R1. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
2. A közszolgálati jogviszonnyal összefüggő egyes kérdésekről szóló 13/2012. (III. 29.)
önkormányzati rendelet módosítása
4. §
A közszolgálati jogviszonnyal összefüggő egyes kérdésekről szóló 13/2012. (III. 29.)
önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A rendelet 3. §-ának és 3/A. §-ának hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterekre is
kiterjed.”
3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítása
5. §
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R2.) bevezető része helyébe
a következő rendelkezés lép:

„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában és a 44/C. §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
az 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével
a következőket rendeli el:”
6. §
Az R2. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező
közszolgáltatás, a Debrecen Megyei Jogú Város (a továbbiakban: Debrecen város)
közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlannak (a továbbiakban: ingatlan) a
vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti tulajdonosánál, vagyonkezelőjénél vagy egyéb
jogcímen használójánál (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) keletkező nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére terjed ki.
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező
közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:
a) az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes
tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző
közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az
ártalmatlanítás céljából történő elszállítására,
b) az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása
céljából a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a kijelölt ártalmatlanító telepen
történő elhelyezésére.”
7. §
Az R2. 3. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„d) Közszolgáltatási díj: a rendelet hatálya alá tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatásért az ingatlantulajdonos által a
Közszolgáltatónak fizetendő, e rendeletben meghatározott díj.”
8. §
Az R2. 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata]
„b) a közszolgáltatás ellátására a közszolgáltató kiválasztása és a közszolgáltatási szerződés
megkötése.”

9. §
Az R2. 11. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A közüzemi csatornahálózatba nem köthető ingatlanok természetes személy tulajdonosai
a beszállított háztartási szennyvíz mennyisége után belterületen nettó 1321,30 Ft/m 3,
külterületen nettó 768,0 Ft/m3 kedvezményben részesülnek a közszolgáltatás egységnyi ürítési
díjából.”
10. §
Az R2.
a) 2. § (1) bekezdésében a „2013. szeptember 8.- 2022. december 31. napjáig” szövegrész
helyébe a „2013. szeptember 8. napjától 2022. december 31. napjáig” szöveg, a „(4034
Debrecen, Hétvezér u. 21 F. épület)” szövegrész helyébe a „(4030 Debrecen, Diószegi
út 32.)” szöveg,
b) 7. § (1) bekezdésében a „Megrendelő” szövegrész helyébe a „megrendelő” szöveg,
c) 11. § (3) bekezdésében az „ingatlan tulajdonosának” szövegrész helyébe az
„ingatlantulajdonos” szöveg,
d) 11. § (5) bekezdésében az „ingatlan tulajdonosa” szövegrész helyébe az
„ingatlantulajdonos” szöveg
lép.
4. Az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás
végzésének feltételeiről szóló 22/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
11. §
Az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás végzésének
feltételeiről szóló 22/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R3.) bevezető
része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a személyszállítási
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (3) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló
2012. évi XLI. törvény 42. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 9. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága,
a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 62. § (2) bekezdés 13. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Bizottsága,
a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”

12. §
Az R3. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában:
1. különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás: a személyszállítási
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Szszt.) 2. § 20. pontja szerinti
tevékenység,
2. megállóhely: Debrecen közigazgatási területén a helyi és regionális menetrend szerinti
személyszállítási közszolgáltatást ellátó járművek megállására, az utasok fel-, és leszállására
szolgáló, közlekedési táblával megjelölt hely,
3. menetrend: az Szszt. 2. § 23. pontja szerinti szolgáltatási előírás.”
13. §
Az R3. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szolgáltatóknak a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, saját számlás, áruszállítási,
valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás
személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról
szóló Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott feltételeken kívül az
alábbi feltételeknek kell megfelelni:
a) a járat üzemeltetésében részt vevő autóbusznak legalább EURO IV-es környezetvédelmi
osztályba sorolásúnak kell lennie,
b) az autóbusznak alacsony padlóval, és rokkant rámpával kell rendelkeznie,
c) az autóbusz életkora nem haladhatja meg a 10 évet,
d) a járat üzemeltetője rendelkezik a közlekedési hatóság által kiadott személyszállítási
engedéllyel,
e) a járat üzemeltetője rendelkezik utasbiztosítással,
f) a járat üzemeltetője köteles biztosítani, hogy az általa üzemeltetett autóbusz külső
megjelenése esztétikus és tiszta legyen,
g) a járat üzemeltetője köteles biztosítani, hogy az általa üzemeltetett jármű megfeleljen az 1.
mellékletben meghatározott arculati követelményeknek.”
14. §
Az R3. 4. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A járati engedély iránti kérelemhez csatolni kell:]
„f) a jármű üzemeltetőjének arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a járat üzemeltetésében részt
vevő autóbusz az 1. melléklet szerinti arculati előírásoknak megfelel.”
15. §
Az R3. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendeletben foglalt feltételek betartását a Városüzemeltetési Osztály ellenőrzi.”

16. §
Az R3. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § E rendelet hatályba lépésének napján működő, autóbusszal végzett különcélú menetrend
szerinti személyszállítási szolgáltatás, mely nem felel meg a rendeletben meghatározott
feltételeknek, a rendelet hatályba lépésétől számított legfeljebb 6 hónapig végezhető.”
17. §
Az R3. 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
5. A Debreceni Közterület Felügyelet feladatainak meghatározásáról szóló 8/2014. (III.
27.) önkormányzati rendelet módosítása
18. §
(1) A Debreceni Közterület Felügyelet feladatainak meghatározásáról szóló 8/2014. (III. 27.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
[A Debreceni Közterület Felügyelet feladatai:]
„a) közterület-hasznosító szervként ellátja a közterület használatáról szóló önkormányzati
rendeletben meghatározott feladatokat;”
(2) Az R4. 1. § g)-j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Debreceni Közterület Felügyelet feladatai:]
„g) a szeszes italok közterületen történő fogyasztásának tilalmára vonatkozó önkormányzati
rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése és szankcionálása;
h) közreműködés a közterületek tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló
önkormányzati rendelet végrehajtásának ellenőrzésében;
i) közreműködés az üzemképtelen, roncs, elhagyott járműveknek a közút kezelője által történő
elszállításában;
j) Magyarország és Debrecen város zászlajának (lobogója) kitűzésére (felvonására) irányadó
rendelkezések betartásának ellenőrzése;”
6. A Debrecen közigazgatási területén a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási
területek járművel történő használatának szabályairól szóló 48/2014. (XI. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása
19. §
A Debrecen közigazgatási területén a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek
járművel történő használatának szabályairól szóló 48/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 8.
§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kiemelt, I. és II. számú várakozási övezetekre előre váltott bérlet érvényességi ideje

a) egy nap,
b) egy hónap,
c) egy negyedév,
d) egy félév,
e) egy év
lehet.”
7. A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 13/2015. (III. 26.)
önkormányzati rendelet módosítása
20. §
A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 13/2015. (III. 26.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R5.) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi
CLIX. törvény 16. § (1) bekezdésében és 19. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva,
a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 26. és 35. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága,
a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 62. § (2) bekezdés 13. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Bizottsága,
a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés 17. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Tulajdonosi Bizottsága,
a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei
Igazgatósága véleményének kikérésével
a következőket rendeli el:”
21. §
Az R5. 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
22. §
Az R5.
a) 4. § (4) bekezdésében az „az önkormányzat” szövegrész helyébe a „Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata” szöveg,
b) 5. § (4) bekezdésében a „földhivatalnál” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóságnál”
szöveg
lép.

23. §
Hatályát veszti az R5. 9. §-a.
8. Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap működéséről szóló 3/2016. (II. 25.)
önkormányzati rendelet módosítása
24. §
Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap működéséről szóló 3/2016. (II. 25.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R6.) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva,
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 25. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága,
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 62. § (2) bekezdés 6. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”
25. §
Az R6. 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
Önkormányzati Környezetvédelmi Alapot működtet (a továbbiakban: Alap).”
26. §
Az R6. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Alap éves költségvetésének legfeljebb 20%-a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló
önkormányzati rendeletében szereplő “Természeti emlékek” kezelésére és fejlesztésére
fordítandó.”
27. §
Az R6. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Alap éves felhasználási tervéről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

javaslata alapján Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere dönt.
28. §
Az R6. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Alapból támogatás
a) az éves felhasználási terv alapján, valamint
b) pályázat útján
adható.”
29. §
Az R6. 1. § (2) bekezdésében a „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata” szövegrész
helyébe az „az Önkormányzat” szöveg lép.
9. A településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési
szabályzatról szóló 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása
30. §
A településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési
szabályzatról szóló 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R7.) bevezető
része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában,
valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § és 29/A. §-ában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:”
31. §
Az R7. 1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
32. §
Az R7.
a) 1. §-ában a „Jelen” szövegrész helyébe az „E” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdésében a „314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „Korm.
rendelet” szöveg,
c) 2. § (5) bekezdés a) pontjában a „(4024 Debrecen, Iparkamara utca 2-4.)” szövegrész helyébe
a „(4026 Debrecen, Kálvin tér 11.)” szöveg
lép.

10. Debrecen város jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint a közterületek és
középületek fellobogózásáról szóló 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítása
33. §
A Debrecen város jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint a közterületek és középületek
fellobogózásáról szóló 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R8.) 1. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A rendelet tárgyi hatálya Debrecen Megyei Jogú Város (a továbbiakban: Város) 2. § (1)
bekezdésben meghatározott jelképeire és a „Debrecen” névre, valamint ezek használatára,
személyi hatálya az e jelképeket, illetőleg a „Debrecen” nevet használó természetes
személyekre, jogi személyekre és a jogi személyiség nélküli szervezetekre terjed ki. A rendelet
hatálya kiterjed a Város közigazgatási területén található közterületek és középületek
fellobogózására is.”
34. §
Az R8. 7. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A zászló – az (1) bekezdésben foglalt kivétellel – kizárólag engedéllyel használható különösen
az alábbi esetekben:]
„d) a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban.”
35. §
Az R8. 14. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A címer vagy zászló használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell]
„e) a használat, illetve az engedély időtartamát,”
11. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 37/2018. (X. 25.) önkormányzati
rendelet módosítása
36. §
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 37/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R9.) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a muzeális intézményekről,
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7. pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX.
törvény 111. § (1) bekezdésben, a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva,

a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Debrecen Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat,
Debrecen Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzat,
Debrecen Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat,
Debrecen Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat,
Debrecen Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzat,
Debrecen Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
Debrecen Megyei Jogú Város Román Nemzetiségi Önkormányzat,
Debrecen Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat és
Debrecen Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
véleményének kikérésével
a következőket rendeli el:”
37. §
Az R9. 7. § (3) bekezdésében a „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata” szövegrész
helyébe, az „az Önkormányzat” szöveg lép.
12. Hatályon kívül helyező rendelkezések
38. §
(1) Hatályát veszti
1. a közhasznú zöldterületek fenntartásáról szóló 5/1981. (IX. 18.) Tr. számú
tanácsrendelet módosításáról szóló 5/1985. (IX. 26.) Tr. számú tanácsrendelet,
2. a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és
költségtérítéséről szóló 2/1995. (I. 9.) Kr. sz. rendelet módosításáról szóló 1/1996. (I.
29.) Kr. sz. rendelet,
3. a forgalomképtelen ingatlanrész forgalomképessé nyilvánításáról szóló 2/1997. (I. 20.)
Kr. sz. rendelet módosításáról szóló 6/1997. (III. 27.) Kr. sz. rendelet,
4. az Önkormányzat vagyonáról szóló 25/1997. (VI. 20.) Kr. számú rendelet módosításáról
szóló 2/1998. (II. 13.) Kr. számú rendelet,
5. a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és
költségtérítéséről szóló 2/1995. (I. 9.) Kr. sz. rendelet módosításáról szóló 37/1998. (XI.
2.) Kr. számú rendelet,
6. a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és
költségtérítéséről szóló 2/1995. (I. 9.) Kr. sz. rendelet módosításáról szóló 2/1999. (I.
28.) Kr. számú rendelet,
7. az Önkormányzat vagyonáról szóló 25/1997. (VI. 20.) Kr. sz. rendelet módosításáról
szóló 24/1999. (VI. 30.) Kr. számú rendelet,
8. a Debrecen Erdőspuszták pihenőerdő központokra változtatási tilalom elrendeléséről
szóló 2/2000. (I. 24.) Kr. rendelet módosításáról szóló 15/2001. (IV. 27.) Kr. rendelet,
9. a változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendeletek módosításáról szóló 11/2002. (V.
2.) Kr. rendelet,
10. a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és
költségtérítéséről szóló 2/1995. (I. 9.) Kr. sz. rendelet módosításáról szóló 40/2002.
(XII. 23.) Kr. rendelet,
11. a hatósági távhőtermelői és távhőszolgáltatási árakkal összefüggő egyes rendeletek
módosításáról szóló 28/2003. (XI. 26.) Kr. rendelet,
12. a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. rendelet

módosításáról szóló 30/2003. (XII. 15.) Kr. rendelet,
13. a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. rendelet
és a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló
20/2003. (IX. 18.) Kr. rendelet módosításáról szóló 45/2004. (XII. 23.) Kr. rendelet,
14. Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom
elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról szóló 49/2004. (XII.
23.) Kr. rendelet,
15. Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom
elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról szóló 6/2005. (III.
10.) Kr. rendelet,
16. az egészségügyi alapellátásról és a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló
19/2002. (VII. 15.) Kr. rendelet módosításáról szóló 8/2005. (IV. 11.) Kr. rendelet,
17. Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom
elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról szóló 17/2005. (V.
31.) Kr. rendelet,
18. az Önkormányzat vagyonáról szóló 25/1997. (VI. 20.) Kr. számú rendelet módosításáról
szóló 34/2005. (IX. 16.) Kr. rendelet,
19. Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom
elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról szóló 51/2005. (XII.
9.) Kr. rendelet,
20. a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és
költségtérítéséről szóló 2/1995. (I. 9.) Kr. sz. rendelet módosításáról szóló 15/2006. (IV.
28.) rendelet,
21. Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom
elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról szóló 27/2006. (X.
31.) rendelet,
22. Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom
elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról szóló 36/2006. (XII.
15.) rendelet,
23. Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom
elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról szóló 25/2007. (VI.
21.) rendelet,
24. Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom
elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról szóló 37/2007. (X.
1.) rendelet,
25. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló 7/2004. (III. 10.) Kr. rendelet módosításáról szóló
39/2007. (X. 1.) rendelet,
26. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2007.
(VI. 28.) rendelet módosításáról szóló 60/2007. (XII. 22.) rendelet,
27. Debrecen város helyi tömegközlekedési díjainak megállapításáról szóló 57/2007. (XII.
22.) rendelet módosításáról szóló 2/2008. (II. 1.) rendelet,
28. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló 14/2008. (III. 28.) rendelet módosításáról szóló 19/2008.
(IV. 30.) rendelet,
29. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2007.
(VI. 28.) rendelet módosításáról szóló 41/2008. (XII. 22.) rendelet,
30. a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. rendelet
módosításáról szóló 44/2008. (XII. 22.) rendelet,
31. Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom

elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról szóló 17/2009. (VII.
10.) rendelet,
32. a szabálytalanul elhelyezett járművek elszállításával és a kerékbilincs alkalmazásával
kapcsolatos szabályokról szóló 52/2008. (XII. 22.) rendelet módosításáról szóló
31/2009. (X. 22.) rendelet,
33. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról szóló 42/2009. (XI. 30.) rendelet,
34. a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 5/2005.
(III. 10.) Kr. rendelet módosításáról szóló 49/2009. (XII. 16.) rendelet,
35. az állattartás helyi szabályozásáról szóló 42/2004. (XII. 14.) Kr. rendelet módosításáról
szóló 51/2009. (XII. 12.) rendelet,
36. Debrecen város helyi közösségi közlekedés díjainak megállapításáról szóló 57/2007.
(XII. 22.) rendelet módosításáról szóló 8/2010. (II. 1.) rendelet,
37. a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 5/2005.
(III. 10.) Kr. rendelet módosításáról szóló 13/2010. (II. 23.) rendelet.
(2) Hatályát veszti
1. az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III.
6.) Kr. rendelet módosításáról szóló 14/2001. (IV. 27.) Kr. rendelet,
2. az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos szociális
feladatokról szóló 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet módosításáról szóló 23/2001. (VII. 1.)
Kr. rendelet,
3. az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III.
6.) Kr. rendelet módosításáról szóló 31/2001. (XI. 21.) Kr. rendelet,
4. az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadásáról szóló 13/2001. (IV. 27.) Kr.
rendelet módosításáról szóló 32/2001. (XI. 21.) Kr. rendelet,
5. az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos
szociális feladatokról szóló 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet módosításáról szóló 33/2001.
(XI. 21.) Kr. rendelet,
6. az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III.
6.) Kr. rendelet módosításáról szóló 51/2001. (XII. 28.) Kr. rendelet,
7. az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos
szociális feladatokról szóló 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet módosításáról szóló 2/2003.
(II. 20.) Kr. rendelet,
8. az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III.
6.) Kr. rendelet módosításáról szóló 14/2003. (V. 29.) Kr. rendelet,
9. az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos
szociális feladatokról szóló 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet módosításáról szóló 15/2003.
(V. 29.) Kr. rendelet,
10. az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadásáról szóló 13/2001. (IV. 27.) Kr.
rendelet módosításáról szóló 26/2003. (X. 21.) Kr. rendelet,
11. az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III.
6.) Kr. rendelet módosításáról szóló 39/2003. (XII. 23.) Kr. rendelet,
12. az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos
szociális feladatokról szóló 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet módosításáról szóló 40/2003.
(XII. 23.) Kr. rendelet,
13. az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadásáról szóló többször módosított
13/2001. (IV. 27.) Kr. rendelet módosításáról szóló 24/2004. (VII. 1.) Kr. rendelet,
14. az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III.
6.) Kr. rendelet módosításáról szóló 20/2005. (VI. 17.) Kr. rendelet,

15. a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról valamint a
távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 4/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról szóló
29/2006. (X. 31.) rendelet,
16. a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról valamint a
távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 4/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról szóló
43/2006. (XII. 15.) rendelet,
17. az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III.
6.) Kr. rendelet módosításáról szóló 45/2006. (XII. 15.) rendelet,
18. az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadásáról szóló 13/2001. (IV. 27.) Kr.
rendelet módosításáról szóló 4/2007. (II. 1.) rendelet,
19. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
által szabályozott pénzbeli-, és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak
végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról szóló 6/2007. (II. 1.)
rendelet,
20. a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 24/2006. (VIII. 14.) rendelet
módosításáról szóló 21/2007. (IV. 24.) rendelet,
21. az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 3/2007. (II. 1.)
rendelet módosításáról szóló 42/2007. (X. 1.) rendelet,
22. az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 3/2007. (II.
1.) rendelet módosításáról szóló 45/2007. (X. 25.) rendelet,
23. a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról valamint a
távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 4/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról szóló
56/2007. (XII. 22.) rendelet,
24. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak
végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról szóló 61/2007. (XII. 22.)
rendelet,
25. az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III.
6.) Kr. rendelet módosításáról szóló 63/2007. (XII. 22.) rendelet,
26. a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a
távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 4/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról szóló
6/2008. (II. 26.) rendelet,
27. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
által szabályozott pénzbeli-, és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak
végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról szóló 15/2008. (III. 28.)
rendelet,
28. a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 24/2006. (VIII. 14.) rendelet
módosításáról szóló 21/2008. (IV. 30.) rendelet,
29. az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III.
6.) Kr. rendelet módosításáról szóló 25/2008. (V. 30.) rendelet,
30. a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a
távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 4/2006. (II. 24.) Kr. rendelet módosításáról
szóló 30/2008. (VI. 27.) rendelet,
31. a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a
távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 4/2006. (II. 24.) Kr. rendelet módosításáról
szóló 33/2008. (IX. 30.) rendelet,
32. az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III.
6.) Kr. rendelet módosításáról szóló 50/2008. (XII. 22.) rendelet,
33. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
által szabályozott pénzbeli-, és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak

végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról szóló 13/2009. (IV. 1.)
rendelet,
34. a nehéz helyzetbe került lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében
szükséges egyes helyi rendeletek módosításáról szóló 25/2009. (IX. 24.) rendelet,
35. a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a
távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 4/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról szóló
32/2009. (X. 22.) rendelet,
36. az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadásáról szóló 13/2001. (IV. 27.) Kr.
rendelet módosításáról szóló 12/2010. (II. 23.) rendelet.
(3) Hatályát veszti
1. Debrecen város 2000. évi költségvetéséről szóló 8/2000. (II. 24.) Kr. rendelet,
2. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2003. évi költségvetéséről szóló
4/2003. (II. 20.) Kr. rendelet,
3. a gépjármű-várakozóhelyek biztosításáról szóló 10/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet
módosításáról szóló 35/2016. (X. 13.) önkormányzati rendelet,
4. a helyi adókról szóló 45/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
46/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet,
5. Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom
elrendeléséről szóló 5/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet.
13. Záró rendelkezések
39. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Szekeres Antal
címzetes főjegyző

Dr. Papp László
polgármester

1. melléklet a …/2021. (…) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 24/2006. (VIII. 14.) önkormányzati rendelethez
Természetvédelmi területek
1. Belterület
1.1. Balásházy János Mezőgazdasági Szakközépiskola parkja
1.1.1. Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., a
13320/1970. sz. ügyirata szerint
1.1.2. Elhelyezkedés: Debrecen-Pallag
1.1.3. Helyrajzi szám: 66066
1.1.4. Terület: 6,8 ha
1.1.5. Védettség indoka: az iskola parkja értékes fás szárú növényállományának hosszú távú
fenntartása és fejlesztése a védetté nyilvánítás révén lehetséges.
1.1.6. Természetvédelmi célja: az értékes fa és cserjeállomány megóvása, fejlesztése, a park
területi épségének fenntartása.
1.2. Néhai Széles Vencel erdész arborétuma
1.2.1. Védetté nyilvánító jogszabály száma: 2/1986. (VI. 25.) Tr. sz. rendelet HB Megyei
Tanács VB.MÉM Oszt., 17034-8/1986. sz. ügyirata szerint
1.2.2. Elhelyezkedés: A Vámospércsi út és a Portörő utca sarkán
1.2.3. Helyrajzi szám: 1087/1
1.2.4. Terület: 729 m2 kivett (udvar)
1.2.5. Védettség indoka: az arborétum értékes fás szárú növényállományának hosszú távú
fenntartása és fejlesztése a védetté nyilvánítás révén lehetséges.
1.2.6. Természetvédelmi célja: az értékes fa és cserjeállomány megóvása, fejlesztése, az
arborétum területi épségének fenntartása.
1.3. Diószegi Sámuel Iskolai Botanikus Kert
1.3.1. Védetté nyilvánító jogszabály száma: 17/1992. (IV. 06.) Kr. számú rendelet
1.3.2. Elhelyezkedés: Hollós utca 17.
1.3.3. Helyrajzi szám: 22007
1.3.4. Terület: 22007 m2
1.3.5. Védettség indoka: a botanikus kert jelentős helyi értéket képvisel, kiemelkedően értékes
fás és lágyszárú növényállományának hosszú távú fenntartásához és fejlesztéséhez hozzájárul
a terület védett státusza.
1.3.6. Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány megóvása,
fejlesztése, a kert területi épségének fenntartása.
1.4. Debreceni Egyetem Botanikus Kertje
1.4.1. Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt.,
175/1975. (XII. 16.) VB határozat a 13011-2/1976. ügyiratszámon
1.4.2. Helyrajzi szám: 22246/1
1.4.3. Terület: 15,6400 ha
1.4.4. A terület a Debrecen-Hajdúböszörményi tölgyesek (HUHN20033) kiemelt jelentőségű

különleges természetvédelmi terület (Natura 2000 terület) által is védett.
1.4.5. Védettség indoka: a botanikus kert jelentős helyi értéket képvisel, kiemelkedően értékes
fás és lágyszárú növényállományának, valamint értékes faunájának hosszú távú fenntartásához
és fejlesztéséhez hozzájárul a terület védett státusza.
1.4.6. Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint a kertre
jellemző gazdag állatvilág megóvása, fejlesztése, a kert területi épségének fenntartása.
1.5. Honvédtemető
1.5.1. Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt.,
2/1986. (VI. 25.) VB határozat a 17034-16/1986. ügyiratszámon
1.5.2. Helyrajzi szám: 19929
1.5.3. Terület: 1,9256 ha
1.5.4. Védettség indoka: a temető jelentős helyi értéket képvisel, fontos történelmi emlékhely,
tájképi szempontból is kiemelkedő, számos idős fa található itt.
1.5.5. Természetvédelmi célja: az értékes fa és cserjeállomány megóvása, fejlesztése, a temető
történeti értékeinek ápolása, területi épségének fenntartása.
1.6. Kálvin téri Emlékkert
1.6.1. Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt.,
175/1975. (XII. 16.) VB határozat a 13011/1976. ügyiratszámon
1.6.2. Helyrajzi szám: 8325
1.6.3. Terület: 0,5 ha
1.6.4. Védettség indoka: a kert jelentős helyi értéket képvisel, fontos történeti, kultúrtörténeti
emlékhely, tájképi szempontból is kiemelkedő, számos idős fa található itt.
1.6.5. Természetvédelmi célja: az értékes fa és cserjeállomány megóvása, fejlesztése, a kert
kultúrtörténeti értékeinek ápolása, területi épségének fenntartása.
1.7. A debreceni Nagyerdő (városi) belterülete
1.7.1. Védetté nyilvánító jogszabály száma: 26/1993. (VI. 25.) Kr. számú rendelet
1.7.2. Terület: 50,6425 ha
1.7.3. A terület keleti része (a stadion melletti öreg tölgyesek) a Debrecen-Hajdúböszörményi
tölgyesek (HUHN20033) kiemelt jelentőségű különleges természetvédelmi terület (Natura
2000 terület) által is védett.
1.7.4. Védettség indoka: a Nagyerdő parkerdő része jelentős helyi értéket képvisel, mint a város
legnagyobb egységes parkja tájképi és rekreációs szempontból is kiemelkedő, számos idős fa
található itt. Zoológiai szempontból fontos denevér, madár, ízeltlábú, és kétéltű élőhely.
1.7.5. Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint a parkra
jellemző tájképi értékek és a gazdag állatvilág megóvása, fejlesztése, a park területi épségének
fenntartása.
1.7.6. Ingatlanok:
A
B
1.
Helyrajzi számok:
Művelési ág:
2.
22324
erdő és gazdasági épület
3.
22331
közpark (Natura 2000)
4.
22335
Vízmű (Natura 2000)
5.
22345
erdő
6.
22347
Sporttelep

7.
8.
9.
10.
11.

22348
22349/1
22350
22355
22356

Állatkert
Vidámpark
erdő
táborhely
erdő

2. Külterület
2.1. Halápi rét
2.1.1. Védetté nyilvánító döntés száma: 19/1981. (I. 06.) VB határozat Debrecen Megyei Városi
Tanács VB.
2.1.2. Elhelyezkedés: a 48. sz. főút É-i oldalán, a 17-es km után
2.1.3. Helyrajzi szám: 01644/c, 01644/d
2.1.4. Terület: 0,7 ha
2.1.5. Védettség indoka: az Erdőspuszták máig fennmaradt természeti értékeinek - különös
tekintettel a vizes területekre, a tájra jellemző nyirvízlaposokra -, és élőviláguknak a megóvása,
rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges.
2.1.6. Természetvédelmi célja: a terület vízháztartásának, értékes fa, cserje és lágyszárú
állományának és gazdag állatvilágának megóvása, fejlesztése, a rét területi épségének
fenntartása.
2.2. Debrecen-Józsa Tócóvölgyi Természetvédelmi terület
2.2.1. Védetté nyilvánító jogszabály száma: 45/1992. (X. 05.) Kr. sz. rendelet
2.2.2. Terület: 128,3773 ha
2.2.3. A terület a Tócó-völgy (HUHN20122) különleges természet-megőrzési terület (Natura
2000 terület) által is védett.
2.2.4. Védettség indoka: a tájhatáron (Hajdúság és Nyírség) fekvő természetes vízfolyás és az
azt kísérő rétek és erdők máig fennmaradt tájképi és természeti értékeinek, és az ott élő növény
és állatvilág megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges.
2.2.5. Természetvédelmi célja: a terület vízháztartásának és természetes viszonyainak (vízhez
kötődő és egyéb társulások, a patak természetes nyomvonala, stb.), értékes fa, cserje és
lágyszárú állományának és gazdag állatvilágának megóvása, fejlesztése, a patak és a környező
gyep és erdőterületek területi épségének fenntartása.
2.2.6. Ingatlanok:
A
B
1.
Helyrajzi számok:
Művelési ág:
2.
27091/5
Gyep Natura 2000
3.
27101/2
(gyep) legelő Natura 2000
4.
27101/5
(gyep) legelő Natura 2000
5.
27962
Tócó csatorna Natura 2000
6.
27907/2
(gyep) legelő Natura 2000
7.
27985
Tócó csatorna Natura 2000
8.
27986/4
beépítetlen Natura 2000
9.
27986/14
közterület
10. 27986/17
(p alr.) (gyep) legelő
11. 27986/17
(b alr.) (gyep) legelő
12. 27986/17
(d alr.) mocsár Natura 2000

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

27986/19
27986/23
27986/18,26,58
27091/5
27102/73
27100
0132/37-45-ig
0134
0135/32-46-ig
0135/53-54
0135/61
0147/1
0150/1
0150/2
0151
0152/1-20
0153/2-20-ig
0154/1-14-ig
0155
0156/1
0171/3
0172/1-2-ig
0173/1
0173/2
0174/2
0174/3-9-ig
0175/1
0176/11-13
0177
0178/1

Tócó csatorna Natura 2000
Műemlék
gyep
(gyep) legelő
erdő
Tócó csatorna
(gyep) legelő Natura 2000 (0132/27-43)
Tócó csatorna Natura 2000
gyep (rét) Natura 2000 (0135/33-46)
gyep (rét)
gyep (rét)
(gyep) legelő Natura 2000
(gyep) legelő Natura 2000
(gyep) legelő Natura 2000
(gyep) legelő Natura 2000
gyep (legelő) Natura 2000 (0152/3,4,15-17)
b gyep (rét) Natura 2000 (0153/2-5)
(gyep) legelő
Tócó csatorna Natura 2000
gyep (rét)
(gyep) legelő
(gyep) legelő
árok
árok
kivett
gyep (legelő)
Tócó csatorna
gyep (legelő)
árok
gyep (legelő)

2.3. Nagycserei Hármashegyi akácos
2.3.1. Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt.,
22/1981 (I. 06.) VB. határozat
2.3.2. Helyrajzi számok: 01844/2, 01846, 01854/12, 01856, 01858, 01859/1
2.3.3. Terület: 42,8 ha (A terület tényleges nagysága a rendeletben jelzettnél nagyobb. A teljes
kiterjedés 95,1447 ha. Ezen belül a ténylegesen védendő területeket az erdőterv alapján lehet
beazonosítani, elsősorban a 109 F, K, N és O, illetve a 112 A, B, G, J, K, M, N, O és P jelű
erdőrészletek)
2.3.4. A terület a Hármashegyi-tölgyesek (HUHN20023) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (Natura 2000 terület) által is védett.
2.3.5. Védettség indoka: az Erdőspuszták máig fennmaradt természeti értékeinek - különös
tekintettel az őshonos, természetközeli, vagy védett növény és állatfajoknak menedéket nyújtó
erdőkre-, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges.
2.3.6. Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint az erdőre
jellemző társulások, tájképi értékek és a gazdag állatvilág megóvása, fejlesztése, az erdő területi
épségének fenntartása.

2.4. Monostori- és Szentgyörgyi-erdő
2.4.1. Védetté nyilvánító jogszabály száma: 45/1994. (IX. 12.) Kr. sz. rendelet
2.4.2. Helyrajzi számok: 085/1, 087, 089, 0116/1, 3, 5, 6
2.4.3. Terület: 591,3141 ha
2.4.4. A terület a Debrecen-Hajdúböszörményi tölgyesek (HUHN20033) kiemelt jelentőségű
különleges természetvédelmi terület (Natura 2000 terület) által is védett.
2.4.5. Védettség indoka: a Dél-Nyírség máig fennmaradt természeti értékeinek - különös
tekintettel az őshonos, természetközeli, és védett növény és állatfajoknak menedéket nyújtó
erdőkre-, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges.
2.4.6. Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint az erdőre
jellemző társulások, tájképi értékek és a gazdag állatvilág megóvása, fejlesztése, különös
tekintettel az idős tölgyes állományok fenntartására.
2.5. Nagycserei ligeterdő maradványok (I-II)
2.5.1. Védetté nyilvánító döntés száma: 115158/39 OTT, illetve Debrecen Megyei Városi
Tanács VB. 20/1981. (I. 06.) VB határozat
2.5.2. Helyrajzi szám: 01536
2.5.3. Terület: 4,32 ha (Ténylegesen a hrsz mérete nagyobb.)
2.5.4. Védettség indoka: az Erdőspuszta máig fennmaradt természeti értékeinek - különös
tekintettel az őshonos, természetközeli, és védett növény és állatfajoknak menedéket nyújtó
erdőkre-, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges.
2.5.5. Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint az erdőre
jellemző társulások, tájképi értékek és a gazdag állatvilág megóvása.
2.6. Nagycserei tölgyerdők
2.6.1. Védetté nyilvánító döntés száma: 13/1981 (I. 06.) VB. határozat
2.6.2. Elhelyezkedés: A hármashegyi pihenőközponttól Északra találjuk őket két részletben
(5,9, illetve 2 hektár)
2.6.3. Helyrajzi számok: 01832/1-2, 01843/2-6
2.6.4. Terület összesen: 7,9 ha (A terület tényleges nagysága a rendeletben jelzettnél nagyobb.
A teljes kiterjedés 37,6669 ha. Ezen belül a ténylegesen védendő területeket az erdőterv alapján
lehet beazonosítani, elsősorban a 125 K, L, N, illetve a 126 D, B jelű erdőrészletek.)
2.6.5. Védettség indoka: az Erdőspuszta máig fennmaradt természeti értékeinek - különös
tekintettel az őshonos, természetközeli, és védett növény és állatfajoknak menedéket nyújtó
erdőkre-, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges.
2.6.6. Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint az erdőre
jellemző társulások, tájképi értékek és a gazdag állatvilág megóvása, fejlesztése.
2.7. Nyírségi ősláp („Szikigyakor”)
2.7.1. Védetté nyilvánító döntés száma: 10/1981 (I. 06.) VB. határozat
2.7.2. Elhelyezkedés: A 471-es út mellett
2.7.3. Helyrajzi számok: 02410/10, 11, 13
2.7.4. Terület: 3,3 ha (A tényleges területe nagyobb: 8,3 ha)
2.7.5. Védettség indoka: az Erdőspuszták máig fennmaradt természeti értékeinek - különös
tekintettel a vizes területekre, a tájra jellemző nyirvízlaposokra -, és élőviláguknak a megóvása,
rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges.

2.7.6. Természetvédelmi célja: a terület vízháztartásának, értékes fa, cserje és lágyszárú
állományának és gazdag állatvilágának megóvása, fejlesztése, az „ősláp” területi épségének
fenntartása.
2.8. Bánki fehér nyáras
2.8.1. Védetté nyilvánító jogszabály száma: 42/1995. (IX. 25.) Kr. számú rendelet
2.8.2. Helyrajzi számok: 0844/1-2.
2.8.3. Terület: 18,6 ha
2.8.4. Védettség indoka: az Erdőspuszta máig fennmaradt természeti értékeinek - különös
tekintettel az őshonos, természetközeli, és védett növény és állatfajoknak menedéket nyújtó
erdőkre-, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges.
2.8.5. Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint az erdőre
jellemző társulások, tájképi értékek és a gazdag állatvilág megóvása, fejlesztése.
2.9. Kamarás halom
2.9.1.Védetté nyilvánító jogszabály száma: 42/1995. (IX. 25.) Kr. számú rendelet
2.9.2. Helyrajzi szám: 0417/26
2.9.3. Terület: 1,5 ha
2.9.4. Védettség indoka: a halom jelentős helyi értéket képvisel, fontos történelmi emlékhely,
tájképi szempontból is kiemelkedő, értékes löszpusztai növényzetnek ad otthont.
2.9.5. Természetvédelmi célja: az értékes növényzet megóvása, a halom történeti értékeinek
ápolása, területi épségének fenntartása.
2.10. Debreceni Erdőspuszták
2.10.1. Védetté nyilvánító jogszabály száma: 45/1994. (IX. 12.) Kr. sz. rendelet
2.10.2. Védettség indoka: az Erdőspuszták máig fennmaradt természeti értékeinek - vizes
területek, a tájra jellemző nyirvízlaposok, nedves és száraz gyepek, természetközeli
erdőtársulások-, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója, a tájba nem illő beépítés és
területhasználat megakadályozása a védetté nyilvánítás révén lehetséges.
2.10.3. Természetvédelmi célja: a terület vízháztartásának, eredeti társulási viszonyainak,
értékes fa, cserje és lágyszárú állományának és gazdag állatvilágának megóvása, fejlesztése, az
egyes területegységek területi integritásának megóvása, a tájba nem illő területhasználat és
beépítés megakadályozása.
2.10.4. Részegységek:
a) Bánk - Fancsika, Pihenőerdő Központ,
b) Ördögárok,
c) Hármashegyi Pihenőközpont (Egy része a Hármashegyi-tölgyesek (HUHN20023) kiemelt
jelentőségű természet-megőrzési terület (Natura 2000 terület) által is védett.),
d) Nagycsere Erdészeti Pihenőközpont,
e) Panoráma út melletti terület,
f) Vekeri Pihenőközpont,
g) Mézeshegy.
a) Bánk - Fancsika, Pihenőerdő Központ:
A
1.
Helyrajzi számok:
2.
01018/5

B
Művelési ág:
erdő

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

01018/7
01018/8, 10, 11
01019/1
01031
01032
01033
01038
01039
01040
1041

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

01042/2-7
01057
01058
01120/1
01162/13
01162/16
01170/1
01170/2
01170/3
01172
01173/1
01174
01176
01179
01180/1
01181/2
01182/1

30.

01183/1

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

01188/4
01188/5
01188/8
01188/12
01188/13
01188/14
01188/15-16
01199
01201
01203
01205/5
01205/6
01205/7
01218
01220/1
01237
01240/7, 9, 11, 12, 13, 14
01240/10

erdő
gyep (rét)
víztározó (Fancsika III.), gyep (rét)
kivett, csatorna
a erdő
erdő
árok
erdő
erdő és gazd. épület
a erdő, b erdő (arborétum), c víztározó, d sh.út
f erdő, g víztározó, h erdő, k erdő, gazd.ép.
erdő, kivett út, gyep (rét)
a gyep (rét), b erdő, c út
kivett út (Panoráma út)
gyep
gyep
gyep
erdő
gyep (rét)
erdő
mocsár (csatorna)
a erdő, b vá.
a gyep (rét), b erdő
erdő
a erdő, b vá.
erdő
gyep, erdő
a erdő, b gyep (rét), c víztározó (Fancsika I.), d
erdő, f erdő
a erdő, b út, c erdő, d erdő, f erdő, g erdő, h tó, j
gyep (rét)
a L, b erdő
a L, b erdő
gyep (rét)
erdő és gyep (rét)
gyep (rét)
kivett út
erdő
erdő
erdő
erdő
erdő
gyep (rét)
gyep (rét)
a erdő, b vá.
a mocsár (vá.), b, c erdő
saját haszn.út
a erdő, b vá.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

01242/1
01251/4
01254
01256/2
01256/3-6
01258/1-3
02012/3
02012/6
02012/7
02059
02060

b) Ördögárok:
A
1.
Helyrajzi számok:
2.
02061/2
3.
02061/3
4.
02061/5
5.
02061/8
6.
02061/10

a erdő, b vá.
a erdő, b út, c erdő, d erdő
a víztározó (Fancsika II.), b gyep (rét)
erdő
gyep (rét)
erdő
gyep (rét)
gyep (rét)
gyep (rét)
erdő
kivett, út (Panoráma út)

B
Művelési ág:
gyep (rét)
gyep (rét)
erdő
erdő
a erdő, b gyep (rét)

c) Hármashegyi Pihenőközpont (NATURA 2000 terület):
A
B
1.
Helyrajzi számok:
Művelési ág:
2.
1799
erdő Natura 2000
3.
01801
erdő Natura 2000
4.
01802
erdő Natura 2000
5.
01803
gyep (rét)
6.
01804
erdő
7.
01809/4
erdő
8.
01809/6
gyep (rét)
9.
01809/7
gyep (rét)
10. 01809/8
erdő
d) Nagycsere Erdészeti Pihenőközpont:
A
1.
Helyrajzi számok:
2.
02008/8
3.
02008/11
4.
02008/12
5.
02010
6.
02012/5
7.
02014/10
8.
02031/1
9.
02100
10. 02104
11. 02105
12. 02106
13. 02107/1-9

B
Művelési ág:
erdő
gyep (rét)
erdő
erdő
erdő
gyep, erdő, kivett
erdő és út
erdő
kivett, út (Panoráma út)
erdő
a erdő, b út, c gyep (rét), d gyep (rét)
Erdészeti Központ épületei

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

02108
02110
02112/1
02114/1
02120
02277/1
02277/2
02280
02281/1
02282

e) Panoráma út melletti terület:
A
1.
Helyrajzi számok:
2.
0625/7
3.
0625/8
4.
0625/9
5.
0625/10
6.
0625/11-18
7.
0627
8.
0628/11
9.
0631/7
10. 0631/9
11. 0631/10
12. 0631/11
13. 0632
14. 0633/6
15. 0633/13
16. 0633/12-14
17. 0633/16
18. 0633/17
19. 0633/21
20. 0633/22
21. 0633/24
22. 0633/25
23. 0669/5
24. 0669/7
25. 0732
26. 0736
27. 0744/6
28. 0744/7
29. 0744/9
30. 0744/10
31. 0744/11
32. 0746
33. 0752/13
34. 0752/14
35. 0752/15

a, c, d erdő, b gyep (rét), mocsár, f, g, h
erdő
a erdő, b, d gyep (rét), c árok
a erdő, b kivett út, c erdő
a gyep (rét), b erdő és út
a erdő és út, b mocsár, c gyep (rét), d
erdő
erdő
erdő
erdő

B
Művelési ág:
a gyep (rét), b szántó, c mocsár
a gyep (rét)
kivett, út
gyep (rét)
szántó
árok
gyep (rét) (Fancsikai templom MŰEMLÉK)
b gyep (rét)
c gyep (rét)
b gyep (rét)
b, d gyep (rét)
Panoráma út, országos közút
gyep (rét)
erdő
erdő
gyep (rét)
erdő
gyep (rét)
erdő
erdő
erdő
erdő
erdő
a erdő és út, c erdő, g, h, j, k erdő és út
erdő
tanya
erdő és út
gyep (legelő)
gyep (legelő)
gyep (legelő)
erdő
gyep (rét)
kivett, út
gyep (rét)

36.
37.
38.
39.

0752/16
0752/17
0752/19
0752/20

f) Vekeri Pihenőközpont:
A
1.
Helyrajzi számok:
2.
0682/54-56
3.
0682/16
4.
0682/21
5.
0682/26-38
6.
0682/39
7.
0682/48
8.
0682/49
9.
0682/51
10. 0684
11. 0685
12. 0686/1
13. 0786/3-9-ig
14. 0687
15. 0688
16. 0725/3
17. 0725/5-7
18. 0729

árok
gyep (rét)
gyep (rét)
kivett, út

B
Művelési ág:
a erdő, c gyep (rét), f erdő, m gyep (rét)
erdő és gyep (rét)
gyep (rét)
gyep (rét)
gyep (rét)
kivett, csatorna
gyep (rét)
a erdő, b gyep (rét), c gyep (rét)
a víztározó Vekeri tó, b gyep (rét) c, d erdő
a tó, b gyep (rét), c, d erdő
erdő
gyep (rét)
kivett, csatorna 1. sz. Főfolyás
erdő
a erdő, b kivett út, c, f
gyep (rét)
a erdő, b kivett út

g) Vekeri Pihenőközpont Mézeshegyi Alközpontja:
A
B
1.
Helyrajzi számok:
Művelési ág:
2.
0713
b, k nádas, f gyep (rét), g erdő, j gyep (rét)
3.
0713/9
gyep (rét)
4.
0716/10-27
gyep (rét) és nádas
5.
0717/1-6
erdő
6.
0718/1-2
erdő
7.
07632
Panoráma út
8.
0765/1
a víztározó (Mézeshegyi tó), f gyep (rét), b, c, d,
g nádas
9.
0768/1
erdő
10. 0768/3-5
gyep (rét)
11. 0768/6
erdő
12. 0770/4
nádas
13. 0770/7
erdő
14. 0771
víztározó (Csonkás tó)
15. 0772/1-2
erdő
16. 0774
víztározó (Kerek tó)
17. 0775
víztározó (Sás tó)
18. 0776/3
Erdő, gyep, vízállás
"

2. melléklet a …/2021. (…) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 24/2006. (VIII. 14.) önkormányzati rendelethez
Természeti emlékek
1. Magyar kőris (Fraxinus angustifolia sp. pannonica)
1.1. Védetté nyilvánító jogszabály száma: 26/1993. (VI. 28.) Kr. számú rendelet
1.2. Elhelyezkedés: Debrecen, Bem tér 18/a. sz.
1.3. Helyrajzi szám: 21066/2
2. Bartók Béla úti tölgyfasorok (Quercus robur). (2x2 sor: dupla allé)
2.1. Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Osztálya,
21/1981. (I. 6.) VB határozat
2.2. Elhelyezkedés: Debrecen, Bartók Béla út
2.3. Helyrajzi szám: 20008, kivett
3. Magas kőris (Fraxinus excelsior)
3.1. Védetté nyilvánító jogszabály száma: 26/1993. (VI. 28.) Kr. számú rendelet
3.2. Elhelyezkedés: Debrecen, Bem tér 18/b. sz.
3.3. Helyrajzi szám: 21066/3
4. Páfrányfenyő (Ginkgo biloba)
4.1. Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt.,
175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon
4.2. Elhelyezkedés: Debrecen, Bem tér 19. sz. előtt
4.3. Helyrajzi szám: 20529
5. Juharlevelű platán (Platanus hybrida)
5.1. Védetté nyilvánító jogszabály száma: 45/1994. (IX. 12.) Kr. sz. rendelet
5.2. Elhelyezkedés: Debrecen, Böszörményi út 20. sz.
5.3. Helyrajzi szám: 20025
6. Déri téri kocsányos tölgy (Quercus robur)
6.1. Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt.,
175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon
6.2. Elhelyezkedés: Debrecen, Déri tér
6.3. Helyrajzi szám: 8316
7. Déri téri piramistölgyek (Quercus robur f.fastigiata) (5 fa)
7.1.Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt.,
175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon
7.2. Elhelyezkedés: Debrecen, Déri tér
7.3. Helyrajzi szám: 8316
8. Nyugati ostorfák (Celtis occidentalis), (2 példány)
8.1. Védetté nyilvánító jogszabály száma: 42/1995. (IX. 25.) Kr. számú rendelet
8.2. Elhelyezkedés: Debrecen, Dobozi u. 6. sz.
8.3. Helyrajzi szám: 5931/5

9. Egyetem téri kocsányos tölgyek (Quercus robur) (2 példány)
9.1. Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt.,
11/1981. (I. 06.) VB határozat
9.2. Elhelyezkedés: Debrecen, Egyetem tér
9.3. Helyrajzi számok: 22246/1, 22246/2
10. Tiszafák (Taxus baccata)
10.1. Védetté nyilvánító döntés száma: 12/1981. (I. 6.) VB határozat
10.2. Elhelyezkedés: Debrecen, a Fűvészkert u. 4-6. szám alatt
10.3. Helyrajzi szám: 8322
11. Páfrányfenyő (Ginkgo biloba)
11.1. Védetté nyilvánító jogszabály száma: 45/1994. (IX. 12.) Kr. sz. rendelet
11.2. Elhelyezkedés: Debrecen, Hajnal u. 15. sz.
11.3. Helyrajzi szám: 6391
12. Kálvin téri ördögcérna, más néven lícium (Lycium barbarum)
12.1. Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt.,
175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon
12.2. Elhelyezkedés: Debrecen, Kálvin tér
12.3. Helyrajzi szám: 8327
13. Páfrányfenyő (Ginkgo biloba)
13.1. Védetté nyilvánító jogszabály száma: 21/1986. (VI. 25.) Tr. sz. rendelet, HB Megyei
Tanács VB.MÉM Oszt., 17034-13/1986. ügyiratszámon
13.2. Elhelyezkedés: Debrecen, Nádor utca (volt Végh D. u.) 4. sz. alatt
13.3. Helyrajzi szám: 21244, tulajdoni lap sz.: 39686
14. Páfrányfenyő (Gingko biloba)
14.1. Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt.,
14/1981. (I. 6.) VB határozat
14.2. Elhelyezkedés: Debrecen, Nagyerdei körút 68. sz.
14.3. Helyrajzi szám: 20968
15. Péterfia utca 1-7. alatti tiszafák (Taxus baccata) (5 pld.)
15.1. Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt.,
175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon
15.2. Elhelyezkedés: Debrecen, Péterfia u. 1-7. sz.
15.3. Helyrajzi szám: 7581
16. Simonyi út 11. sz. alatti páfrányfenyő (Ginkgo biloba)
16.1. Védetté nyilvánító jogszabály száma: 42/1995. (IX. 25.) Kr. számú rendelet
16.2. Elhelyezkedés: Debrecen, Simonyi út 11. sz.
16.3. Helyrajzi szám: 20879
17. Simonyi út 15. sz. alatti hegyi juhar (Acer pseudoplatanus)
17.1. Védetté nyilvánító jogszabály száma: 42/1995. (IX. 25.) Kr. számú rendelet
17.2. Elhelyezkedés: Debrecen, Simonyi út 15. sz.
17.3. Helyrajzi szám: 20895

18. Simonyi út 29. sz. alatti platánfa (Platanus hybrida)
18.1. Védetté nyilvánító jogszabály száma: 42/1995. (IX. 25.) Kr. számú rendelet
18.2. Elhelyezkedés: Debrecen, Simonyi út 29. sz.
18.3. Helyrajzi szám: 20904
19. Simonyi út kétoldali hársfasora (Tilia ssp.)
19.1. Védetté nyilvánító jogszabály száma: n.a.
19.2. Elhelyezkedés: Debrecen, Simonyi út
19.3. Helyrajzi szám: 20910
20. Húsos som (Cornus mas)
20.1. Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt.,
175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon
20.2. Elhelyezkedés: Debrecen, Széchenyi u. 80. sz.
20.3. Helyrajzi szám: 15426
21. Tócóskert téri kocsányos tölgy (Quercus robur)
21.1. Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt.,
175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon
21.2. Elhelyezkedés: Debrecen, Tócóskert tér
21.3. Helyrajzi szám: 15855/110
22. Tócóskert téri páfrányfenyő (Ginkgo biloba)
22.1. Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt.,
175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon
22.2. Elhelyezkedés: Debrecen, Tócóskert tér
22.3. Helyrajzi szám: 15855/110
23. Gömbkőris sor (Fraxinus excelsior-ba oltott Fraxinus ornus „Globosa”-k)
23.1. Elhelyezkedés: Debrecen, Péterfia u. (Bem tértől a Rákóczi u.- Péterfia u. sarkáig)
23.2. Helyrajzi számok: 7594, 20529/1
24. Piramis kocsányos tölgyfa sor (Quercus robur „Fastigiata”)
24.1. Elhelyezkedés: Debrecen, Egyetem sugárút-Bethlen utcán kettős fasor
24.2. Helyrajzi számok: 21775, 21643, 21144, 20383, 7688
25. Nyugati ostorfa sor (Celtis Occidentalis”)
25.1. Elhelyezkedés: Debrecen, Böszörményi út (a fasor a Debreceni Egyetem Agrár- és
Gazdálkodástudományok Centruma északi határának vonalától kezdődik és a Füredi útig tart)
25.2. Helyrajzi szám: 21457/100
26. Páfrányfenyő (Ginkgo biloba)
26.1. Elhelyezkedés: Debrecen, Nyár u. 15. sz. előtt
26.2. Helyrajzi szám: 20240/1
27. Platán fák (Platanus hybrida)
27.1. Elhelyezkedés: Debrecen - Nagymacs, Kastélykert u. 44. sz.
27.2. Helyrajzi szám: 67101

28. Kocsányos tölgy (Quercus robur)
28.1. Elhelyezkedés: Debrecen, Kartács u. 84. sz. előtt
28.2. Helyrajzi szám: 22117
29. Kocsányos tölgy (Quercus robur)
29.1. Elhelyezkedés: Debrecen, Honvédtemető u. 10. sz. alatt
29.2. Helyrajzi szám: 19983
30. Kocsányos tölgy (Quercus robur)
30.1. Elhelyezkedés: Füredi út 54-56. szám alatti tömbbelsőben
30.2. Helyrajzi szám: 20188
31. 10 db egyedből álló piramis tölgy fasor (Quercus robur ’Fastigiata’)
31.1. Elhelyezkedés: Tócóskert tér 1-2. szám alatti ingatlanok előtt
31.2. Helyrajzi szám: 15855/167
32. Piramis tölgy (Quercus robur ’Fastigiata)
32.1. Elhelyezkedés: Csemete és Honvéd utcák kereszteződésénél
32.2. Helyrajzi szám: 7689/19
33. Kocsányos tölgy (Quercus robur)
33.1. Elhelyezkedés: Egyetem sugárút - Ibolya utca - Libakert utca által határolt tömbbelsőben
33.2. Helyrajzi szám: 20365
34. Kocsányos tölgy (Quercus robur)
34.1. Elhelyezkedés: Bem tér 23. szám alatti ingatlan előtt
34.2. Helyrajzi szám: 20529/1
35. Kocsányos tölgy (Quercus robur)
35.1. Elhelyezkedés: Bem tér 29. szám alatti ingatlan előtt
35.2. Helyrajzi szám: 20529/1
36. Kocsányos tölgy (Quercus robur)
36.1. Elhelyezkedés: Bem tér 30. szám alatti ingatlan előtt
36.2. Helyrajzi szám: 20529/1
37. 2 db csüngő japánakác (Styphnolobium japonicum ’Pendulum’)
37.1. Elhelyezkedés: Kossuth utca 10., a Csokonai Színház előtt
37.2. Helyrajzi szám: 8498”

3. melléklet a …/2021. (…) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 24/2006. (VIII. 14.) önkormányzati rendelethez
Debrecen, Erdőspuszta helyi jelentőségű természetvédelmi területből kivont területek
1. Bánk-Fancsika, Pihenőerdő Központ
1.1. 70751 erdő
1.2. 71036 erdő
1.3. 71037/2 kivett, tanya
1.4. 71037/8 a erdő, b gyep (rét), c mocsár, d víztározó
1.5. 71037/9 rét
1.6. 71042/5 erdő, kivett út, gyep (rét)
1.7. 71042/6 erdő, kivett út, gyep (rét)
1.8. 71042/7 erdő, kivett út, gyep (rét)
1.9. 71042/8 erdő, kivett út, gyep (rét)
1.10. 71042/9 (előzetes hrsz) erdő, kivett út, gyep (rét)
1.11. 71042/11 (előzetes hrsz) erdő, kivett út, gyep (rét)
1.12. 71053 erdő
1.13. 71054 erdő
1.14. 71056 kivett, árok
1.15. 71060 a. erdő, b. kivett árok, c. erdő
1.16. 71061 kivett, közút
1.17. 71064 erdő
1.18. 71065/1 erdő
1.19. 71065/2 erdő
1.20. 71066/2 gyep
1.21. 71066/4 erdő
1.22. 71066/5 kivett, saját használatú út
1.23. 71066/6 erdő
1.24. 71066/7 kivett, saját használatú út
1.25. 71066/8 gyep (rét)
1.26. 71066/9 gyep (rét)
1.27. 71067/2 kivett, tanya
1.28. 71067/3 erdő
1.29. 71067/4 gyep
1.30. 71067/5 kivett, saját használatú út
1.31. 71068/4 gyep (rét)
1.32. 71068/5 erdő
1.33. 71068/6 kivett, saját használatú út
1.34. 71070 erdő
1.35. 71071 kivett, saját használatú út
2. Vekeri Pihenőközpont
2.1. 71034/1 a erdő, b árok, c gyep (rét), d mocsár, g erdő
2.2. 71034/2 gyep (rét)
2.3. 71034/3 erdő”

4. melléklet a .../2021. (…) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 22/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén az autóbusszal végzett különcélú
menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást végző járművek arculatára vonatkozó
előírások
A járat üzemeltetésében részt vevő járművek egységes arculatára vonatkozóan a következőknek
kell megfelelni:
1. A járművön belül jól látható helyen, rögzített módon A3-as méretben információs táblát kell
kihelyezni.
2. Az arculati elemek előállítási és kihelyezési költségeit a szolgáltatónak, illetőleg a járati
engedély jogosultjának kell fedeznie.”

5. melléklet a …/2021. (...) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 13/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelethez
Nyilatkozat a mezőőri járulék megállapításához/változás bejelentéséhez
(a megfelelő rész aláhúzandó)
1. A termőföld
Helyrajzi száma:
Művelési ága:

Területe:

2. A tulajdonos adatai:
Természetes személy
Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye:
Születési ideje:

Jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet
Neve:
Székhelye:
Nyilvántartási száma:
Törvényes képviselője:

3. Tulajdoni hányad: ______________________________________________
4. A jogszerű földhasználó(k) adatai:
Természetes személy
Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye:
Születési ideje:

Jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet
Neve:
Székhelye:
Nyilvántartási száma:
Törvényes képviselője:

5. A jogszerű használat jogcíme:
6. Alulírott földtulajdonos kijelentem, hogy az 1. pontban megjelölt termőföldet
- a nyilvántartott művelési ágnak megfelelően használom.
- a nyilvántartott művelési ágtól eltérően _____________________ként használom.
- földhasználatra vonatkozó megállapodás alapján a 4. pontban megjelölt személy használja.
(a megfelelő rész aláhúzandó)
Egyéb megjegyzés:
Tudomásul veszem, hogy a földterület után mezőőri járulék fizetendő. Kijelentem, hogy a
közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Debrecen, ____ év ______________ hónap ___ nap
_________________________________
Nyilatkozó aláírása
7. Amennyiben adatváltozás bejelentése történik, a változás időpontja:
____ év ____________ hónap ___ nap.
(A változás időpontja a tulajdonos és a termőföld nagyság változása esetén az ingatlanügyi
hatóság bejegyző határozatának kelte, használó, vagy a használat jogcímének változása esetén
a jogviszony létrejöttének napja.)
Debrecen, ____ év _____________ hónap ___ nap
_________________________________
Nyilatkozó aláírása”

6. melléklet a …/2021. (...) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet az 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
PARTNERI ADATLAP
Partnerségi egyeztetésben való részvételhez
Alulírott
Név/Megnevezés:
Képviseletre jogosult személy:
Lakcím/Székhely:
E-mail cím:
Telefonszám:
a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által készítendő
megnevezésű dokumentum partnerségi egyeztetési eljárásának jelen
□ előzetes tájékoztatási szakaszában vagy
□ munkaközi tájékoztató szakaszában
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben és a településfejlesztési, a településrendezési, és a
településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló 5/2017. (II. 16.) önkormányzati
rendeletben foglaltak szerint az alábbi észrevétellel, javaslattal (véleménnyel) kívánok élni:
Az eljárás további szakaszaiban
□ részt kívánok venni.
□ nem kívánok részt venni.
......................, 20...... ......hó ......nap
.
..................................... aláírás
A kitöltött, aláírt adatlapot az alábbi címek valamelyikére kell eljuttatni:
Postacím: 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
E-mail cím: partnerseg@debrecen.hu”

