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Tisztelt Bizottság!
Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V.23.) Kr.
rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a „Debrecen 21. számú városrendezési körzet déli - a Tócó
csatorna, a 19373/20 hrsz ingatlan, a 19373/15 hrsz.-ú út és a 19373/17 hrsz.-ú ingatlan által határolt
területrészre vonatkozóan.”
A módosítással érintett településrendezési eszközök
A módosítás esetében megállapítható, hogy nem érinti a hatályos településszerkezeti tervet, így annak
megállapításai továbbra is érvényesek. A módosítás csak a helyi építési szabályzat szöveges munkarészét
érinti a rajzi munkarészét nem.
Az eljárás típusa
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről)
32.§.6a.) pontjában foglaltakra figyelemmel a településrendezési eszköz egyeztetését állami főépítészi eljárás
szerint kerül lefolytatásra - tekintettel arra, hogy a településrendezési eszköz módosítása a helyi építési
szabályzatban meghatározott előírás pontosítása érdekében történik.
A módosítás indoka és célja
A DÉSZ 79/K.§ - a sajátos előírást rögzít területrészt érintően, mely előírás kerülne kiegészítésre azzal, hogy a
telken belüli fásítási kötelezettséggel terhelt területrészbe medence elhelyezésére nyíljon lehetőség,
melynek nagysága nem haladhatja meg a fásítási kötelezettséggel terhelt terület 25%-át. Az így kieső
fásítási kötelezettségű területet a telken belül legalább kétszintes növénytelepítéssel pótolni kell melyet kertészeti
terv alapján a használatbavételi engedély kiadásáig meg kell valósítani.
Indokolás: A beépítettség mértékének megállapításakor nem volt figyelembe vehető a telken belüli fásítási
kötelezettséggel terhelt terület, így a telek valós telekterületéhez viszonyítva a megengedett 30%-os
beépíthetőségtől kisebb, a beépített terület. Mindezek mellett a sajátos előírás rendelkezik arról is, hogy a
beépíthető telekrész 50%-án legalább kétszintes növényzetet kell kialakítani. A medence elhelyezése után is
biztosítottak a lakóterületre vonatkozó zöldfelületi elvárások.
A módosítás lényegi elemei
A területrészre meghatározott területfelhasználások, valamint a helyi építési szabályzatban és
szabályozási tervben rögzített rendeltetési zónák sem változnak. Az építési övezetekre meghatározott Lke412642 (LA) kód változatlan marad. A módosítás csak a sajátos előírás kiegészítését jelenti a fentiekben
rögzítetteknek megfelelően.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 42/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján „Az állami főépítészi eljárás esetén a polgármester a
településrendezési eszköz tervezetét a záró szakmai vélemény megkérése előtt véleményezteti a partnerekkel a
29/A. § szerint. A polgármester a beérkezett véleményt ismerteti a képviselő-testülettel - a döntés átruházása
esetén a döntésre jogosulttal -, amely elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület, illetve
átruházás esetén a döntésre jogosult dönt. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A
partnerségi egyeztetés a döntés dokumentálásával, közzétételével lezárul.”
A döntés meghozatalát indokolja továbbá a Korm. rendelet 42/A. §. (2) bekezdés, amely szerint
„Az (1) bekezdésben foglaltakat követően a polgármester elektronikus úton záró szakmai véleményt kér az állami
főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel.
(3) A (2) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell
a) a partnerségi egyeztetést lezáró döntést,
b) a településrendezési eszköz tervezetét, és
c) a tervezett módosítás rövid összefoglaló indokolását és az alátámasztó javaslatot.”
A partnerségi egyeztetési eljárással kapcsolatos közzététel megtörtént, mely közzététel mellékleteként feltöltött

településrendezési eszköz tervezetével kapcsolatban 2017. április 20-tól és 2017. május 5-ig tartó időszakban
lehetett véleményt nyilvánítani észrevételt tenni. Ezen időszak alatt partneri bejelentkezés nem történt.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a partnerségi
egyeztetési eljárással kapcsolatban döntését meghozni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság China Tibor városi főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2 melléklet 2.9 pontjában foglalt feladatkörében eljárva
tudomásul veszi, hogy a „Debrecen 21. számú városrendezési körzet déli - a Tócó csatorna, a 19373/20 hrsz
ingatlan, a 19373/15 hrsz.-ú út és a 19373/17 hrsz.-ú ingatlan által határolt területet érintő módosítás során a
partnerségi egyeztetési eljárás keretében partneri bejelentkezés nem történt, észrevétel, ellenvélemény
nem érkezett.
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