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Tisztelt Bizottság!

Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001.(VI. 21.) Kh. határozat, illetve a
Debrecen helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V.23.) Kr. rendelet (DÉSZ)
módosítása van folyamatban az 1.sz. vrk. Piac utca – Kossuth utca – Batthyányi utca – Szent Anna utca által
határolt területrészre vonatkozóan.
Tervezet módosítás célja, hatása:
Debrecen Megyei Jogú Város ingatlankezelő és fejlesztő szervezete, a Cívis Ház Zrt kérelme alapján módosítási
igény merült fel a fenti tervezési területen belül a közterület korrekciójára, a tervezett építési övezetek
szabályozásának pontosítására a már meglévő kialakult lakótömbök lezárását biztosító beépítésére és a
tömbfeltáró közterületek fejlesztésére is tekintettel. A módosítás egyik fejlesztési alapja a Belvárosi Akcióterület
egyik indikatív tevékenységének (ITS: BAT8) végrehajtása. Ezen tevékenységben elindult tervezési folyamat
részének tekinthető a hatályos szabályozás korrekciója.

A szabályozási terv módosítási javaslata szerint:
A tömb kialakult zónaszerkezetén belül a beavatkozással érintett építési zónák beépítési paraméterei a hatályos
és javasolt szabályozás szerint a következőképp alakulnak:
A. a Kossuth utca 13-15. mögött kialakult építési telek (hrsz.: 9042/8) hatályos szabályozás szerinti
kódja Vt 116395(V), a javaslat szerint Vt 616699(V).
B. 9042/5 hrsz-ú ingatlan esetében Vt 116697(V), a javaslat szerint Vt 616099(V).
C. 9042/2 hrsz-ú ingatlan esetében Vt 116697(V), a javaslat szerint Vt 616099(V).
D. 9004 hrsz-ú ingatlan meglévő a Batthyányi utcára néző be nem épített telekrésze. Vt 116395(V), a
javaslat szerint Vt 616395(V)
P. 9042/2 hrsz-ú ingatlan megosztásával kialakuló zóna Vt 116697(V), a javaslat szerint Vt 616699(V).
Beépítési mód (6) és beépítettség mértéke (9) nem változik. Az építménymagasság értékei a beépítési javaslat
alapján – a Batthyány utcai foghíjbeépítés kivételével – egyedileg határozandók meg. Ennek oka, hogy az egyes
beépítések több utcai utcai homlokzatmagasság értékkel is rendelkeznek, melyek több esetben lehetnek
magasabbak, mint a beépítés teljes építménymagassága (DÉSZ 28/C.§.(2)).
A környező épületek magasságai is jelentős eltérést mutatnak, illeszthetőséget a Batthyány utcai foghíj esetében
indokolt biztosítani, itt a kód nem változott (5).
Az építménymagasság ezen kódja (9) a következő DÉSZ értelmezéssel szabályozott:
21.§.(3.b) táblázat alapján: „Az övezetre előírt maximális építménymagasság és a városképi szempontból
megtartandó, kialakult, környező épületek magasságának figyelembevételével, a Főépítész véleménye alapján”
Összegezve: A beépítési mód és a beépíthetőség nem változik. Az építészeti karakter változik minden
esetben egyéb karakterre, míg a legkisebb alakítható telekméret, az építménymagassági érték változása a
következő
A. Az építménymagassági érték változik a Kossuth utca 13-15. mögött kialakult építési telek (hrsz.:
9042/8) hatályos szabályozás szerinti kódja Vt 116395(V), a javaslat szerint Vt 616699(V).
változás: a legkisebb alakítható építési telek nagysága 450m2-ről 900m2-re, építménymagasság
esetében a „5” kód 8,5-12,5 méterről „9” kódra „Az övezetre előírt maximális

építménymagasság és a városképi szempontból megtartandó, kialakult, környező
épületek magasságának figyelembevételével, a Főépítész véleménye alapján” változik.
B. 9042/5 hrsz-ú ingatlan esetében Vt 116697(V), a javaslat szerint Vt 616099(V).
változás: a minimális telekméret 900m2-ről változik adottságoktól függőre, építménymagasság esetében

„7” kód: 15,0-20,0 méterről a „9” kódra „Az övezetre előírt maximális építménymagasság és a

városképi szempontból megtartandó, kialakult, környező épületek magasságának
figyelembevételével, a Főépítész véleménye alapján” változik.
C. 9042/2 hrsz-ú ingatlan esetében Vt 116697(V), a javaslat szerint Vt 616099(V).

változás: a minimális telekméret 900m2-ről változik adottságoktól függőre, építménymagasság esetében
„7” kód: 15,0-20,0 méterről a „9” kódra „Az övezetre előírt maximális építménymagasság és a

városképi szempontból megtartandó, kialakult, környező épületek magasságának
figyelembevételével, a Főépítész véleménye alapján” változik.
D. 9004 hrsz-ú ingatlan meglévő a Batthyányi utcára néző be nem épített telekrésze.
Vt 116395(V), a javaslat szerint Vt 616395(V)
változás: beépítési paraméterek a karakter kivételével nem változik.
P. 9042/2 hrsz-ú ingatlan megosztásával kialakuló zóna Vt 116697(V), a javaslat szerint
Vt 616699(V). változás: az építménymagasság esetében „7” kód: 15,0-20,0 méterről a „9” kódra „Az
övezetre előírt maximális építménymagasság és a városképi szempontból megtartandó, kialakult,
környező épületek magasságának figyelembevételével, a Főépítész véleménye alapján” változik.
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltak
alapján a településrendezési eszközök egyes módosításainak előkészítése során a módosítások várható
környezeti hatását illetően egyeztetési eljárást kell lefolytatni a környezeti vizsgálat elkészítésének
szükségességéről.

Hivatkozott rendelet 1. § (2) bekezdése szerint bizonyos esetekben kötelező, a rendelet 1. § (3) bekezdésében
foglalt esetekben a várható környezeti hatások jelentőségének eseti meghatározásától függően szükséges a
környezeti vizsgálat lefolytatása, elkészítése. A rendelet 4. és 5. §-ai alapján az érintett államigazgatási szervek
javaslatai alapján a várható környezeti hatás jelentőségének és a környezeti vizsgálat elkészítésének eldöntése a
kidolgozó önkormányzat hatásköre.

Az Állami Főépítész egy korábbi véleménye, állásfoglalása szerint – “a környezeti vizsgálat szükségességéről,
vagy elvetéséről szóló tájékoztatás nem főépítészi, hanem önkormányzati hatáskör, ezért a végső döntést a
Közgyűlésnek kell kimondania”.

Hivatkozásul az Állami Főépítész az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.)
Korm. rendelet 5. § (3) bekezdését jelöli meg. A Korm. rendelet 4. és 5. §-ai alapján a várható környezeti hatás
jelentőségének az érintett államigazgatási szervek, illetve szakhatóságok javaslatai alapján történő eldöntése a
kidolgozó hatásköre. Fentiek szerint értelmezés alapján, kidolgozónak az önkormányzat tekintendő.

A településrendezési tervek módosításához szükséges egyeztetési eljárás gördülékenyebb, egyszerűbb és
időben lényegesen rövidebb lefolytatása érdekében a Közgyűlés 266/2006. (XII.14.) Ö. határozatában e
hatáskörét a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságra, mint szakbizottságára átruházta.

A fentiekben említett Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezen módosítás várható
környezeti hatásának eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége.

Ennek megfelelően az érintett államigazgatási szerveket, illetve szakhatóságokat a helyi építési szabályzat és
szabályozási terv módosítás véleményezési dokumentációjának megküldésével felkértük arra, hogy a módosítás
várható környezeti hatásának jelentősége alapján a környezeti vizsgálat, értékelés elkészítésének
szükségességéről adják meg állásfoglalásukat.

2/2005. ( I.11.) KORM. RENDELET SZERINTI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ELDÖNTÉSÉRE VONATKOZÓ
BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK DOKUMENTÁLÁSA, SZAKMAI KIÉRTÉKELÉSE ÉS INDOKOLÁSA

Megkeresett
államigazgatási
szerv/hatóság/
hivatali szervezet

Megkeresés
átvételének
időpontja

Határidőn
belül
válaszolt

Határidőn
túl
válaszolt

Nem
válaszolt

Iktatószám / Érdemi
észrevétel

HB/13/ÁF/0001543/2016,

Hajdú-Bihar
Megyei
Kormányhivatal Építésügyi,
Hatósági, Oktatási
és Törvényességi
Felügyeleti
Főosztály,
Építésügyi Osztály

2016.12.15.

2016.12.21.

-

-

Hiánypótlásra hívta fel a
figyelmet. A telepítési
tanulmánytervet kéri, a
Közlekedési
és
közművesítési,
munkarészt valamint a
beépítési
javaslat
jelmagyarázattal történő
kiegészítését kéri.
Ezen dokumentumok
megküldése
után
nyilatkozik a környezeti
vizsgálat
szükségességével
kapcsolatban.

(K1)

HB/01-ÁF/000502/2017
az épített környezet
védelme szempontjából
a környezeti vizsgálat
lefolytatását nem tartja
szükségesnek.

Hajdú Bihar Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főosztály

HB-03
1/2017
2016.12.19.

2017.01.10.

-

-

KTF/00344-

a környezeti vizsgálat
nem indokolt

Szükséges javítás
– főépítészi
kiértékelés
Az állami főépítész
véleményének
megfelelő kiegészítés
elkészült. Közlekedési,
vízi és energia közmű,
valamint
hírközlési
szakági megállapítások
rögzítésre
kerültek.
Tekintettel arra, hogy
településrendezési és
tervezési
szerződés
nem
készült,
így
telepítési tanulmányterv
készítése nem volt
indokolt. Erről az állami
főépítész
a
tájékoztatást elfogadta.

HB/01-ÁF/000502/2017
a

iktatószámú véleménye
alapján korrigálás nem
indokolt,
intézkedést
nem igényel

korrigálás
indokolt

nem

intézkedést
igényel

nem

korrigálás

nem

(K2)
Hajdú-Bihar
Megyei

HB/NEF/00047-

Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály,
Közegészségügyi
Osztály
(K3)

1/2017

2016.12.19.

2017.01.05.

-

-

indokolt

Környezetés intézkedést
település
igényel
egészségügyre
kiterjedően
nem
várható olyan jelentős
környezeti
hatás,
ezért
a
településrendezési
eszköz módosítása
során a környezeti
vizsgálat lefolytatását
nem
tartja
szükségesnek.

nem

BP/1006/000042/2017.

Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi,
Hatósági, Oktatási
és Törvényességi
Felügyeleti
Főosztálya

2016.12.21.

-

2017.01.19
.

-

(K4)

Hortobágyi
Nemzeti Park
Igazgatósága

2016.12.19.

-

-

nem adott
véleményt

(K5)
Debreceni Járási
Hivatal Földhivatali
Osztálya
(K6)
Borsod-AbaújZemplén Megyei
Kormányhivatal,
Műszaki
Engedélyezési és

2016.12.19.

2016.12.27.

-

korrigálás megtörtént
a dokumentáció a
műemlékekkel és a
A határidő lejárt
műemléki környezetre
2017.01.05-én.
történő
utalással
Nem
tartja megtörtént
indokoltnak
a
további intézkedést
környezeti vizsgálat
nem igényel
lefolytatását,
az
alábbi
hiánypótlás
mellett: a környezeti
értékek tekintetében
az
alátámasztó
munkarész
kiegészítését kéri a
műemléki értékekre
és
környezetre
figyelemmel.
Nem
érkezett korrigálás
állásfoglalás,
a indokolt
határidő 2017. 01.05intézkedést
én lejárt.
igényel

nem

11144-2/2016

nem

korrigálás
indokolt

Földvédelmi
szempontból
a intézkedést
környezeti vizsgálat igényel
nem indokolt
BO/15/63-1/2017.

korrigálás
indokolt

A tárgyi területet
érintően nincs olyan intézkedést
nyilvántartott
igényel
ásványvagyon

nem

nem

nem
nem

Fogyasztóvédelmi
Főosztály,
Bányászati Osztály
(K7)

DMJV
Polgármesteri
Hivatal
Városépítési
Osztály

2016.12.20..

2016.12.15.

2017.01.04.

-

-

-

-

nem adott
véleményt

előfordulás
vagy
védelmet
igénylő
földtani
érték,
szerkezet, nem ismert
olyan egyéb földtani
tényező, amelynek
védelme érdekében
feltételek
előírása,
jelentős környezeti
hatással kapcsolatos
szakterületi előírás
válna szükségessé.
korrigálás
indokolt

Nem
érkezett
állásfoglalás,
a intézkedést
határidő 2017. 01.05- igényel
én lejárt.

nem
nem

(K8)

Hajdú-Bihar
Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági,
Növény-és
Talajvédelmi
Főosztály, Növényés Talajvédelmi
Osztály

HB/05-NTO/053052/2016

2016.12.19.

2016.12.28.

-

-

Talajvédelmi
szempontból a
környezeti vizsgálat
lefolytatását nem
tartja szükségesnek.

korrigálás
indokolt

nem

intézkedést nem
igényel

(K9)

Hajdú-Bihar
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

2016.12.19.

2016.12.27.

-

(K10)

Országos
Tisztiorvosi Hivatal,
Közegészségügyi
Főosztály,
Országos
Gyógyhelyi és

2016.12.21.

2016.12.29.

-

-

35900/98371/2016.Ált.

korrigálás
indokolt

nem

katasztrófavédelmi,
intézkedést
vízvédelmi és vízügyi igényel
szempontból
a
környezeti vizsgálat
és
értékelés
készítése
nem
indokolt.

nem

KEF-19382-2/2016

nem

korrigálás
indokolt

Természetes
gyógytényező
intézkedést
érintettsége nem áll igényel
fent, csak érintettség
esetén ad véleményt

nem

Gyógyfürdőügyi
Osztály
(K11)
Országos
Közegészségügyi
Központ Országos
Kémiai Biztonsági
Igazgatóság

OKBI-46301-2/2016

2016.12.21.

2017.01.11.

-

-

(K12)

Hajdú-Bihar
Megyei
Kormányhivatal Földművelésügyi
és
Erdőgazdálkodási
Főosztály,
Erdészeti Osztály

2016.12.29.

-

-

(K13)
Hajdú-Bihar
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság,
Igazgatóhelyettesi
Szervezet,
Katasztrófavédelmi
Hatósági Szolgálat

Észrevétele
nincs,
kémiai
biztonsági intézkedést
szempontból
a igényel
környezeti vizsgálat
készítése
nem
indokolt.
HB/11-ERD/186012/2016.

2016. 12.19.

korrigálás
indokolt

korrigálás
indokolt

Környezeti vizsgálat intézkedést
készítését nem tartja igényel
szükségesnek.
A
módosítással érintett
területrészen
az
Országos Erdészeti
Adattárban
lévő
erdőterület
nem
található.
korrigálás
indokolt

2016.12.19..

-

-

nem adott
véleményt

intézkedést
Nem
érkezett
igényel
állásfoglalás,
a
határidő 2017. 01.05én lejárt.

(K14)
Összefoglalva:
A környezeti vizsgálat eseti eldöntésére vonatkozó eljárás 2016.12.21. – 2017. 01.05. (15 nap) lezárult, a
véleményezők észrevételeinek megfelelően a szükséges mértékű kiegészítés megtörtént, mely alapján a fenti
táblázatban összesített vélemények érkeztek a Főépítészi Irodához.
A 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint az eljárásba bevont és véleményt adó államigazgatási szervek nem
tartják indokoltnak a környezeti vizsgálat lefolytatását, az érintett területrészre, a településrendezési
eszközök módosításához csatolt dokumentációban foglaltakra figyelemmel.
A fentiekben leírtakra tekintettel az az álláspont képviselhető, hogy a várható környezeti hatások jelentősége a
településrendezési eszközök módosítása során nem indokolja a környezeti vizsgálat elvégzését a módosítás
általános céljainak és várható hatásainak, valamint az államigazgatási szervek véleményének ismeretében.

nem
nem

nem
nem

nem
nem

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján döntsön, hogy
szükséges-e vagy sem a környezeti vizsgálat elkészítése tárgyi településrendezési eszközök módosítása
kapcsán.
Határozati javaslat:
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság China Tibor városi főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdés a./ pontjában és a 2. melléklet 2. pont 2.8.
alpontjában foglalt feladatkörében eljárva:



1. megállapítja, hogy a Debrecen, 1.sz. vrk. Piac utca – Kossuth utca – Batthyányi utca – Szent Anna utca
által határolt területre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás a környezeti
vizsgálat szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe tartozik.
Az 1. pont szerinti szabályzat és terv megvalósítása várható környezeti hatásának jelentőségére figyelemmel
nem tartja indokoltnak a környezeti vizsgálat elvégzését az érintett területre, továbbá a tervezett
módosításokkal egyetért.

Felelős: az érintett szervek döntésről történő tájékoztatásáért China Tibor főépítész
Határidő:
azonnal
D e b r e c e n, 2017. február 17.
Tisztelettel:
China Tibor
főépítész

