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Tisztelt Közgyűlés!
I.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településfejlesztési, a
településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló 5/2017. (II.
16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) tartalmazza a településfejlesztési koncepció,
az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, valamint a
településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésére, módosítására irányuló
eljárás során történő egyeztetéseknél a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó
szervezetek, vallási közösségek (a továbbiakban: partnerek) minél szélesebb körben történő
bevonására, az elfogadott dokumentumok nyilvánosságára és az észrevételek, javaslatok
megfelelő dokumentálási rendjére vonatkozó szabályokat.
Az R. megalkotásához kapcsolódó feladatkört a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a
és 29/A. §-a biztosítja.
Az R. eljárási szabályai között találhatóak a partnerek tájékoztatásának módjára és eszközére
vonatkozó előírások is.
A hatályos R. 2. § (1) bekezdés b) pontja közterületi hirdetőfelületként Debrecen Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) 4024 Debrecen, Sas u.
1. szám alatti telephelyén lévő, közterületről látható hirdetőtáblát határozza meg.
Mint az közismert, a Régi Városháza épületének felújítási munkálatai már elkezdődtek,
amelyek érintik a középület keleti szárnyát is, ezért javaslom az R. említett pontjának
módosítását akként, hogy abban az Új Városháza épülete, a Polgármesteri Hivatal 4026
Debrecen, Kálvin tér 11. szám alatti telephelye kerüljön megjelölésre.
II.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 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 Közgyűlést tájékoztatni
kell.
A Jat. 17. § (2) bekezdése szerint 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 R. módosításának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat
tükrében - az alábbi tájékoztatást adom:
a) A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

Az R. módosításának közvetlen mérhető társadalmi, gazdasági hatása nincs, az
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetésére többlethatással nem rendelkezik.
ab) környezeti és egészségi következményei:
Az R. módosításának környezeti és egészségi következménye nincs.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
Az R. módosítása az adminisztratív terheket érdemben nem befolyásolja.
b) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A módosítás szükségességét a jogszabályi előírásoknak való megfelelőség biztosítása
indokolja, tekintettel arra, hogy a Régi Városháza épületeinek korszerűsítési munkálatai
akadályozzák az R.-ben meghatározott hirdetőfelület igénybevételét.
A módosítás elmaradása esetén sérülhet az adott eljárásban részt venni szándékozó partnerek
tájékozódáshoz fűződő joga.
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Az R. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
III.
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 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét maga
gyakorolja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet szíveskedjen
megtárgyalni és elfogadni.
Debrecen, 2022. május 19.
Dr. Papp László
polgármester

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
.../2022. (...) önkormányzati rendelete
a településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési
szabályzatról szóló 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről
szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint 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,
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. §-ában és 29/A. §-ában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési
szabályzatról szóló 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában a
„4024” szövegrész helyébe a „4026” szöveg, a „Sas u. 1.” szövegrész helyébe a „Kálvin tér
11.” szöveg lép.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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