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Tisztelt Bizottság!

A Kormány a 1147/2018. (III.26.) Korm. határozatában döntött a Debrecen Megyei Jogú Város külterületén
található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról. A Kormány az 58/2018.(III.26.) Korm. rendeletében
döntött a Debrecen Megyei Jogú Város külterületén, az Észak - Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely
kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról.
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a fentiekkel összefüggésben Debrecen Megyei Jogú Város
településszerkezeti tervéről szóló 124/2001.(VI.21.) Kh. határozat, illetve helyi építési szabályzatáról és
szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V.23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a Debrecen, 33.sz.
főút – közigazgatási határ – 0282/2 hrsz-ú út – Kastélykert utca – 0287 hrsz-ú út, 0272/1 és a 0258/3 hrsz-ú út –
0142/146 hrsz-ú út – 0142/147 hrsz-ú út – józsai belterületi határ – 0235 hrsz-ú út – 0231 hrsz-ú út – 0230/1
hrsz-ú út által határolt területrész,
valamint az aktivitásérték pótlás érdekében a közigazgatási határ – 471.sz.országos főút – belterület határ –
33.sz. országos főút – 0230/1 hrsz-ú út - 0231 hrsz-ú út - a 0235 hrsz-ú út – józsai belterület határ – 35.sz. főút
által határolt területre - vonatkozóan”
A módosítás indoka és célja
A kormánydöntésnek megfelelően a kijelölt fejlesztési területen egyéb ipari gazdasági (Ge) területfelhasználás
lehatárolása, valamint ezen ipari tevékenység kiszolgálását biztosító infrastrukturális elemek nyomvonalának és
területének biztosítása. Ilyen léptékű fejlesztés jelentős területhasználati változást igényel, csak zöldmezős
fejlesztési területtel biztosítható. A város és a térség gazdasági igényei kifejezetten indokolják ilyen jellegű
gazdasági szereplő jelenlétét. A munkaerő piaci és infrastrukturális koncentráció és a város lehetőségei
szempontjából a mezőgazdasági, alacsony gazdasági mutatókkal rendelkező tevékenyég helyett a
tevékenységváltás indokolt.
A fejlesztés célja, hogy a térségbe betelepülni szándékozó, nagy területigényű telephelyfejlesztést célzó
vállalkozás (-ok) számára jó infrastrukturális adottságokkal rendelkező és akár nagy munkaerőigényt is kiszolgáló
helyen legyen lehetőség versenyképes kínálatot biztosítani.
Ilyen nagy léptékű beavatkozás a környezet átrendezésébe, a kiszolgáló infrastruktúra létrehozásába, illetve a
településhálózatba illesztésére kiemelt állami feladatnak tekinthető.
Ezen feladatok elvégzésére Debrecen Város Önkormányzata felhatalmazást adott a településrendezési eszközök
módosítására.
A módosítás Debrecen nyugati részén elterülő macsi földek területét veszi igénybe. Az érintett terület a 33.sz.
főút – közigazgatási határ – 0282/2 hrsz-ú út – Kastélykert utca – 0287 hrsz-ú út – 0142/146 hrsz-ú út – 0142/147
hrsz-ú út – józsai belterületi határ – 0235 hrsz-ú út – 0231 hrsz-ú út – 0230/1 hrsz-ú útáltal határolt terület. Ezzel
együtt beépítésre szánt területté nyilvánítással kieső biológiai aktivitás pótlására a 33. sz. főút – 0235 és 0230/1
hrsz-ú út – józsai belterületi határ – 35. sz. főút – közigazgatási határ – 471. sz. főút – központi belterületi határ –
0182/5 hrz-ú út – 0205 hrsz-ú út által határolt területre erdőkataszterben szereplő területek településrendezési
eszközben még nem erdőként erdő területté nyilvánítása.
A településszerkezeti terv tervlapja a módosítással érintett területet túlnyomórészt mezőgazdasági tanyás
területek (Mt) besorolásba jelölte. A szerkezeti terv leírása tanyás gazdálkodási területen a szabályozás felé 2ha
fölötti területekre ad tanyás beépítésre javaslatot (8. pont).
Ezen felül a két céltelepülés, Kismacs és Nagymacs többféle beépítésre szánt területfelhasználással is
rendelkezik. Mindkét lakott területen falusias lakóterület jelenik meg, de Nagymacs településrész esetében
kertvárosias lakóterület és településközpont vegyes területfelhasználás is megjelenik. Az egykori nagyüzemi
mezőgazdasági tájhasználatnak megfelelően a területen több kisebb-nagyobb major is működik, ezek
területfelhasználása jobbára egyéb ipari gazdasági területbe sorolt, de zavaró ipari gazdasági területként jelölt
egy állattartó telep Látókép mellett. A Látóképi tavak egy része a tervezési területet érinti, mint
területfelhasználás az egykori Pece-ér völgyében (más néven Vérvölgyben). Ezen terület 3316. út menti északi

részén különleges intézményi területként az szabadtéri strand működik nyári idényben. A völgy keleti ágán a 33.
út mentén erdőterületként jelölt völgyszakasz húzódik. Az egész területet az autópálya választja le a város felőli
szántóföldekről. A műemléki védettségű Látóképi csárda területe kereskedelmi szolgáltató területbe sorolt, az
egykori mellékút használaton kívüli telekrészével együtt.

A tervezéssel érintett területre 400 ha kiterjedésű gyártó ipari tevékenység kialakítását irányozza elő jelen
tervjavaslat. A gyártás külső közlekedési kapcsolatai minden irányból biztosíthatók közúti szempontból,
kötöttpályás kapcsolat a terület dél-nyugati sarkában javasolt.
A terület beépítési paramétereit az országos helyi építési előírások figyelembevételével lehet meghatározni,
eszerint 50%-os beépítettséggel, 30% zöldfelülettel, max. 30m építménymagasság kialakításával. Az építési hely
szempontjából fontos, hogy a gyártó termelő tevékenység számára a terület súlypontja körül intenzív beépítéssel,
de a telephely határa menti részeken be nem épített, ill. csak kiszolgáló építmények elhelyezésére alkalmas
alacsony beépítési intenzitás javasolható. Ezért a kialakuló telektömböt, annak egységes hasznosítása és
fejleszthetősége érdekében egy telekként lehet csak kezelni.
A fejlesztési terület északi oldalán mintegy 100 ha kiterjedésű telektömbben kisebb kiszolgáló (beszállító)
telephelyek létesülhetnek, de csak a fő tevékenység létrejötte után. Itt a beépítési paraméterek megtartása
mellett, de kisebb telekméretekkel jöhetnek létre telephelyek szabadonálló beépítéssel.
A fejlesztési terület déli oldalán kialakuló kiszolgáló un. puffer térben biológiai aktivitás részbeni pótlására,
valamint a terület emissziós terhelésének csökkentésére zöldfelületi hálózat alakítható ki, melyben közlekedési
és közműelemek elhelyezésére van lehetőség.
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 eszközök 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 tájékoztatási 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

Szükséges javítás
– főépítészi
kiértékelés

HB/01/ÁF/002312/2018
Hajdú-Bihar
Megyei
Kormányhivatal –
Kormány
megbízotti Kabinet
– Állami főépítész
(K1)

Hajdú Bihar Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási
Hivatal Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főosztály,
Természetvédelmi
Osztály

2018.06.08.

2018.06.11.

2018.06.14.

2018.06.12.

-

-

-

A
környezeti
értékelés
munkarész
elkészítését
nem
kéri, azonban a
tervezett
módosításnak
a
meglévő épített és
természeti
környezetre – annak
egyes elemeire –
gyakorolt
vizsgálatát el kell
készíteni.
HB-03/KTF/049152/2018

A tárgyalásos eljárás
lefolytatását
kezdeményező
dokumentáció
tartalmazza az épített
és
természeti
környezetre – annak
egyes elemeire –
gyakorolt vizsgálatát.
korrigálás
indokolt

nem

a környezeti vizsgálat intézkedést
nem indokolt
igényel

nem

HB/NEF/008652/2018.

nem

-

(K2)
Hajdú-Bihar
Megyei
Kormányhivatal,

Környezet-

korrigálás
indokolt
és intézkedést

nem

Debreceni Járási
Hivatal – Hatósági
Főosztály
Népegészségügyi
Osztály

2018.06.08.

2018.06.15.

-

-

(K3)

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

igényel

(aláírt állásfoglalás
még nincs
legkésőbb
lesz)

hétfőn

BP/1006/173 -2/2018. a kért korrigálás
megtörtént
Műemlékvédelmi
és
régészeti
örökségvédelmi
szempontból nem tartja
indokoltnak a környezeti
vizsgálat lefolytatását.

Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi,
Hatósági, Oktatási
és Törvényességi
Felügyeleti
Főosztálya
(K4)
2018. 06.11.

2018.06.13.

-

-

intézkedést
igényel

nem

A tervlapokon jelölni
szükséges a régészeti
lelőhelyek mellett a
Látóképi-csárdát, mint
műemléket és annak
műemléki környezetét.
A
mellékletként
megküldött
örökségvédelmi
hatástanulmány
dokumentáció kifejezés
helyett
régészeti
szakterületi
dokumentáció
megnevezés
használata indokolt.

1117-15/2018.

Hortobágyi
Nemzeti Park
Igazgatósága
(K5)

A tervezési területen
belül található 0307a
hrsz-ú rét művelési ágú
ingatla, mely látóképtől
Balmazújváros irányába
húzódó 33. sz főút és a
vasút
között
helyezkedik el. Ennek
igen
értékes
löszvegetációja
védelmet
érdemel.
Hazai
viszonylatban
jelentős
állománya
található itt a védett
Rochel-törpezanótnak.

A hivatkozott terület
(0307a hrsz) a 33 sz.
főút
állami
kezelésben
lévő
területsávja, melyet a
tervezett módostás
nem érint, az csak a
tervezési
terület
részét képezi.
Az
aktivitásérték
pótlással
érintett
területen a közösségi
és helyi jelentőségű

2018.06.08.

Debreceni Járási
Hivatal – Agrárügyi
Főosztály,
Földmérési és
Földügyi Osztály
(K6)

2018.06.11.

2018. 06.13.

2018.06.12.

-

-

-

-

A faj utolsó néhány
állománya
kunhalmokon
és
mezsgyékben maradt
fenn. Szintén itt él a
védett nagyfejű csajkó
nevű bogárfaj egy helyi
állománya
is.
Természetvédelmi
szempontból
ezen
keskeny sávnak a
kíméletét kérik, de
megítélésük szerint ez
nem befolyásolja az
ipari terület kialakítását.
Az
aktivitásérték
pótlással
érintett
területen
számos
közösségi és helyi
jelentőségű
védett
természeti
terület
található.

védett
természeti
területek
jelen
módosítással védelmi
rendeltetésű
erdőterületi
besorolást kapnak,
így
ezen
módosítással
biztosítottá válik ezen
területek védelme.

10421-2/2018

korrigálás
indokolt

Földvédelmi
szempontból
a intézkedést
környezeti vizsgálat igényel
nem indokolt
BO/15/1324-2/2018.

Borsod-AbaújZemplén Megyei
Kormányhivatal,
Műszaki
Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi
Főosztály,
Bányászati Osztály

2018.06.11.

2018.06.13.

-

(K7)

DMJV
Polgármesteri
Hivatal Zöldterületi
Osztály

-

A tárgyi területet
érintően nincs olyan intézkedést
nyilvántartott
igényel
ásványvagyon
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.
Zöld-107417/2018

2018.06.08.

2018.06.14.

-

korrigálás
indokolt

korrigálás
indokolt

környezeti vizsgálat
elkészítése
nem intézkedést

nem
nem

nem
nem

nem
nem

(K8)

HBMKH Debreceni Járási
Hivatal Élelmiszerláncbiztonsági,
Növény-és
Talajvédelmi
Főosztály, Növényés Talajvédelmi
Osztály

2018.06.08.

2018.06.11.

-

-

szükséges

igényel

HB/05-NTO/029762/2018

korrigálás
indokolt

nem

Talajvédelmi
intézkedést
szempontból
a igényel
környezeti vizsgálat
lefolytatását
nem
tartja szükségesnek.

nem

35900/37051/2018.Ált.

nem

(K9)

Hajdú-Bihar
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

2018.06.11.

-

2018.06.12.

(K10)

Budapest Főváros
Kormányhivatala
Népegészségügyi
Főosztály
(K11)

2018.06.08.

2018.06.13.

-

-

(emailbe
kérte csak a
megkeresést)

Országos
Közegészségügyi
Intézet
(K12)

Hajdú-Bihar
Megyei
Kormányhivatal Debreceni Járási
Hivatal – Agrárügyi
Főosztály,
Erdőfelügyeleti
Osztály és
Erdőtervezési

2018.06.11.

2018.06.14.

-

-

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

nem

BP/FNEF-TKI/048642/2018

nem

2018.06.13.

-

-

korrigálás
indokolt

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

nem

KÖZ-8408-1/2018

nem

korrigálás
indokolt

Észrevétele
nincs,
kémiai
biztonsági intézkedést
szempontból
a igényel
környezeti vizsgálat
készítése
nem
indokolt.
HB/03-ERD/104812/2018.

2018.06.11.

korrigálás
indokolt

korrigálás
indokolt

Környezeti vizsgálat intézkedést
készítését nem tartja igényel
szükségesnek. Az
erdészeti
hatóság
megállapította, hogy a
biológiai aktivitásérték
pótlásának biztosítása

nem

nem
nem

Osztály (K13)

alapvetően
már
meglévő, az Adattárban
nyilvántartott
erdőterületekkel
történik.

Hajdú-Bihar M.-i
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság,
Igazgatóhelyettesi
Szervezet,
Katasztrófavédelmi
Hatósági Szolgálat

Nem
érkezett
állásfoglalás, mert a
Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal
összevont
állásfoglalás
érkezett
vízügyi,
vízvédelmi
szempontból

2018.06.11.

(K14)

-

-

-

korrigálás
indokolt

nem

intézkedést
igényel

nem

Összefoglalva:
A környezeti vizsgálat eseti eldöntésére vonatkozó eljárás 2018.06.11. – 2018. 06. 26. (15 nap) befejezettnek
tekinthető, tekintettel arra, hogy határidő előtt a megkeresett államigazgatási szervek mindegyike megadta
állásfoglalását. 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 eszköz módosítása során nem indokolja a környezeti vizsgálat elvégzését a módosítás
általános céljainak és várható hatásainak, valamint az államigazgatási szervek véleményének ismeretében.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján döntsön, hogy
szükséges-e vagy sem a környezeti vizsgálat elkészítése tárgyi településrendezési eszköz 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. mellékletének 2.9 alpontjában
foglalt feladatkörében eljárva:
1. megállapítja, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város a 33.sz. főút – közigazgatási határ – 0282/2 hrsz-ú út –
Kastélykert utca – 0287 hrsz-ú út, 0272/1 és a 0258/3 hrsz-ú út – 0142/146 hrsz-ú út – 0142/147 hrsz-ú út –
józsai belterületi határ – 0235 hrsz-ú út – 0231 hrsz-ú út – 0230/1 hrsz-ú út által határolt területrészt, valamint az
aktivitásérték pótlás érdekében a közigazgatási határ – 471.sz.országos főút – belterület határ – 33.sz. országos
főút – 0230/1 hrsz-ú út - 0231 hrsz-ú út - a 0235 hrsz-ú út – józsai belterület határ – 35.sz. főút
által határolt területrészre 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, 2018. június 15.

Tisztelettel:
China Tibor
főépítész

