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1. melléklet

Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Debrecen, Külső Sámsoni út (02374/2) –
02412/60 hrsz-ú út – 02412/61, 51169, 51168, 51167, 51163/2, 61163/1 hrsz-ú beépítésre nem szánt
területek által határolt területre vonatkozóan a 42/2022. (IV. 21.) határozattal 2022. május 5. napjával
módosította a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének elfogadásáról szóló 1980/2020.
(XII. 28.) PM határozattal megállapított településszerkezeti tervet, valamint a 13/2022. (IV. 21.)
önkormányzati rendelettel Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról szóló 47/2020.
(XII.28.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: HÉSZ) is.
A Közgyűlési döntést követően az ún. záradékolt dokumentáció összeállítása során került észrevételre,
hogy a fenti területre vonatkozóan a HÉSZ érintett szabályozási tervlapján az övezeti jel tévesen –került
rögzítésre: Kb-Log/2 helyett Kb-Log/1. A rajzi feldolgozásból adódó javítás indokolja a HÉSZ
módosítását. A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés d) pontja szerint
állami főépítészi eljárás keretén belül került lefolytatásra tekintettel arra, hogy a rendelet 32. § (6a)
bekezdés b) pontjában foglaltak – elírás javítása, rajzi feldolgozásból, méretarányból adódó
pontatlanság javítása érdekében történik – teljesülnek.
I.
Tervezett módosítás célja, hatása
Jelen módosítás során nem kerül sor a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének
elfogadásáról szóló 1980/2020. (XII. 28.) PM határozattal megállapított településszerkezeti terv (a
továbbiakban: TSZT) és a HÉSZ szöveges előírásainak módosítására, csupán a rajzi feldolgozásból
eredő pontatlanság kijavítsa történik meg annak érdekében, hogy a HÉSZ 3. mellékletében található
Különleges egyéb, beépítésre nem szánt raktározási, termelő és logisztikai területek táblázatába beépített
Kb-Log/2 övezethez hozzárendelje annak pontos helyét, mely a Külső Sámsoni út (02374/2) – 02412/60
hrsz-ú út – 02412/61, 51169, 51168, 51167, 51163/2, 61163/1 hrsz-ú beépítésre nem szánt területek által
határolt terület.
A HÉSZ módosítási javaslata, lényegi elemek
A tervezési területen belül a 02412/46, 02412/49, 02412/53, 02412/59 hrsz.-ú ingatlanok területére – a
Beépítésre nem szánt terület – Különleges terület / Egyéb, raktározási, termelő és logisztikai célú terület
(Kb-Log/1) övezet helyett – a Kb-Log/2 övezet rögzítése történik meg.
II. Környezeti vizsgálat
Tekintettel arra, hogy a tárgyi módosítás rajzi feldolgozásból eredő pontatlanság kijavítása érdekében
történik, illetve új körülmény, tényállás sem áll fenn a tervezési területen belül, ezért ismételten már
nem került lefolytatásra a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntésével kapcsolatos 2/2005. (I.
11.) Korm. rendelet 4. § szerint eljárás.
III.
A. Partnerségi egyeztetési eljárás
Az Önkormányzat Közgyűlésének a településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi
partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Rendelet) előírásai alapján lefolytatásra került a Korm. rendelet 29/A. §-ában foglaltak szerinti
partnerségi egyeztetési eljárás is.

A Rendeletnek megfelelő közzététel (közterületen, helyi lapban és honlapon) megtörtént, mely
közzététel mellékletét képező településrendezési eszköz tervezetének dokumentációjában
foglaltakkal kapcsolatban 2022. május 25-től és 2022. június 8-ig tartó időszakban volt lehetőség
jelezni a partnerségi egyeztetésben való részvételi szándékot, illetve észrevételt, javaslatot tenni
azokkal összefüggésben.
A fentiekben megjelölt időszak alatt a partneri tájékoztatással kapcsolatos felhívásra partner nem
jelentkezett be, illetve észrevétel, vélemény nem érkezett.
A Rendelet 4. § (3) bekezdése alapján a beérkezett észrevételeket, javaslatokat – egyeztetés esetén a
jegyzőkönyvet is – ismertetni kell a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsággal, amelyek
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a bizottság dönt.
Fentiek ismeretében a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 60/2022. (VI. 9.) KVFB
határozattal döntött a partnerségi egyeztetés lezárásáról, melyben elfogadta a Főépítészi Iroda
partnerségi egyeztetés keretében adott tájékoztatását.
A Rendelet 4. § (5) bekezdése alapján mindkét döntés közzététele megtörtént.
B. Állami főépítész záró szakmai véleménye
A Korm. Rendelet1 és Korm. Rendelet2 szerinti eljárás során keletkező iratanyagot, valamint a
településrendezési eszközök módosítás tervezeteit végső szakmai véleményezés céljából megküldtük az
állami főépítészi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére.
Az Állami Főépítész záró szakmai véleménye a Közgyűlésen kerül ismertetésre. Abban az esetben,
ha a záró szakmai vélemény a Közgyűlés döntéséig nem áll rendelkezésre, úgy az előterjesztés a
napirendek közül törlésre kerül.
IV. Hatálybalépésre vonatkozó tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az állami főépítészi eljárás keretében egyeztetett
településrendezési eszköz a Korm. rendelet1 43. § (1) bekezdés c) pontja szerint legkorábban az
elfogadását követő napon léptethető hatályba.
V.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály
feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérte a
szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Közgyűlést
tájékoztatni kell.
A fentiek alapján – a HÉSZ módosításának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat
vonatkozásában – az alábbi tájékoztatást adom:
A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A településrendezési eszköz módosításával a területen egységes léptékű gazdasági fejlesztés valósulhat
meg és új munkahelyek jöhetnek létre. A módosítás az Önkormányzat költségvetése számára többlet
terhet nem jelent, mivel az további feladatot az Önkormányzat számára nem eredményez.
b) a módosítás környezeti és egészségügyi következményei:
Jelen módosítás e tekintetben már nem vizsgál, és nem értékel hatáselemeket, tekintettel arra, hogy a
módosítás keretén belül nem változik meg a területfelhasználás rendszere, nem kerül kijelölésre új
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c) a módosításnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A településrendezési eszköz módosításának adminisztratív terheit az I. pontban foglalt módosítást
tekintve az Önkormányzat viseli.
d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:
A tervezett módosítás alapvetően jó eséllyel segíti a gazdaságélénkítést, a fenntartható fejlődés
érvényesülését. A fejlesztés megvalósíthatóságának megalapozását szolgálja a jelen módosítás. A már
meglévő adottságokhoz igazodó fejlesztés elmaradása esetén a tervezett beruházások, illetve fejlesztési
elképzelések, hosszabb időtávlatban részben vagy egyáltalán nem valósíthatóak meg.
e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A módosítást követően a településrendezési eszköz végrehajtása tekintetében felmerülő feladatok
ellátásához a feltételek adottak, és az Önkormányzat számára többletköltséget nem jelentenek.
VI.
Magyarország Kormánya az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius
katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében
veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm.
rendelettel (a továbbiakban: 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet) Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki 2022. május 25. 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 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a veszélyhelyzet ideje alatt a Kat. tv. 46. § (4)
bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete a feladat- és hatáskörét maga
gyakorolja.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a rendelettervezet elfogadására.
Debrecen, 2022. június 16.
Gábor István
főépítész

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
...…/2022. (… …) önkormányzati rendelete
Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról szóló
47/2020. (XII. 28.) 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, az
Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel,
valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről
és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. §-a és 4. §-a alapján
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6.
pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében és 42/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében, az
állami főépítészi hatáskörben eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal,
a településfejlesztési, a településrendezési és a településképi partnerségi egyeztetésről szóló 5/2017. (II.
16.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés
2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. §
Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról szóló 47/2020. (XII. 28.) önkormányzati
rendelet 1.2 melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §
Ez a rendelet 2022. június 24. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
Dr. Szekeres Antal
címzetes főjegyző

Dr. Papp László
polgármester

