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Tisztelt Közgyűlés!
I./
A módosítással érintett 40. számú városrendezési körzet Debrecen központi belterületének
nyugati határa mentén fekszik, a Tócó völgyében. Ezen városrendezési körzeten belül a
tervezési terület módosítással érintett még be nem épített részén, tervezett közfunkciónak és
lakófunkciónak megfelelő, beépítéshez illeszkedő szabályozás rögzítésére irányul a
módosítás.
Az említett közfunkció az ITP „6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” címszó alatt TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00009 szám alatt
szerepel, mint óvodafejlesztés új óvoda kialakításával soron.
A fejlesztési igények a 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat és
szabályozási terv (továbbiakban: helyi építési szabályzat és szabályozási terv) módosítását
indokolják.
II./
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy befejeződött a helyi építési szabályzat és
szabályozási terv módosításának 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) 41. §-a szerinti egyszerűsített eljárása a Debrecen, 40. sz. vrk.,
Kishegyesi út – Derék utca – Vincellér utca folytatásában tervezett városi gyűjtőút – tervezett
nyugati elkerülő gyűjtőút – Tócó - csatorna által határolt telektömb - területére vonatkozóan.
A módosítással érintett ingatlanok: a 16477/36, 16477/37, 16477/38 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú ingatlanok.
A módosítás összefoglaló ismertetése, lényegi eleme: A módosítás a hatályos
településszerkezeti tervben foglaltakat nem érinti annak elhatározásai továbbra is érvényesek,
azaz a kisvárosias lakóterület területfelhasználás van érvényben a módosítással közvetlenül
érintett területrészt illetően. Az építészeti karakter, az építési övezet kategóriája, a beépítési
mód, a teleknagyság és a beépíthetőség változatlanul hagyása mellett, az építménymagassági
érték változik a mellékletnek megfelelően. Mindezek mellett a 16477/38 hrsz-ú ingatlan déli
területrészét érintő csapadékvíz főgyűjtő csatorna területbiztosítása érdekében II. rendű nem
közlekedési célú közterület rögzítése történik. A módosításra kijelölt terület hatályos
szabályozása alapján a telekalakítás (lakótelkeket érintően) megtörtént, viszont ez a
szabályozás nem rögzítette a be nem épített terület egyedüli kötelmeként már korábban
kiépített, (nyilvántartásban nem szereplő, önálló helyrajzi számmal, vagy művelési ág
megnevezéssel nem ellátott) burkolt medrű csapadékvíz főgyűjtő területhasználati igényét.
Tervezett módosítás célja, hatása:
Cél az óvodafejlesztés egyedi építészeti kialakítását biztosító építménymagasság szabályozási
korrekciója (csökkentése), valamint a 16477/37 hrsz-ú és a 16477/38 hrsz-ú ingatlanokat
érintő lakóterület fejlesztéssel összefüggő építménymagasság növelése.
Módosítás hatása: a módosítással elindítható az eddig nem hasznosított és nagyrészt már
infrastruktúrával ellátott Tócóvölgyi lakótelep továbbfejlesztése, egyben a helyi
közszolgáltatási rendszer bővítése. Ezzel a szomszédos Tócó menti - kialakulófélben lévő és a

meglévő -lakóterületek ellátása bővül, negatív irányú hatás nem jelentkezik. Az
óvodafejlesztés nem terhelheti a Tócó - csatorna menti zöldfelületeket, a csapadékvíz
visszatartása a meglévő árokrendszer felhasználásával biztosítható, más szerkezeti jelentőségű
közműfejlesztési igény nem indokolt.

A szabályozási terv módosítási javaslata szerint:
A lakófunkció esetében az építménymagasság növelése elsősorban a gépjárművek épület alatti
elhelyezése érdekében történik, de a rendeltetésszám és a beépítési százalék arányában
nagyobb lakás alapterületek létrehozása lehet e lakóterületi fejlesztés koncepcionális alapja.
Ezzel együtt a tervezett intézményfejlesztés megvalósíthatóságának feltétele az
építménymagasság (7,0-9,5m) alsó korlátjának törlése is.
A módosítással közvetlenül érintett (3 telket tartalmazó) telektömbre vonatkozó Lk 412644
építési övezeti kód rendeltetési zóna, építészeti karakter, építési övezet kategóriája,
beépítési mód, építési telek nagysága, beépítési % tekintetében nem változik, csak az
építménymagassági érték módosul. A 16477/36 hrsz-ú ingatlan esetében csökken maximum
7,5 méterre, míg a 16477/37, 16477/38 hrsz-ú ingatlanok esetében pedig nő az
építménymagassági érték 8,5-12,5 méterre.
A fentiekre figyelemmel az óvodafejlesztéssel érintett 16477/36 hrsz-ú ingatlan esetében Lk
412643 építési övezeti kódra, míg a lakóterület fejlesztéssel érintett 16477/37, 16477/38
hrsz-ú ingatlanok esetében Lk 412645 építési övezeti kódra módosul a jelenlegi Lk
412644 építési övezeti kód. Szabályozási eszközökkel kell biztosítani a meglévő csapadékvíz
elvezető csatorna területigényét, a módosítással érintett telektömb területének minimális
csökkentésével. Ennek érdekében a 16477/38 hrsz-ú ingatlan déli telekhatára mentén II. rendű
nem közlekedési célú közterület kerül rögzítésre.
III./
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény alapján a jogszabály előkészítője – a
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat
elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Közgyűlést tájékoztatni kell.
A fentiek alapján – a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának várható
következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat vonatkozásában – az alábbi tájékoztatást
adom:
A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A módosítás elősegíti az érintett terület fejlődését, az önkormányzati tulajdonú
ingatlanfejlesztés lehetőségeit. A módosítással amennyiben többlet teher jelentkezik, azt az
Önkormányzat vállalja.
b) a módosítás környezeti és egészségügyi következményei:
A módosítás eredményeként a területhasználat és környezet-igénybevétel nem változik, a
szabályozási elemek és a környezetvédelmi jogszabályok alkalmazása alapján biztosítható
a kockázatmentes, biztonságos ingatlanhasználat. Jelen módosítás nem változtatja meg a

környezet alapterhelését, azaz nem veszélyezteti a vonatkozó határértékeket. Ebből
eredően a módosítás miatt bekövetkező hatás nem jelentős.
c) a módosításnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A módosítás adminisztratív terheit az Önkormányzat viseli.
d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye:
A tervezett módosítás alapvetően Tócóvölgyi lakótelep továbbfejlesztését, egyben a helyi
közszolgáltatási rendszer bővítését segíti. A már meglévő adottságokhoz igazodó fejlesztés
elmaradása ezen folyamatok erősödése ellen hathat.
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.
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (1. 11.) Korm.
rendelet szerinti, a környezeti vizsgálat elkészítésének szükségességét eldöntő egyeztetési
eljárást lefolytattuk, és a megkeresett szervek közül egyik sem tartotta olyan jelentősnek a
módosítást, mely a környezeti vizsgálat lefolytatását, elkészítését indokolttá tenné.
Fentiek alapján a Közgyűlés Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága a 28/2017.
(IV.19.) KVFB határozatában – figyelembe véve a terv megvalósítása során várható
környezeti hatást – a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak az érintett
területre.
Tekintettel arra, hogy a véleményezési eljárás még 2016 évben megkezdődött, így a
partnerségi egyeztetés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
102/2013. (V. 30.) Kh. határozattal elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzata előírásai
alapján került lefolytatásra a Korm. rendelet 29. §-ban foglaltak szerint.
A Szabályzatban leírtaknak megfelelően a város honlapjára feltöltött véleményezési
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, 2017. március 17-től 2017. április 1-ig volt
lehetőség jelezni a partnerségi egyeztetésben való részvételi szándékot, illetve észrevételt,
javaslatot tenni azokkal összefüggésben. Ezen időszak alatt partnerként senki nem jelezte
részvételi szándékát a véleményezési eljárásban.
Fentiek alapján a Közgyűlés Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága a 34/2017.
(IV.26.) KVFB határozatával - a beérkezett véleményeket, a partnerségi egyeztetés
tárgyában adott tájékoztatást - elfogadta.
A Korm. rendelet 39. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a döntés közzététele is megtörtént.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Közgyűlést, hogy az egyszerűsített eljárás keretében
egyeztetett településrendezési eszköz - így a rendelettervezet mellékleteit képező
dokumentumok is - a Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésének b) pontja szerint leghamarabb az
elfogadástól számított 15. napon léptethetők hatályba.
A Korm. rendelet 41. §.- a alapján az egyszerűsített eljárás során beérkezett véleményeket az
Önkormányzat által azokra adott válasszal együtt, a kidolgozott tervet, illetve az egyes
eljárások során keletkező iratanyagot, illetve az ehhez kapcsolódó bizottsági döntéseket végső

szakmai véleményezés céljából megküldtük az állami főépítészi hatáskörében eljáró HajdúBihar Megyei Kormányhivatal részére.
A fentiek figyelembevételével a Kormányhivatal a HB/01-ÁF/00067-9/2017. számú záró
szakmai véleményében a tervezett településrendezési eszköz módosítása ellen kifogást nem
emelt.
Az előadottak figyelembevételével kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Debrecen, a 40. sz.
vrk., Kishegyesi út – Derék utca – Vincellér utca folytatásában tervezett városi gyűjtőút –
tervezett nyugati elkerülő-gyűjtőút – Tócó - csatorna által határolt telektömb – területére a
helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet a fentiek szerint módosítani szíveskedjen.
Debrecen, 2017. május 11.
China Tibor
főépítész

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
...…/2017. (.........) önkormányzati rendelete
Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában és a 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 41. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró
állami főépítészi, népegészségügyi, ingatlanügyi, erdészeti hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal,
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi, környezetvédelmi és
természetvédelmi, közlekedési hatáskörében eljáró Debreceni Járási Hivatala,
bányafelügyeleti hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal,
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága,
légiközlekedési hatóság,
közlekedésért felelős miniszter,
Budapest Főváros Kormányhivatala,
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala,
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat,
honvédelemért felelős miniszter,
Hajdú-Bihar Megyei – tűzvédelmi, polgári védelmi, valamint területi vízvédelmi és területi
vízügyi hatóságként is eljáró - Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Országos Vízügyi Főigazgatóság,
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság,
kulturális örökség védelméért felelős miniszter,
Hajdú-Bihar Megyei Rendőrfőkapitányság,
Országos Atomenergia Hivatal,
Országos Tisztifőorvosi Hivatal,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében az állami főépítészi hatáskörben eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal,
valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdésének 2.
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §
A R. 1. sz. melléklete a Debrecen, 40. sz. vrk., Kishegyesi út – Derék utca – Vincellér utca
folytatásában tervezett városi gyűjtőút – tervezett nyugati elkerülő-gyűjtőút – Tócó - csatorna
által határolt telektömb - területére vonatkozóan az 1. melléklet szerint módosul.
2. §
Ez a rendelet 2017. június 9. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal
jegyző

Dr. Papp László
polgármester

