BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS
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Tisztelt Bizottság!
Debrecen Megyei Jogú Város 124/2001. (VI.21.) Kh. számú határozattal megállapított
településszerkezeti tervének, valamint a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
8/2003. (V.23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a „Debrecen, Határ úti Ipari Park
területén belül a Határ út – 17118/5 hrsz-ú út – 17118/20 hrsz-ú út -17118/47 hrsz ú magánút – 0378/19
hrsz-ú út - Varjútövis utca – Csalogány utca – 17118/49 hrsz-ú magánút által határolt területrészre
vonatkozóan.”
A módosítás célja, lényegi elemei
A Kormány az 1147/2018. (III.26.) Korm. határozatában a tervezési területen belüli jelenleg művelés
alatt álló „zömében szántó” ingatlanokat beruházási célterületté nyilvánította. Az 58/2018.(III.26.)
Korm. rendelettel, valamint a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelettel Debrecen Megyei Jogú Város
külterületén munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról döntött.
Ezen döntéseket követően az időközben bekövetkezett változások révén a területrészre vonatkozó
szabályozási javaslat módosításra került.
A Határ úti Ipari Park területén belül a Richter Gedeon utca menti belterületi határtól északra és délre
fekvő telektömbök átrendezése csak a 17118/48 hrsz-ú Richter Gedeon utcaszakasz törlésével
biztosítható. Az új utcahálózat és telektömböket formáló közterületek rögzítésével a várható
fejlesztésekhez való igazodás és a Határ úti Ipari Park feltárásának átrendezése (Varjútövis utca
megnyitása, ill. a Kishegyesi útra történő észak-déli irányú feltárás megvalósítása) indokolt. Mindezek
mellett figyelemmel kell lenni a szomszédos Csalogány utcai falusias lakóterület védelmének
biztosítására.
A módosított szabályozási javaslat indokolttá tette a környezeti vizsgálat szükségességének
eldöntésére vonatkozó eljárás megismétlését.
Javaslat a településszerkezeti terv módosítására
A hatályos településszerkezeti terv szerint a tervezési terület 2001 óta egyéb ipari terület (Ge)
besorolású, mely területfelhasználási besorolás továbbra is változatlan marad, a településszerkezeti terv
módosítását csak a belterület határ és a veszélyességi övezet miatti védőtávolság feltüntetése indokolja.
Szabályozási koncepció – javaslat a szabályozás módosítására
A Varjútövis utcától északra lévő gazdasági terület esetében egységesen Ge 612X65(H) helyett Ge
612Z65(H) építési övezeti kód kerül rögzítésre: ahol a minimálisan alakítható telekméret Z=2,5 ha. A
Határ út és a tőle nyugatra lévő párhuzamos 18 méter szabályozási szélességű kiszolgáló út közötti
Richter Gedeon utcai szakasz törlésre kerül. A Csalogány utcai falusias lakóterület védelmét szolgáló
20 méter szélességű telken belüli fásítás megmarad. A területrészen szabályozott 16 és 20 méteres
előkerti méretek törlésre kerülnek.
A javasolt építési övezeti kód: Ge 612Z65 (H).
- a Ge betűjel a egyéb ipari gazdasági zóna jele,
- az első szám az építészeti karakter (6) egyéb,
- a második szám (1) nem kialakult kategória;
- a harmadik szám a beépítési mód (2) szabadon álló - általános;
- a negyedik szám a megengedett legkisebb építési telek nagysága (Z) 2,5 ha;
- az ötödik szám a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (6) 50 %; zöldterület 30%.
- a hatodik szám a megengedett legnagyobb építmény-magasság (5) 8,5 – 12,5 méter.

A javasolt változás (módosítás) környezeti (és vizuális) hatásai
A módosítás célja: a Határ úti Ipari Park területét érintően a tervezési területen belüli telkek
összevonhatósága érdekében az említett ingatlanok közötti 17118/48 hrsz-ú közterület egy részének
törlése, a közlekedési kapcsolat és a területrész feltárásának biztosítása. Nem várható a módosítással
jelentős, a városképet befolyásoló átépítés, inkább a meglévő – az eredeti beépítéssel kialakult –
telekállapotok minimális átépítéssel járó fejlesztési lehetőségeit foglalja normatív beépítési keretbe.
Természeti, táji és környezeti elemeket nem érint a módosítás.
A várható környezeti hatások a hatályos tervhez képest nem jelentősek, nem változnak a
településrendezési eszközök felülvizsgálatával. A tömb területe kis mértékben változik a közlekedési
terület módosítása révén. A fejlesztési terület funkciója, valamint a területrészen kialakuló zöldfelületi
környezet alakítása teljes mértékben illeszkedik az elvárt helyi sajátosságokhoz, igényekhez, ezt a
szabályozási előírások (30% zöldfelület) által is biztosítja.
A terület infrastruktúrális igénye és ellátottsága biztosított. A tömb megosztott elérhetőségei kizárják a
nagyobb környezet-, és közlekedés-terhelésű pozíciók kialakulását. Az érintett terület a környezeti
elemek tekintetében nem sérülékeny, régészeti örökségi érintettség nincs a területen. A környezeti
elemek közül a terület meglévő építésjogból következő alakulását nem befolyásolja a tervezett beépítés.
A beépítetlen terület tervezett hasznosítása, használata megváltozik a meglévő állapothoz, de a hatályos
tervben tervezett használathoz képest nem, tekintettel arra, hogy a beépítési paraméterek nem változnak.
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 településszerkezeti
terv, valamint 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
Debreceni Járási
Hivatal –
Agrárügyi
Főosztály,
Földmérési és
Földügyi Osztály
(K1)
HBMKH Debreceni Járási
Hivatal Élelmiszerláncbiztonsági,
Növény-és
Talajvédelmi
Főosztály,
Növény- és
Talajvédelmi
Osztály (K2)

Megkeres
és
átvételéne
k
időpontja

Határidőn
belül
válaszolt

Határid
őn túl
válaszol
t

Nem
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5.

2019.07.26.

-

-

2019.07.2
5.

2019.07.26.

-

-

2019.07.2
5.

2019.07.29.

-

-

2019.07.2
5.

2019.07.30.

-

-

Hortobágyi
Nemzeti Park
Igazgatósága
(K3)

Hajdú-Bihar
Megyei
Kormányhivatal
–
Népegészségügyi
Főosztály
(K4)

Iktatószám / Érdemi
észrevétel

Szükséges javítás
–
főépítészi
kiértékelés

10914-2/2019
Földvédelmi szempontból korrigálás
nem
a környezeti vizsgálat nem indokolt
intézkedést nem
indokolt
igényel

HB-03/NTO/036892/2019
Talajvédelmi szempontból
a környezeti vizsgálat
lefolytatását nem tartja
szükségesnek.

3304-2/2019
A módosítással érintett
terület nem képezi sem az
országos, sem a helyi
jelentőségű
védett
természeti területek, sem
az európai közösségi
jelentőségű
természetvédelmi
rendeltetésű
területek
hálózatának részét. A
környezeti
vizsgálat
lefolytatását nem tartja
szükségesnek.
HB/NEF/01112-2/2019
Környezet- és település
egészségügyre kiterjedően
nem várható olyan jelentős
környezeti hatás, ezért a
településrendezési eszköz
módosítása
során
a
környezeti
vizsgálat
lefolytatását nem tartja
szükségesnek.

korrigálás
nem
indokolt
intézkedést nem
igényel

korrigálás
nem
indokolt
intézkedést nem
igényel

korrigálás
nem
indokolt
intézkedést nem
igényel

Budapest
Főváros
Kormányhivatala
- Építésügyi és
Örökségvédelmi,
Hatósági,
Oktatási és
Törvényességi
Felügyeleti
Főosztálya
(K5)
Hajdú-Bihar
Megyei
Katasztrófavédel
mi Igazgatóság
(K6)
Hajdú-Bihar M.-i
Katasztrófavédel
mi Igazgatóság,
Igazgatóhelyettes
i Szervezet
(K7)
Hajdú-Bihar
Megyei
Kormányhivatal Debreceni Járási
Hivatal –
Agrárügyi
Főosztály,
Erdőfelügyeleti
Osztály
(K8)
Budapest
Főváros
Kormányhivatala
Népegészségügyi
Főosztály
(K9)
Nemzeti
Népegészségügyi
Központ –
Országos
Tisztifőorvos
(K10)
Borsod-AbaújZemplén Megyei
Kormányhivatal,
Műszaki
Engedélyezési és

2019.07.2
6.

2019.08.01.

-

2019.07.2
5.

2019.08.01.

2019.07.2
5.

2019.08.01.

-

-

2019.07.2
5.

2019.08.01.

-

-

-

-

-

2019.07.2
9.

2019.08.07.

-

-

2019.07.2
9.

2019.08.08.

-

-

2019.07.2
6.

2019.08.10.

-

-

BP/1006/00335 -2/2019.
Műemlékvédelmi
és
régészeti örökségvédelmi
szempontból nem tartja
indokoltnak a környezeti
vizsgálat lefolytatását. A
tervezési területet érintően
a jelenlegi nyilvántartásuk
szerint 3 régészeti lelőhely
található, a területen
műemléki érték nem
található.
35900/5187-2/2019.Ált.
katasztrófavédelmi,
vízvédelmi és vízügyi
szempontból a környezeti
vizsgálat készítése nem
indokolt.
az
érintett
területeket
vízbázis
védőterülete érinti
Nem
érkezett
állásfoglalás,
mert
a
Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal összevont
állásfoglalás
érkezett
vízügyi,
vízvédelmi
szempontból
HB/03-ERD/111352/2019.
Környezeti
vizsgálat
készítését nem tartja
szükségesnek.

BP/FNEF-TKI/059952/2019
Természetes
gyógytényező
érintettsége nem áll fent,
csak érintettség esetén ad
véleményt
36645-2/2019/KBKHF
a környezeti vizsgálat
elvégzését nem tartja
szükségesnek

BO/15/1752-2/2019.
A tárgyi területet érintően
nincs olyan nyilvántartott
ásványvagyon előfordulás
vagy védelmet igénylő

korrigálás
indokolt
intézkedést
igényel

nem

korrigálás
indokolt
intézkedést
igényel

nem

nem

nem

korrigálás
nem
indokolt
intézkedést nem
igényel

korrigálás
nem
indokolt
intézkedést nem
igényel

korrigálás
nem
indokolt
intézkedést nem
igényel

korrigálás
nem
indokolt
intézkedést nem
igényel
korrigálás
nem
indokolt
intézkedést nem
igényel

Fogyasztóvédelm
i Főosztály,
Bányászati
Osztály
(K11)

Hajdú-Bihar
Megyei
Kormányhivatal
– Kormány
megbízotti
Kabinet – Állami
főépítész
(K12)

Hajdú Bihar
Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási
Hivatal Környezetvédelm
i és
Természetvédelm
i Főosztály
(K13)
DMJV
Polgármesteri
Hivatal
Zöldterületi
Osztály
(K14)

2019.07.2
5.

2019.07.2
6.

2019.07.2
3.

2019.08.12.

-

-

2019.08.
15

2019.08.
21.

-

-

+
nem
adott
vélem
ényt

földtani érték, szerkezet,
nem ismert olyan egyéb
földtani
tényező,
amelynek
védelme
érdekében
feltételek
előírása,
jelentős
környezeti
hatással
kapcsolatos szakterületi
előírás válna szükségessé.
HB/01/ÁF/00171-4/2019.
A környezeti értékelés
munkarész
elkészítését
nem tartja szükségesnek,
azonban
a
tárgyi
településrendezési
eszközök tervezése során
megfontolandónak tartja a
kötelező fásítás előírását, a
Határ út és a 17117/55
hrsz-ú út felől 20m
(esetleg 12m) előkert
szabályozását.
HB-03/KTF/055362/2019
a környezeti vizsgálat
elvégzését nem tartja
szükségesnek

korrigálás
indokolt
intézkedést
igényel

nem

a véleményezési
dokumentáció
készítésénél
a
véleményben
foglaltakra
figyelemmel
leszünk
korrigálás
nem
indokolt
intézkedést nem
igényel

ZÖLD-137085-2/2018.
környezeti
vizsgálat korrigálás
nem
elkészítése
nem indokolt
szükséges.
intézkedést nem
igényel

Összefoglalva:
A környezeti vizsgálat eseti eldöntésére vonatkozó eljárás 2019.07.29. – 2019. 08. 13. (15 nap) lezárult.
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.
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 Gábor István városi főépítész előterjesztésére az
1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdés a.) pontjában és a 2. mellékletének 2.11
alpontjában foglalt hatáskörben eljárva:
1. Megállapítja, hogy a „Debrecen, Határ úti Ipari Park területén belül a Határ út – 17118/5 hrsz-ú út –
17118/20 hrsz-ú út -17118/47 hrsz ú magánút – 0378/19 hrsz-ú út - Varjútövis utca – Csalogány utca –
17118/49 hrsz-ú magánút” által határolt területrészre vonatkozó településszerkezeti terv, valamint a
helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás a környezeti vizsgálat szükségességének eseti
eldöntésére kötelezett körbe tartozik.
2. 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.
3. Felkéri a főépítészt az érintett szervek döntésről történő tájékoztatására
Felelős:
Határidő:

a főépítész
azonnal

D e b r e c e n, 2019. augusztus 22.
Tisztelettel:
Gábor István
főépítész

