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Tisztelt Közgyűlés!
I./
A Kormány a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiáról szóló 1486/2014.
(VIII. 28.) Korm. határozattal deklarálta és elfogadta a közlekedési ágazat céljait, mellyel
összefüggésben a Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális
beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.)
Korm. határozat 1. mellékletében a „471. sz. főút Debrecen-Hajdúsámson projekt megvalósítása”
elnevezésű közútfejlesztési projekt megvalósítását rögzítette.
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletében – az egyes országos közúti
közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházások listájában – nevesíti a „471. számú főút Hajdú-Bihar megyei szakaszok fejlesztése
(kapacitásbővítés, elkerülő építése, 11,5 t burkolatmegerősítés)” elnevezésű közúti közlekedési projekt
megvalósítását.
A beruházás célja a 471. számú főút – Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén bel- és
külterületi szakaszon – kapacitásának bővítése 2x2 forgalmi sávra történő átépítéssel. A
kapacitásbővítés részeként osztályozó sávok, illetve új jelzőlámpás csomópontok és gyalogos
átkelőhelyek, valamint szervíz- és kerékpárút kerülnek kiépítésre, továbbá új fasorok telepítése is
megvalósul, melyek összességében a 471. számú főút gépjárműforgalmának áteresztő képessége
növekedését és közlekedésbiztonságának javulását eredményezik.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás megvalósítása érdekében a NIF Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NIF Zrt.), mint
Célmegvalósító a fejlesztés miatt szükségessé váló településrendezési eszközök módosítását
kérelmezte.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a településrendezési szerződés kötéséről a
K471.04-471 sz. főút 1+000-2+850 km sz. (Belterületi) és a K471.05-471. sz. főút 2+850-7+405 km
sz. (Külterületi) szakasz közötti négysávosításhoz kapcsolódó közlekedés infrastruktúrafejlesztésre vonatkozó településszerkezeti terv, illetve helyi építési szabályzat és szabályozási terv
módosítására vonatkozóan elfogadott 75/2018. (V. 31.) határozata alapján településrendezési
szerződést kötött NIF Zrt-vel.
II./
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy befejeződött a településszerkezeti terv, valamint 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)
42. §-a szerinti tárgyalásos eljárása a 471. sz. főút – K471.04-471. sz. főút 1+000-2+850 km sz.
(Belterületi) és a K471.05-471. sz. főút 2+850-7+405 km sz. (Külterületi) szakasz közötti
négysávosításhoz kapcsolódó – közlekedés infrastruktúra-fejlesztésre vonatkozóan.
A Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint a településrendezési eszközök
egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint került lefolytatásra - tekintettel arra, hogy a fejlesztést a
Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt fejlesztéssé nyilvánította.
A módosítás célja, hatása, összefoglaló ismertetése, lényegi eleme:
A beruházás célja a 471. számú főút – forgalmi jellemzőit kiszolgálni képes – kapacitásbővítése, mely
egyben a közlekedésbiztonság növekedését is eredményezi.

A településrendezési eszközök módosítása a közút fejlesztés megvalósításához szükséges (köz)terület
igény biztosítása érdekében történik.
Településszerkezeti terv szintjén a módosítás csak a belterületet érinti, ahol a 3290 hrsz-ú ingatlan
területét érintő közúti fejlesztés eredményeként a jelenlegi kertvárosias lakóterület (Lke)
területfelhasználás az útterülettel nem érintett visszamaradó telekrészen kisvárosias lakóterület (Lk)
területfelhasználásra, míg az útterület igényével érintett területe általános közlekedési terület (Köá)
területfelhasználásra kerül módosításra. A településszerkezeti terv a TR/szt. jelű szabályozási tervlap
szerint módosul.
A szabályozási terv szintjén a módosítás elsődleges célja, hogy bel- és külterületen egyaránt az
útfejlesztéshez szükséges mértékig I. rendű közlekedési célú közterületek kerüljenek rögzítésre.
A belterület tekintetében a módosítással érintett ingatlanok telekalakítást követően létrejött
telekméretének vizsgálata során a NIF Zrt. által megbízott településtervező (a továbbiakban:
településtervező) megállapította, hogy azok az érintett övezetek megengedett legkisebb építési
teleknagyságának mérőszámaihoz viszonyítva megfelelőek, míg a 3290 hrsz-ú kertvárosias
lakóterületként rögzített ingatlan Lke 412443 övezeti jele kisvárosias lakóterületre módosul, melynek
övezeti jele Lke 415573.
A településtervező megállapította továbbá, hogy a 4422 hrsz-ú és a 33328/13 hrsz-ú ingatlanokat
magába foglaló telektömb építési övezeteinek normatív értékét nem kell a visszamaradó telekterület
méret értéke alá igazítani tekintettel arra, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban: DÉSZ)
19. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint ha a telek jelenlegi, vagy a telekalakítás utáni méretei
nem felelnek meg az építési előírásoknak, akkor a telekméretek – a szabályozási tervlapon jelölt
közterületi határrendezést kivéve – tovább nem csökkenthetők és a telek beépíthető, ha a telekre
vonatkozó egyéb építési előírások betarthatók. Ezen előírás lehetővé teszi a telekalakítások
végrehajtását, ezzel a telekszerkezet további elaprózódását megakadályozva.
A hatályos szabályozási terven már jelölt, de szükségtelen szabályozási elemek törlésre kerülnek a
33216/2 és a 33216/3 hrsz-ú ingatlanokat illetően. A 33216/8 (II. rendű út) és 33216/9 (közpark)
területe a 471. sz. főút irányába a szükségtelenné vált bővítési terület miatt megnövekszik, illetve a
jelenlegi ingatlanhatárokig terjed ki.
A külterületi módosítással érintett ingatlanok telekalakítást követően létrejött telekméretének
vizsgálata alapján a településtervező megállapította, hogy az érintett övezetek megengedett legkisebb,
építmény elhelyezésére is alkalmas teleknagyságának mérőszámaihoz viszonyítva megfelelőek, mivel
az érintett övezetek egyike sem építési övezet, így ahhoz köthető negatív építésjogi következmény sem
jön létre.
III./
A jelen előterjesztéssel érintett módosítás kapcsán az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti a környezeti vizsgálat elkészítésének
szükségességét eldöntő egyeztetési eljárást lefolytattuk, és a 3. melléklet szerinti megkeresett szervek
közül egyik sem tartotta olyan jelentősnek a módosítást, mely a környezeti vizsgálat
lefolytatását, elkészítését indokolttá tenné.
A fentiek alapján a Közgyűlés Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága a
29/2018. (IV. 25.) KVFB határozatában – figyelembe véve a terv megvalósítása során várható
környezeti hatást – a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak az érintett
területre.

IV./
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 településszerkezeti terv, illetve a DÉSZ módosításának várható
következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat vonatkozásában – az alábbi tájékoztatást adom:
A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A tervezett beruházás előnyös társadalmi és gazdasági hatásokat válthat ki mind a közúton töltött
közlekedési idő csökkenése és a közlekedésbiztonság növekedése terén, mind a térség gazdasági
szereplőinek működésében. A módosítás az Önkormányzat költségvetése számára többletterhet nem
jelent.
b) a módosítás környezeti és egészségügyi következményei:
A módosítási javaslat szerint a tervezett beruházás általános környezeti állapotában a fejlesztés
jellegéből eredően jelentősebb változás nem várható. 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:
Nincs.
d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:
A fejlesztések megvalósíthatóságának megalapozását szolgálja a jelen módosítás.
e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A módosítást követően a településrendezési eszközök végrehajtása tekintetében felmerülő feladatok
ellátásához a feltételek adottak, és az Önkormányzat számára többletköltséget nem jelentenek.
A településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról
szóló 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szabályzat) előírásai alapján
lefolytatásra került a Korm. rendelet 29/A. §-ban foglaltak szerinti partnerségi egyeztetés is.
A Szabályzatban leírtaknak megfelelően a város honlapjára feltöltött dokumentációban foglaltakkal
kapcsolatban, 2018. június 17-től 2018. július 3-ig tartó időszakban 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
partnerségi véleményezési eljárásban.
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont 2.7. alpontjában foglaltak szerint
átruházott hatáskörében a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság dönt a településrendezési
eszközök módosításának véleményezési szakaszában érkezett vélemények elfogadásáról vagy el nem
fogadásáról.

A Bizottság ülését 2018. július 9-én tartja, melynek döntését a Közgyűlésen ismertetem. A Korm.
rendelet 39. § (3) bekezdésében foglaltak szerint e döntés közzétételre kerül.
A kiemelt nemzetgazdasági beruházás megvalósítását szolgáló településrendezési eszközök
módosításának végső szakmai véleményezési dokumentációját, az egyes tervek, illetve programok
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet eljárása, valamint a partnerségi
egyeztetés eljárása során keletkező iratanyagot, beérkezett véleményeket, illetve az ehhez kapcsolódó
bizottsági döntéseket megküldtük az állami főépítészi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet részére a tárgyalásos eljárás lefolytathatósága
érdekében.
A Korm. rendelet 40. § (2) bekezdése szerinti állami főépítészi záró szakmai vélemény tartalmát
a Közgyűlésen ismertetem, ezek hiányában a településrendezési eszközök módosításáról a
Közgyűlés jogszerűen döntést nem hozhat.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tárgyalásos eljárás keretében egyeztetett
településrendezési eszközök - így a határozati javaslat és a rendelettervezet mellékleteit képező
dokumentumok is - a Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés c) pontja szerint leghamarabb az elfogadást
követő napon léptethetők hatályba.
Az előadottak figyelembevételével kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 471. sz. főút – K471.04-471.
sz. főút 1+000-2+850 km sz. (Belterületi) és a K471.05-471. sz. főút 2+850-7+405 km sz.
(Külterületi) szakasz közötti négysávosításhoz kapcsolódó – közlekedés infrastruktúra-fejlesztésre
vonatkozóan a Debrecen Megyei Jogú Város 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozattal elfogadott
településszerkezeti tervet, illetve a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és
szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet a fentiek szerint módosítani szíveskedjen.
Debrecen, 2018. július 4.

China Tibor
főépítész

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a főépítész előterjesztésére
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése és
a 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján
1./ módosítja 2018. július 13. napjától Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének
megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozattal megállapított településszerkezeti tervét az
1. melléklet szerint oly módon, hogy a Debrecen, Acsádi út – Sámsoni út – Őrmester utca – Bellegelő
utcák által határolt területen belül a 3290 hrsz-ú ingatlan területfelhasználása kisvárosias lakóterület
(Lk) terület-felhasználásra módosul.
2./ Felkéri a Főépítészt az 1./ pont szerinti módosítás településszerkezeti terven történő átvezetésére.
Határidő: 2018. július 13.
Felelős: a főépítész
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2018. július 4.
China Tibor
főépítész

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
………/2018. (………..) 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) bekezdésének 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 a 42. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró
állami főépítészi, népegészségügyi, ingatlanügyi, hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal,
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi, környezetvédelmi és természetvédelmi,
erdészeti, 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,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 42. §-ában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró állami főépítészi
hatáskörében 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. §
Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V.
23.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 82/A. §-al egészül ki:

„82/A. §
A szabályozási tervnek a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról szóló .../2018. (… …) önkormányzati
rendelettel megállapított módosítása a 471. sz. főút 1+000-7+405 km sz. szakasszal érintett területére
vonatkozóan a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság érdekében
történt.”
2. §
A R. 1. számú melléklete a K471.04-471. sz. főút 1+000-2+850 km sz. (Belterületi) szakasszal érintett
területre vonatkozóan – a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
érdekében – az 1. melléklet szerint módosul.
3. §
A R. 2. számú melléklete a K471.05-471. sz. főút 2+850-7+405 km. sz. (Külterületi) szakasszal érintett
területre vonatkozóan – a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
érdekében – a 2. melléklet szerint módosul.
4. §
Ez a rendelet 2018. július 13. napján lép hatályba.
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