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Előzmények
Debrecen 37. vrk. nyugati iparterület északnyugati - 17167/4 helyrajzi számú ingatlant érintő telektömb területére vonatkozó, településrendezési szerződés előkészítéséhez és a
településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséhez szükséges telepítési
tanulmányterv és beépítési terv az M35 Ipari Park Ingatlanhasznosító Kft. megrendelése alapján
készült.
Debrecen településszerkezeti tervét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a
124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozatával állapította meg.
A településszerkezeti terv szerint a – módosítással érintett - tervezési terület beépítésre szánt
egyéb ipari gazdasági terület.
A településszerkezeti terv alapján elkészült helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 8/2003. (V. 23.) Kr. számú
rendelettel fogadta el.
A szabályozási terv a módosítással érintett területeken a szerkezeti terv szerint rögzíti a
beépítésre szánt területen az egyéb ipari gazdasági rendeltetésű zóna területet.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
Településrendezési szerződés 30/A. § (1) bekezdése szerint „A települési önkormányzat egyes
településfejlesztési célok megvalósítására településrendezési szerződést (a továbbiakban:
szerződés) köthet az érintett ingatlan tulajdonosával, illetve a telken beruházni szándékozóval (a
továbbiakban együtt: a cél megvalósítója). (2) A szerződés megkötése előtt a települési
önkormányzat képviselő-testületének döntenie kell a cél megvalósítója által készített telepítési
tanulmánytervről.
(3) A szerződés tárgya lehet különösen
a) a telepítési tanulmányterv alapján a településfejlesztési koncepció, az integrált
településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök kidolgozásának finanszírozása,
b) azon egyéb költségeknek vagy egyéb ráfordításoknak a cél megvalósítója általi átvállalása,
amelynek a cél megvalósításának ba) előfeltételei – az érintett terület előkészítése, ennek
keretében a telekviszonyok rendezése vagy megváltoztatása, a talaj megtisztítása – vagy bb)
következményei – a szükséges kiszolgáló intézmény és infrastruktúra-fejlesztések –, és azok
megvalósítása az önkormányzatot terhelné.”
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés előírása rögzíti a telepítési tanulmányterv
készítését, a (2) bekezdése a telepítési tanulmányterv részeként készítendő beépítési tervet.
A R. 7. számú melléklete tartalmazza a telepítési tanulmányterv és a beépítési terv részletes
tartalmi követelményeit.
A tulajdonos (Célmegvalósító) a fejlesztési elképzelések megvalósításához szükséges
szabályozási paraméterek rögzítését kérte, mely lehetőséget ad a telekalakításra és így az
igényekhez jobban igazodóan a terület kedvezőbb hasznosítására.
A módosítás csak a helyi építési szabályzat 1. számú melléklete szerinti belterületi szabályozási
tervlap módosítását érinti.

környezet
bemutatása – adottságok és lehetőségek
lehet
1. Az érintett területek és környezetének
A 17167/4 helyrajzi számú ingatlan a Nyugati iparterület északnyugati - a 33-as számú főútról
közvetlenül megközelíthető - területrészén helyezkedik el.

Fotó az M35-ös
ös autópálya felől
felő érkezve a 33. számú főút jobboldalán lévőő területről
területr

A telek megközelítése a 33. számú főút
f
felől

A városból kifelé
ifelé haladva a 33. számú főút
f
baloldalán lévő területről
A17167/4 helyrajzi számú ingatlan nagysága 128 340 m² (13,83 ha). A jelenleg beépített terület
nagysága 21m², mely 16,8 %-os
os beépítettséget jelent.
A terület délnyugati, északnyugati
északnyuga és a keleti területrész közel 50 %-aa beépítetlen. Előzőek
El
alapján megállapítható, hogy a terület alulhasznált. A terület zöldfelületi fedettsége sem
megfelelő.
A nagy terület jobb kihasználása érdekében helyes az a tulajdonosi célkitűzés,
célkit
célkitű
hogy a területet
közforgalom céljára megnyitott magánút kialakításával fel kell tárni annak érdekében, hogy
kisebb telkeket is ki lehessen alakítani.

2. Beépítési terv
A Tan.1.1 rajzszámú tervlap a tervezési terület és környéke vonatkozásában tartalmazza a
telekhatárokat, helyrajzi számokat, valamint a meglévő épületeket, egyéb létesítményeket, a
közlekedési hálózatot, továbbá a módosítással érintett területen a fejlesztési – telekalakítási,
beépítési, közlekedési, telekhasználati - elképzeléseket.
A Tan.1.2 rajszámú tervlap nagyobb léptékben tartalmazza a módosítással érintett 17167/4
helyrajzi számú ingatlanon kialakított fejlesztési javaslatokat.
A 17167/5 hrsz-ú – 33. számú főúthoz csatlakozó - kiszolgáló utcához kapcsolódó, területet
feltáró közforgalom céljára megnyitott tervezett magánút szélessége 16,0 méter, a 17191/4 hrszú kiszolgáló utat és a 16,0 méter széles magánutat összekötő közforgalom céljára megnyitott
tervezett magánút szélessége – az adottságok miatt – 12,0 méter.
A kialakított telkek száma 21 db, az építési telkek nagysága – egy 2,31 ha nagyságú telek
kivételével - 2500 m² és 5000 m² között változó.
A módosítással érintett 17167/4 hrsz-ú telek nagysága 12,83 ha, melyből
- a nettó építési telkek területe összesen: 10,99 ha 86 %
- a magánút területe összesen:
1,84 ha 14 %
3. Településrendezési eszközök módosítandó elemei
A módosítás során elérendő célok megvalósítása érdekében módosítani kell a szabályozási
tervet.
Javaslat a szabályozási terv módosítására
A Tan.2 rajszámú tervlap tartalmazza a szabályozási javaslatot. A módosítással érintett terület
csak területet feltáró - közforgalom céljára megnyitott - tervezett magánúttal változik.
A Ge-612864 (NYI) – hatályos - építési övezet nem változik, ennek megfelelően
- az alkalmazható beépítési mód szabadon-álló általános,
- a megengedett legkisebb építési telek nagysága 2500 m²,
- a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 50 %,
- az előírt zöldfelületi fedettség min. 30 %,
- a megengedett építménymagasság 7,0 – 9,5 méter.
A telek minimális szélessége 25,0 méternél, mélysége 35,0 méternél kisebb nem lehet.
Az előkert minimális méreteit a tervlap tartalmazza.
4. A javasolt beépítés, változás várható infrastrukturális igényei
A 171167/4 hrsz-ú területet feltáró – közforgalom számára megnyitott – magánút II. rendű
közlekedési célú közterületekhez csatlakozik.
A terület teljes közművesítéssel rendelkezik, így a beépíthető terület ellátása biztosítható.
5. A javasolt beépítés környezeti hatása
A tervezési terület és azon belül a módosítással érintett terület jelenleg is beépítésre szánt
területek. A módosítással érintett terület építési övezete nem változik, így a környezeti hatás
sem változik.
Régészeti terület a tervezési területet érinti, de arra vonatkozó előzetes vizsgálatok megtörténtek.

