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Tisztelt Bizottság!
Befejeződött a Debrecen, 29. vrk., Monostorpályi út – 11801 hrsz-ú iparvasút – Előd utca (13810 hrsz.) –
Leiningen utca – Mikepércsi út (47. számú országos főút) által határolt területre vonatkozó
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 41. § szerinti
egyszerűsített eljárás keretében történő véleményezési szakasza.
Tervezett módosítással érintett ingatlanok: 13811/1, 13811/5, 13811/6 és 13811/7 hrsz-ú ingatlanok.
Tervezet módosítás célja, hatása:
A módosítás célja a célmegvalósító tulajdonában lévő ingatlanok (valamennyi módosítással érintett ingatlan)
esetén a tulajdonos fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához szükséges lakó funkció megjelenésének
lehetőségét megteremteni. Szigorúan érvényesülnie kell a környezeti, városképi érdekeknek, hiszen a terület
nagyon fontos szerkezeti jelentőségű úthálózati elemek (Mikepércsi út, Monostorpályi út) közelében található. A
Monostorpályi út Mikepércsi útra történő kikötésének súlyponti elemét képezi a majdani beépítés a megjelenés
szempontjából. Az érintett terület funkcionális átalakulása és esztétikai minősége példaként kell, hogy szolgáljon
a területrész későbbi fejlesztési elképzelések megvalósításához, a zöldfelületek többszintű minőségi kialakítása
mellett.
A településszerkezeti terv és leírásának módosítása szintjén:
A hatályos településszerkezeti terv szerinti kereskedelmi,- szolgáltató gazdasági terület területfelhasználása a
módosítással érintett 13811/1, 13811/5, 13811/6, és 13811/7 hrsz-ú ingatlanok esetében kisvárosias lakóterületre
(Lk) módosul. A területrész délnyugati részén lévő 13812/1 hrsz-ú ingatlan kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
terület (Gk) területfelhasználása nem változik.
A szabályozási terv módosítási javaslata szerint:
A településszerkezeti tervvel összhangban a módosítással érintett ingatlanok kisvárosias lakózónaként (Lk)
kerülnek rögzítésre, a Mikepércsi úttal párhuzamos legalább 30 méter széles teleksávban lakóépület
elhelyezésének tilalmával. Ezen előírás sajátos előírásként kerül rögzítésre.
A javasolt építési övezeti kód: Lk-612845.
 (Lk) a kisvárosias lakózóna jele
 (6) az egyéb építészeti karakter,
 (1) nem kialakult kategóriába tartozik,
 (2) beépítési mód szabadonálló,
 (8) megengedett legkisebb építési telek nagysága 2500 m2,
 (4) megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 30 %,
 (5) megengedett építménymagasság 8,5-12,5 m.
A 13812/1 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolása és beépítési paraméterei nem változnak. Az ingatlan építési övezeti
kódja Gk-611854 marad.
A Korm. rendelet 39. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a véleményezést követően a beérkezett véleményeket
(beleértve a partnerségi egyeztetés során beérkezett véleményeket is), illetve egyeztető tárgyalás összehívása
esetén az arról készült jegyzőkönyvet is - ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el
nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolni
kell.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.)
önkormányzati rendeletének a Közgyűlésről a Bizottságokra átruházott hatáskörök és feladatok jegyzékéről szóló

2. számú melléklete 2. pontjának 2.6. alpontjában foglaltak szerint átruházott hatáskörben a Környezetvédelmi és
Városfejlesztési Bizottság dönt a településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszában
érkezett vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról.
A területre vonatkozó településrendezési eszköz módosításának véleményezési dokumentációja a Korm.
rendelet 9. mellékletében meghatározott érintett államigazgatási szerveknek megküldésre került.
Tekintettel arra, hogy a tervmódosítás 2016 évben megkezdődött, így a partnerségi egyeztetés Debrecen Megyei
Jogú Város Közgyűlésének 102/2013.(V.30.) Kh. határozattal elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzata
előírásai továbbá a Korm. rendelet 29/A. §.-ban foglaltak szerint került lefolytatásra.
A véleményezési eljárás teljes eljárásként került megindításra a telepítési tanulmányterv leszállítására tekintettel,
de a véleményezési szakasz a jogszabály által biztosított lehetőségnek megfelelően már egyszerűsített
eljárásként került folytatásra.
A Partnerségi Szabályzatban leírtaknak megfelelően a város honlapjára feltöltött előzetes tájékoztatási
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban 2016.11.15-től – 2016.12.06-ig, míg a véleményezési
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban 2017. április 24-től 2017. május 9-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.
A mellékelt táblázatban a véleményezés során a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41.§.(3) bekezdésében foglaltak alapján a kézhezvételtől számított 15
napon belül a módosuló településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat és szabályozási terv szempontjából
véleményt adó államigazgatási szervek, illetve azok véleményei, észrevételei kerültek összefoglalásra. A táblázat
tartalmazza a partneri egyeztetés eredményét is.
A táblázatban összefoglaltak alapján megállapítható, hogy a véleményezési szakasz során a módosításokkal
kapcsolatban a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal – Kormány megbízotti Kabinet – Állami főépítésze, a HajdúBihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,
Természetvédelmi Osztály, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal - Közlekedési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály, Útügyi Osztály, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Debreceni Iroda tett
észrevételt.
A korrigált véleményezési dokumentáció és a tervezői válasz az egyeztetés meghívójával együtt megküldésre
került a fentiekben felsorolt államigazgatási szervek részére. A véleményezők a tértivevényt 2017. június 19-én
átvették.
A véleményeltérés tisztázása érdekében 2017. június 29-én délelőtt 10 órakor (csütörtök) a DMJV
Polgármesteri Hivatal Iparkamara u. 2. szám alatti I. em. 119. sz. helyiségében egyeztetést tartottunk.
Az egyeztetésen a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal – Kormány megbízotti Kabinet – Állami főépítésze, a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Főosztályvezetője vett részt. A másik két államigazgatási szerv részéről a korrigált dokumentációval és a tervezői
válasszal kapcsolatban észrevétel nem érkezett és az egyeztetésen sem vettek részt. Az egyeztetésről készült
feljegyzés az előterjesztés 2. számú melléklete.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján döntsön a tárgyi
módosítás véleményezési szakaszában beérkezett vélemények, észrevételek, a partnerségi egyeztetés kapcsán
adott tájékoztatóban foglaltak, valamint az egyeztetésről készült feljegyzésben foglaltak elfogadásáról.

Határozati javaslat:
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
China Tibor városi főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I.24.) Önkormányzati rendelet 59. § 1) bekezdés a./ pontja és 2. mellékletének 2.7 és a 2.10
pontjában foglalt jogkörében eljárva:
1.
Debrecen, 29. vrk., Monostorpályi út – 11801 hrsz-ú iparvasút – Előd utca (13810 hrsz.) –
Leiningen utca – Mikepércsi út (47. számú országos főút) által határolt területre vonatkozó
településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv
módosításának egyeztetési eljárása során - a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. § szerinti
egyszerűsített eljárás - a véleményezési szakaszban beérkezett véleményeket,
észrevételeket, valamint a partnerségi egyeztetés tárgyában adott tájékoztatást - mely
szerint nem érkezett partneri észrevétel - és az egyeztetésről készült feljegyzésben
foglaltakat - mely szerint a megjelent államigazgatási szervek képviselői elfogadták a tervezői
válaszban és a korrigált véleményezési dokumentációban foglaltakat – elfogadja, azzal, hogy
A.) változat:
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal - Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya által javasolt
- akkreditált mérőszervezet által elvégzett műszeres zajvizsgálat igazolását, mely szerint az
átminősítendő terület, valamennyi pontján – telekhatárán is – zajterhelés határérték alatti,
- valamint a levegőtisztaság védelmi szempontból javasolt immisszió mérések elvégzését az
ún. gázmotoros erőmű" alacsony pontforrásokból történő kibocsájtása okán
indokoltnak tartja.
B.) változat:
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal - Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya által javasolt
- akkreditált mérőszervezet által elvégzett műszeres zajvizsgálat igazolását, mely szerint az
átminősítendő terület, valamennyi pontján – telekhatárán is – zajterhelés határérték alatti,
- valamint a levegőtisztaság védelmi szempontból javasolt immisszió mérések elvégzését az
ún. gázmotoros erőmű" alacsony pontforrásokból történő kibocsájtása okán
nem tartja indokoltnak.
2.
3.

Mindezek mellett a tervezett fejlesztéssel és annak megalapozásául szolgáló
településrendezési eszközök módosításával egyetért.
Felkéri a főépítészt a döntés - településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 39. § (3) pontja szerint dokumentálására és közzétételére.

Felelős: a főépítész
Határidő: azonnal

A Főépítészi Iroda a határozati javaslat A.) pontjában foglaltak elfogadását javasolja a Tisztelt Bizottságnak,
figyelemmel a fejlesztés során megvalósuló lakóépületek zajvédelmi és levegővédelmi szempontból a
későbbiekben megjelenő lakossági bejelentésekből megjelenő problémák megelőzése érdekében.
Debrecen, 2017. július 04.
Tisztelettel:

China Tibor
főépítész

