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Tisztelt Közgyűlés!
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 6. §-a,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1)
bekezdésének 1 pontja a településfejlesztési és településrendezési feladatokat az önkormányzat
hatáskörébe utalja.
Az Étv. 17. §-a szerint a településrendezési feladatok megvalósítását – egyebek mellett – a
településrendezési szerződés, mint sajátos jogintézmény szolgálja.
A Mötv. 41. §-a alapján az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő testület (közgyűlés), amely
az Étv. 30/A. §-a és a 16/A. §-a szerint településrendezési- és tervezési szerződést köthet.
A Hajdúház Kft. (székhelye: Debrecen, Hatvan u. 58., képviseli: Erdős Margit cégvezető, a
továbbiakban: Célmegvalósító) a Debrecen 5. sz. vrk., Hatvan utca – Szepességi utca – BajcsyZsilinszky utca – Tisza István utca által határolt területére vonatkozó településrendezési eszközök
módosítására irányuló kérelemmel fordult Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatához (a
továbbiakban: Önkormányzat).
A módosítással érintett ingatlanok:
A módosítással a Hatvan utca mentén, illetve a tömbbelsőben lévő 8602, 8603/2, 8604, 8605/1 és
8605/2 hrsz alatt felvett ingatlanok érintettek.
A módosítás összefoglaló ismertetése, lényegi elemei:
Az érintett tömb Debrecen belvárosának szerves részét képezi, mely alapvetően a nagy forgalmú
sugárirányú gyűjtőúthoz, a Hatvan utca déli oldalához kapcsolódik. A városmagban lévő közép- és
felső szintű közintézmények közelsége miatt a terület dinamikusan fejlődik, ami részben a közlekedési
rend fejlesztésében (tömbfeltárás) és nagyobb mértékű beruházások megvalósulásában ölt testet.
A jelenlegi központi vegyes (Vk) és a kisvárosias lakózóna (Lk) közötti építési övezeti határvonal
tördelt, nem határozott vonalvezetésű, ami a beruházások megvalósulásával a telekhasználat során
zavart okozhat.
A Célmegvalósító célja, hogy a 8603/2 hrsz-ú (jelenleg Lk lakózónába tartozó ingatlan) – a
szomszédos 8602 hrsz-ú és a tervezett tömbfeltáró út túloldalán lévő 8604 hrsz-ú ingatlanokhoz
hasonlóan – központi vegyes (Vk) zónába tartozzon.
Az előzőekben leírtak korrigálása, a „tisztább” telekhasználat megvalósítása előnyösebb a jelenlegi
szerkezeti tervnél. A meglévő belső feltáró utca szabályozási terv szerinti kialakítása után az építés
alatt álló épülethez hasonló feltételek keletkeznek a telekalakítás után kialakított új telken közös
érdekek érvényesülhetnek, ami a normatív szabályozás kritériumának megfelel.
Jelen esetben olyan mértékű módosításról van szó, mely a hatályos településrendezési eszközök közül
mind a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú
határozatával megállapított településszerkezeti terv, mind a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítását jelentheti.
A határozati javaslat mellékletét képező telepítési tanulmányterv szerint a kérelmezett
településszerkezeti és szabályozási terv módosítás megvalósítható. A telepítési tanulmánytervet a
Célmegvalósító megbízásából Köllő András okleveles építészmérnök készítette el.
Az Étv. 30/A. §-a alapján az Önkormányzat egyes, a településrendezési eszközökben rögzített célok
megvalósítására településrendezési szerződést köthet az érintett ingatlanon a telek tulajdonosával,
illetve a beruházni szándékozóval, melynek keretében a szerződés tárgya lehet különösen:
-

a telepítési tanulmányterv alapján a településfejlesztési koncepció, az integrált
településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök kidolgozásának finanszírozása,

-

azon egyéb költségeknek vagy egyéb ráfordításoknak a cél megvalósítója általi átvállalása,
amelyek a cél megvalósításának:


előfeltételei – az érintett terület előkészítése, ennek keretében a telekviszonyok
rendezése vagy megváltoztatása, a talaj megtisztítása – vagy



következményei – a szükségeskiszolgáló intézmény és infrastruktúra-fejlesztések -, és
azok megvalósítása az önkormányzatot terhelné.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése előírja, hogy településrendezési szerződés előkészítéséhez
telepítési tanulmánytervet kell készíteni.
A telepítési tanulmányterv egy adott építési beruházással kapcsolatos önkormányzati döntést elősegítő
dokumentáció, amely bemutatja a tervezett építési beruházást és annak az épített és természeti
környezettel való viszonyát.
A Célmegvalósító által elkészített telepítési tanulmánytervben rögzítésre kerültek az adott terület
felhasználhatóságára és fejlesztésére vonatkozó elképzelések, és az ezekhez szükséges
településrendezési eszközökön indokolt változtatásokat.
A Közgyűlés dönti el, hogy támogatja-e a beruházó elképzelésének megvalósítását. Az elfogadott
telepítési tanulmányterv alapján köthető településrendezési- és tervezési szerződés a
Célmegvalósítóval.
Az Étv. 30/A. § (5) bekezdése alapján a településrendezési szerződésben a telek tulajdonosa vagy
annak hozzájárulásával a beruházó által vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében s
településrendezési kötelezettség tényét a települési önkormányzat jegyzőjének megkeresésére az
ingatlan-nyilvántartásba fel kell jegyeztetni.
Tekintettel arra, hogy a telepítési tanulmányterv alapján a szabályozás módosításával több olyan
ingatlan is érintett, amely nem a Célmegvalósító tulajdonában áll, a további érintett
ingatlantulajdonosok jogszerű nyilatkozatot csak akkor tudnak tenni, ha már rendelkezésükre áll az
önkormányzat közgyűlése által elfogadott telepítési tanulmányterv.
A településrendezési- és tervezési szerződésről akkor lehet dönteni, ha a közgyűlési döntés
időpontjában rendelkezésre állnak az ingatlannyilvántartási feljegyzéshez szükséges nyilatkozatok a
megfelelő okirati formában (illetőleg, amennyiben a Célmegvalósítónak nyomós érdeke fűződik a
szerződés mielőbbi megkötéséhez, a megkötendő szerződésben – ingatlannyilvántartási feljegyzéshez
szükséges nyilatkozatok hiányában – a véleményezési eljárás megindításának feltételéül lehet szabni a
nyilatkozatok beszerzését és átadását).
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról dönteni
szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a főépítész előterjesztésére az 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § (2) bekezdése alapján,
1./ elfogadja a Debrecen 5. sz. vrk., Hatvan utca – Szepességi utca – Bajcsy-Zsilinszky utca – Tisza
István utca által határolt területrészére vonatkozó telepítési tanulmánytervet a melléklet szerint.
2./ Felkéri a főépítészt az 1./ pont szerinti telepítési tanulmányterv alapján a településrendezési- és
tervezési szerződés előkészítésére és a Közgyűlés elé történő terjesztésére.
Határidő: azonnal
Felelős: a főépítész
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2017. június 15.
China Tibor
főépítész

