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Tisztelt Közgyűlés!
I./
Befejeződött Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban: DÉSZ) 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 Debrecen, 1.
számú vrk., Piac utca – Csapó utca – Liszt Ferenc utca – Kossuth utca által határolt területrészre
vonatkozóan.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés
c) pontja alapján a 23/2020. (VI. 25.) határozatában a Piac utca – Csapó utca – Liszt Ferenc
utca – Kossuth utca által határolt belterületi területrészt a Debreceni Inkubációs Központ
és a Sas utcai mélygarázs kialakítása érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.
A TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 azonosítószámú "Debrecen Belvárosának innovatív
rekonstrukciója" című projekten belül kerül kialakításra a Sas utcai mélygarázs, mely a Dósa
nádor tér térrendezése után megszüntetésre kerülő parkolók pótlására készül. A fenti területet
érintően DMJV Önkormányzata által hirdetett 2016-os tervpályázat megjelenését követően
jelenleg tervezés alatt van a TOP-6.1.2 „Inkubátor házak fejlesztése” című pályázat keretében
a - TOP-6.1.2-16-DE1-2017-00001 azonosítószámú "Debreceni Inkubációs Központ
létrehozása" című projekt - Inkubátorház létesítése a Sas utcán.
II./
A módosítás lényegi elemei
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Közlekedési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály, Útügyi Osztályának előzetes állásfoglalása alapján a mélygarázs
megközelítését biztosító rámpa útügyi szempontból történő engedélyeztetése – amennyiben az
nem az építési telek része – aggályosnak mondható. Ezen állásfoglalásra figyelemmel készült
el a szabályozási javaslat, mely szerint a mélygarázs és az annak megközelítést biztosító rámpa
egy építési telken belül kerül kialakításra, a Sas utca közterületi szélességének csökkentésével.
A mélygarázs fölötti földszinti beépítés azonban visszahúzva jelenne meg a Sas utca felől (így
a Sas utca 2-4 szám alatti épületektől 19,6 m távolságra jelenik meg az új épület homlokzata).
Ennek biztosítása érdekében kötelező építési vonal kerül rögzítésre a szabályozási vonal
mellett. Jelen esetben a szabályozási vonal, azaz a kialakításra kerülő telek telekhatára, az
építési engedélyezési folyamatok gördülékenyebb lefolytatása érdekében kerül rögzítésre a
mélygarázsba levezető rámpa résfalának külső íve mentén. A szabályozási vonal a Sas utcai 24. szám alatt ingatlan telekhatárától cca. 7,0 méterre kerül.
A DÉSZ módosítása összhangban van a hatályos településszerkezeti tervvel, mely szerint
a tervezési terület településközponti vegyes terület (Vt) besorolású. A területfelhasználási
besorolás továbbra is változatlan marad, a településszerkezeti terv módosítása nem szükséges.

III./
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 megkeresett szervek közül egyik sem tartotta olyan jelentősnek a
módosítást, mely a környezeti vizsgálat lefolytatását, elkészítését indokolttá tenné.
Fentiek alapján a Közgyűlés Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága a 26/2020.
(VII. 29.) KVFB határozatában – figyelembe véve a terv megvalósítása során várható
környezeti hatást – a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak az érintett
területre. A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a döntés közzététele
megtörtént.
IV./
Figyelemmel arra, hogy a tervezési terület kiemelt fejlesztési terület, a Korm. rendelet 32. §
(6) bekezdés c) pontja alapján a DÉSZ- módosítás véleményezési eljárásának lefolytatása,
egyeztetése tárgyalásos eljárás keretén belül történt.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településfejlesztési, a
településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló 5/2017. (II.
16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) előírásai alapján lefolytatásra került
a Korm. rendelet 29/A. §-ában foglaltak szerinti partnerségi egyeztetési eljárás is.
A Rendeletnek megfelelően a város honlapjára feltöltött előzetes tájékoztatóban, illetve annak
mellékletét képező településrendezési eszköz tervezetének dokumentációjában foglaltakkal
kapcsolatban 2020. június 12. - 2020. június 27. között volt lehetőség jelezni a partnerségi
egyeztetésben való részvétel szándékát, illetve észrevételt, javaslatot tenni azokkal
összefüggésben. A lakossági fórum a veszélyhelyzet következtében a 143/2020. (IV. 22.)
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján elektronikusan került lefolytatásra, a fenti időszakkal
megegyezően.
A jelzett időszakban partnerként senki nem jelezte részvételi szándékát a véleményezési
eljárásban. A Rendelet 4. § (3) bekezdése alapján a beérkezett észrevételeket, javaslatokat
– egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is – ismertetni kell az Önkormányzat Közgyűlésének
Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságával (továbbiakban: Bizottság), amelyek
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Bizottság dönt.
A partnerségi egyeztetést lezárásáról – fentiek ismeretében – Környezetvédelmi és
Városfejlesztési Bizottság 27/2020. (VII. 29.) KVFB határozatában döntött, melyben a
tájékoztatást elfogadta. A Rendelet 4. § (5) bekezdése alapján a főépítész döntésének
közzététele megtörtént.
A Korm. rendelet szerinti eljárás során keletkező iratanyagot, valamint a településrendezési
eszköz módosítás tervezetét végső szakmai véleményezés céljából megküldtük az állami
főépítészi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban:
Kormányhivatal) részére.

A Korm. rendelet 42. §-ában rögzítettek alapján az Állami Főépítész 2020. augusztus 18-ra
egyeztető tárgyalást hívott össze valamennyi – jogszabály által meghatározott – érintett szerv
bevonásával.
A Kormányhivatal a HB/14-ÁF/00188-13/2020. számú záró szakmai véleményében a
tervezett településrendezési eszköz módosítása ellen kifogást nem emelt.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tárgyalásos eljárás keretében egyeztetett
településrendezési eszközök – így a jelen előterjesztés tárgyát képező módosító rendelet is – a
Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésének c) pontja szerint legkorábban az elfogadásukat követő
napon hatályba léptethetők.
V./
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 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 tervezési területen, mint kiemelt fejlesztési területen cél, hogy Debrecen belvárosában a
közigazgatási funkció mellett a gazdasági, üzleti funkció is megerősödjön. A településrendezési
eszközök módosításával a Belváros területén a parkolóhely hiány csökkentése elérésének
lehetősége egy lépéssel valósul meg.
b) a módosítás környezeti és egészségügyi következményei:
Országos és helyi természeti érdeket, értéket, helyi védettséget nem sért a módosítás. A pontos
környezeti érdekek meghatározása csak a konkrét fejlesztés környezeti hatásvizsgálatában
tárható fel, ugyanakkor a megvalósuló fejlesztés a város lakókörnyezetét nem veszélyezteti és
használatát nem korlátozza.
c) a módosításnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A településrendezési eszköz módosítás adminisztratív terheit az önkormányzat viseli.
d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye:
A településrendezési eszköz módosításának elmaradása esetén a tervezett fejlesztési
beruházások nehezebben, hosszabb időtávlatban valósíthatók meg.

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A módosítást követően a településrendezési eszköz végrehajtása tekintetében felmerülő
feladatok ellátásához a feltételek adottak.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalására, a
rendelettervezet elfogadására.
Debrecen, 2020. augusztus 19.
Gábor István
főépítész

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
...…/2020. (… …) 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) bekezdés 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, örökségvédelmi, környezetvédelmi és
természetvédelmi, erdészeti, közlekedési hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal,
bányafelügyeleti hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal,
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága,
légiközlekedési hatóság, katonai légügyi hatóság
közlekedési, és a természetes gyógy-tényezők hatáskörében eljáró Budapest Főváros
Kormányhivatal,
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala,
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat,
honvédelmért felelős miniszter
Hajdú-Bihar Megyei – polgári védelmi, valamint területi vízvédelmi és területi vízügyi
hatóságként is eljáró - Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Országos Vízügyi Főigazgatóság,
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság,
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr főkapitányság,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében
az állami főépítészi hatáskörben eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, továbbá
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településfejlesztési, a
településrendezési és a településképi partnerségi egyeztetésről szóló 5/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelete szerinti partnerek,
valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 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 1. számú melléklete a Debrecen, 1. számú vrk. Piac utca – Csapó utca –
Liszt Ferenc utca – Kossuth utca által határolt területrészre vonatkozóan az 1. melléklet szerint
módosul.
2. §
Ez a rendelet 2020. augusztus 28. napján lép hatályba.
Dr. Szekeres Antal
címzetes főjegyző

Dr. Papp László
polgármester

