DEBRECEN TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK
a 21. vrk. déli –– Balmazújvárosi út, 19382/4 hrsz-ú út. 19373/22 és
19373/35 hrsz-ú védelmi rendeltetésű erdőterület, 19373/15 és
19373/8 hrsz-ú út által határolt területrészre vonatkozó
MÓDOSÍTÁSA
Törzsszám: P7/2017

ZÁRADÉKOLT DOKUMENTÁCIÓ
2018. április

DEBRECEN TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK
a 21. vrk. déli - Balmazújvárosi út, 19382/4 hrsz-ú út, 19373/22 és
19373/35 hrsz-ú védelmi rendeltetésű erdőterület, 19373/15 és
19373/8 hrsz-ú út által határolt - területrészre vonatkozó
MÓDOSÍTÁSA
Törzsszám: P7/2017

„A” HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK
„B” RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK
„C” ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
ZÁRADÉKOLT DOKUMENTÁCIÓ

Megrendelő:
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Célmegvalósító:
DEBRECENI VÍZMŰ INGATLANFEJLESZTŐ KFT.
BUDATHLON INGATLANBERUHÁZÓ KFT.
Tervező:
PALOTÁS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS TERÜLETRENDEZÉSI BT.

Felelős tervező:
Palotás Lajos
Ybl és Hatvani díjas okl. építészmérnök
vezető településtervező

TT/1É 09-0127
Közlekedés:

Mocsári Attila

Máté Sándor

okl. közlekedésépítő mérnök

okl. közlekedésépítő mérnök

Tkö-09-0745

KÉ-K-09-0826
Hírközlés:

Ádám Veress Ferenc
okl. villamosmérnök

TH-T, MMK 15-0391
2018. április

„A” HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

TARTALOMJEGYZÉK
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2018. (III. 29.) határozata
a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001.
(VI. 21.) Kh. számú határozattal megállapított településszerkezeti terv módosításáról a Debrecen
21. vrk. déli – Balmazújvárosi út, 19382/4 hrsz-ú út, 19373/22 és 19373/35 hrsz-ú védelmi
rendeltetésű erdőterület, 19373/15 és 19373/8 hrsz-ú út által határolt – területrészre vonatkozóan.
Melléklet a 37/2018. (III. 28.) határozathoz:
TR/szerkt. Debrecen településszerkezeti tervének a 21. vrk. déli – Balmazújvárosi út, 19382/4
hrsz-ú út, 19373/22 és 19373/35 hrsz-ú védelmi rendeltetésű erdőterület, 19373/15 és 19373/8
hrsz-ú út által határolt – területrészre vonatkozó módosítása. 1:5000.
A terv leírása

A terv leírása
Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének módosítása a 21. városrendezési
körzet déli – Balmazújvárosi út, 19382/4 helyrajzi számú út, 19373/22 és 19373/35 helyrajzi
számú védelmi rendeltetésű erdőterület, 19373/15 és 19373/8 helyrajzi számú út által határolt –
területrészét érinti.
A tervmódosítás célja: az érintett területen olyan terület-felhasználás rögzítése, mely lehetővé
teszi a nagyobb kisvárosias lakóterület kialakítását.
Az érvényben lévő településszerkezeti tervhez képest a módosítás szerint a 19373/51 és a
19373/50 helyrajzi számú ingatlanok északi részén kereskedelmi gazdasági terület (Gk) helyett
kisvárosias lakóterület (Lk) és zöldterület (Z) kerül kialakításra.

Terület-felhasználás területi változása a településszerkezeti terv szerint
Terület-felhasználás szerinti bruttó területnagyság
Sajátos használat megnevezése
hatályban lévő szerkezeti
terv szerint (ha)

módosított szerkezeti
terv javaslat szerint
(ha)

változás

0

3,49

+3,49

8,00

4,12

-3,88

Zöldterület (Z)

0

0,39

+0,39

Erdő terület (E)

0,57

0,57

0

Vízgazdálkodási terület (V)

0,13

0,13

0

Összesen:

8,70

8,70

0

Kisvárosias lakóterület (Lk)

Kereskedelmi, gazdasági terület (Gk)

A módosítási javaslat szerint a kisvárosias lakóterület 3,49 hektárral, a zöldterület 0,39 hektárral
növekszik. A szerkezeti terv egyéb terület-felhasználási elemei nem változnak.
Az előzőek szerint a területrészre vonatkozó településszerkezeti terv módosításának nincs olyan
kedvezőtlen hatása, mely az egész településre hatással lenne.

„B” RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK
TARTALOMJEGYZÉK
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2018. (III. 29.) önkormányzati
rendelete Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. számú rendelet és a településkép védelméről szóló 45/2017. (XII. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
1. melléklet a 7/2018. (III: 29.) önkormányzati rendelethez:
TR/szm rajzszámú Debrecen 21. vrk. déli – Balmazújvárosi út, 19382/4 helyrajzi számú út,
19373/22 és 19373/35 helyrajzi számú védelmi rendeltetésű erdőterület, 19373/15 és 19373/8
helyrajzi számú út által határolt – területrészét szabályozási terve 1:3000
2. melléklet a 7/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelethez:
„9. melléklet a 45/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez – sajátos előírások”

„C” ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
TARTALOMJEGYZÉK
Előzmények
1. A területrendezési tervek és a módosított településszerkezeti terv összhangjának igazolása
2. Az épített környezet alakulása, területi mérleg
3. A tervezett módosításnak a meglévő épített környezetre gyakorolt vizsgálata
4. Közlekedési javaslat
5. Közműellátási javaslat, hírközlés
6. A véleményezési szakasz keretében beérkezett véleményekre adott tervezői válaszok
7. Egyéb tervjavaslatokra vonatkozó felelős tervezői nyilatkozat
TR/a-1 Telekalakítási és beépítési javaslat 1:2000
TR/a-2 Telekalakítási és beépítési javaslat 1:3000
TR/a-3 Hírközlési javaslat 1:3000

Előzmények
Debrecen településrendezési tervének a Debrecen, 21. vrk. déli – a Balmazújvárosi út, a 19382/4
helyrajzi számú út, a 19373/22 és 19373/35 helyrajzi számú védelmi rendeltetésű erdőterület, a
19373/15 és 19373/8 helyrajzi számú út által határolt – területrészre vonatkozó módosítása
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata megrendelése és a Debreceni Vízmű
Ingatlanfejlesztő Kft. és a Budathlon Ingatlanberuházó Kft. megbízása alapján készült.
Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervét Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése a 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozatával állapította meg.
A településszerkezeti terv módosítása szerint a tervezési területen belül 19373/51 hrsz-ú ingatlan
teljes területe és a 19373/50 hrsz-ú, valamint a 19373/15 hrsz-ú ingatlan terv szerinti kisebb
területrésze kisvárosias lakóterületként (Lk) és kis részben zöldterületként kerül felhasználásra a
jelenlegi kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület terület-felhasználás helyett.
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 területen a szerkezeti terv szerint rögzíti a beépítésre
szánt területen a kisvárosias lakóterület lakózóna és a beépítésre nem szánt általános közlekedési
és zöldterület zóna területeit.
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés előírása alapján elkészült a telepítési
tanulmányterv és a (2) bekezdés előírása alapján a telepítési tanulmányterv részeként a beépítési
terv, melyet az Önkormányzat elfogadott. Ezt követően elkészült a véleményezési dokumentáció.
A szabályozási terv módosítása a településszerkezeti terv módosítása alapján, azzal együtt
készült.
A településrendezési eszközök alátámasztó munkarészeként elkészült:
- a területrendezési tervek és a településszerkezeti terv összhangját igazoló térkép és leírás,
- a környezetalakítási (beépítési és telekalakítási) javaslat és területi mérleg,
- a tervezett módosításnak a meglévő épített környezetre gyakorolt vizsgálata,
- a közlekedési alátámasztó munkarészben a lakópark használatából adódó várható közlekedési
hatások elemzése,
- a hírközlési javaslat.
A terv a megrendelő által mágneses adathordozón szolgáltatott állami ingatlan-nyilvántartási
alaptérkép felhasználásával készült.
Debrecen Önkormányzata a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. §-ának megfelelően – teljes eljárás tájékoztatási
szakaszának keretében - kezdeményezte a településrendezési terv módosításának elhatározását,
általános célját és várható hatását, hogy az érdekeltek azzal kapcsolatban véleményt tehessenek.
A javaslatok, vélemények ismeretében készült el a területre vonatkozó módosított
településrendezési eszközök.

1. A területrendezési tervek és a módosított településszerkezeti terv összhangjának
igazolása
Hajdú-Bihar megyei TrT szerkezeti terv kivonata

Hatályos OTrT szerkezeti terv kivonata

Az OTrT tv. legutóbbi módosítását 2013 december 11-én fogadta el az Országgyűlés a 2013.
évi CCXXIX tv-el és 2014. január 1-én hatályba is lépett.
A térségi terület-felhasználás tekintetében a megyei területrendezési terv szerkezeti tervét, míg
a térségi terület-felhasználási kategóriákra vonatkozó szabályokat az OTrT törvény alapján kell
figyelembe venni.
Előzőek alapján a tervezési terület: városias települési térség.

A tervezési területet az alábbi országos övezetek érintik:
- országos vízminőség-védelmi
védelmi terület,
terület
- kiemelt fontosságú honvédelmi terület

A tervezési területet az alábbi megyei övezetek érintik:
- kiemelt fontosságú, meglévő honvédelmi terület övezetével érintett település

A tervezett rendezési tervi módosítás megfelel az OTrT és a Hajdú-Bihar
Hajdú Bihar Megye TrT területterület
felhasználási, szerkezetei és övezeti előírásainak,
el írásainak, nem ellentétes a területrendezés térségi
irányelveivel és ajánlásaival.

2. Az épített környezet alakulása, területi mérleg
A TR/a-1 és TR/a-2 rajzszámú tervlap a tervezési terület és környékére vonatkozóan
tartalmazza a telekhatárokat, helyrajzi számokat, a meglévő épületeket, egyéb létesítményeket,
a hatályos terv szerint tervezett védelmi rendeltetésű erdőterületeket, a legfontosabb műszaki
infrastruktúra nyomvonalakat, továbbá a tervezett telekhatárokat, a tervezett beépítést, a telken
belüli kötelező fásítás területeit, a tervezett útburkolatot, valamint a tervezett telkek területi
méreteit négyzetméterben.
A tervezési területen belül a telekalakítási, beépítési, közlekedési és zöldterületi tervjavaslat
módosítás csak a 19373/50, a 19373/51 és a 19373/15 helyrajzi számú telkeket érinti.
A tervjavaslat szerint a 19373/51 hrsz-ú ingatlan teljes területe és a 19373/50 hrsz-ú, valamint a
19373/15 hrsz-ú ingatlan terv szerinti kisebb területrésze kisvárosias lakóterületként kerül
felhasználásra.
A területet a 19382/4 helyrajzi számú út körforgalmi csomópontból keleti irányba kiágazó
útszakaszhoz csatlakozó 12,0 méter szélességű – közel négyszög alakú hurok – kiszolgáló út
tárja fel 6 db lakótömb és a terület közel súlypontjában kialakított nagyobb zöldterület
kialakításával.
A lakóterület beépítési módja zártsorú – láncházas – általános.
A módosítással érintett területek adatai:
Nettó terület m²-ben
Megnevezés, hrsz
lakó

kereskedelmi

közlekedési

zöld

összesen

Vízmű terület 19373/51
19373/15
összesen:

20.490
965
21.455

0
0
0

7.692
1.958
9.650

3.901
97
3.998

32.083
3.020
35.103

Decathlon ter. 19373/50

5.752

24.246

0

0

29.998

27.207

24.246

9.650

3.998

65.101

Összesen

A táblázat szerinti 19373/15 hrsz-ú területből a visszamaradó közlekedési célú közterület
nagysága 1.958 m².
A Decathlon 24.246 m² területéből - az északi telekhatárhoz csatlakozóan - telken belüli
kötelezően fásítandó terület nagysága 2.344 m².
A beépítési terv szerint kialakítható építési telkek száma: a Vízmű területén
57 db
a Decathlon területén 17 db
összesen:
74 db
A megengedett legkisebb építési telek nagysága 300 m²
Az átlag teleknagyság a Vízmű területén 349 m², a Decathlon területén 338 m².

A beépítési terv szerint a lakóterületen kívüli kereskedelmi területek használata:
Használat

Decathlon

Autószalon

terület m²

arány %

terület m²

arány %

Beépített terület

4.390

18

2.332

14

Telken belüli zöldfelület

8.825

36

7.231

43

Kötelezően fásítandó terület

2.344

10

0

0

Közlekedési terület

8.687

36

7.336

43

24.246

100

16.899

100

Összesen

3. A tervezett módosításnak a meglévő épített környezetre gyakorolt vizsgálata

A módosítással érintett terület jelenlegi, valóságos használata gyep, a hatályos terv szerinti
használata kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület. Ez a használat a környezethez illeszkedő
kisvárosias lakóterület és zöldterület felhasználásra módosul.
A változással érintett terület valódi biológiai potenciál értéke – biológiai aktivitásérték – nagymértékben fog növekedni, mivel a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület értékmutatója 0,5
pont/ hektár, a kisvárosias lakóterület értékmutatója 1,2 pont/ hektár, a zöldterületé 6
pont/hektár.

A terület-felhasználás változása alapján a biológiai aktivitásérték növekedés:
3,49 x (1,2-0,4) + 0,38 x (6-0,4) = 2,79+ 2,11 = + 4,9 pont, mely több mint fél hektár nagyságú
erdőterületnek felel meg.
Az előzőeken kívül a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület teherforgalma és
személygépkocsi forgalma is jelentős.
Előzőek alapján megállapítható, hogy a tervmódosításnak mind a szűkebb és tágabb
környezetre gyakorolt hatása a hatályos tervhez képest kedvezőbb.
4. Közlekedési javaslat
A közlekedési javaslatot a „telekalakítási, beépítési és közlekedési és zöldterületi javaslat” rajzi
munkarész tartalmazza. A módosítás kis mértékben csak kiszolgáló utat érint.
Kiszolgáló út (B. VI. d. D.)
A lakó és kiszolgáló út tervezett szabályozási szélessége 12,0 méter, melyet 6,00 m szélességű
burkolattal kell megépíteni kétirányú forgalom levezetésére.
A kiszolgáló út keresztezéseiben, csatlakozásainál egyszerű alá- és fölé-rendeléssel kell a
forgalmat szabályozni.
A lakóterületeken az álló gépkocsiforgalom elhelyezését saját telken belül kell biztosítani.
A gyalogosok részére egyoldali járdák létesíthetők min.1.5 m-es szélességgel. A jellemző
mintakeresztszelvény tartalmazza a lehetséges kialakítási módot.

Lakó - kiszolgáló út mintakeresztszelvénye
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A lakópark használatából adódó várható közlekedési hatások elemzése:
A hatályos terv szerinti kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 4,0 hektár területtel
csökken, mely területen max. 24.000 m² nagyságú és 8,5-12,5 méter magasságú épület
elhelyezésére lett volna lehetőség. Ennek a gépkocsi parkolási igénye – 50 %-os eladó térrel
számolva – 600 db. A forgási sebességet minimális értékkel számolva is napi 2000 db

személygépkocsi forgalommal és legalább 10-15 db nehézgépjármű forgalommal kellene
számolni.
A módosítás szerint 74 db lakás építhető, melynél 1,5 gk/ lakás értékkel és átlagosan napi
három forgási sebességgel számolva összesen 334 db személygépkocsi forgalommal és heti 3
db nehézgépjármű forgalommal lehet számolni.
Előzőek alapján megállapítható, hogy a lakópark használatából adódó közlekedési hatások a
hatályos tervhez képest jóval kedvezőbbek. Ez a meglévő lakóterületek szempontjából is
fontos. Az viszont igaz, hogy a négyágú körforgalom lakópark felé vezető ágának
kihasználtsága nem lesz nagy.
5. Közműellátási javaslat, hírközlés
A tervezési területet teljesen közművesített, csatlakozással a vízellátás, szennyvízelvezetés,
csapadékvíz elvezetés, elektromos energia és gázellátás biztosítható. Így az érvényben lévő
aktualizálására – a hírközlés kivételével – nem volt szükség.
Hírközlés
A terület környezetében a Debrecenben elérhető összes hírközlési szolgáltató megtalálható. A
hírközlési munkarész készítése során mindegyik szolgáltatót megkerestük, hogy nyilatkozatukat
beszerezzük a tervezési területre vonatkozóan, de csak a Digi Kft, az Antenna Hungária, illetve
a Magyar Telekom vezeték nélküli ágazat küldött választ.
Antenna Hungária Zrt.: „a város területén bejegyzett magassági építési korlátozásainkat
technológiai váltás miatt a jövőben nem tartjuk fent. Önálló alépítmény hálózattal nem
rendelkezünk, terveink között sem szerepel ilyen jellegű beruházás. Gerinchálózati elérésünket
társszolgáltatók biztosítják optikán. Üzleti célú összeköttetéseinket mindig a piaci viszonyok
szerint, mikrohullámú berendezésekkel biztosítjuk.”
DIGI Kft: A terület közelében rendelkezik hálózattal, igény esetén fejleszteni is lehetséges, de
ehhez szükséges, hogy a Liget lakópark, és a Dechatlon áruház közötti területen korábban 12
telekből álló létesült kis lakópark, melynek területén hírközlő alépítmény hálózat is épült. Ezen
alépítmény-hálózat díjmentes igénybe vételével a tervezési területet optikai hálózattal el lehet
látni a DIGI Kft. hálózatából. A tényleges beruházáshoz a tulajdonosi kör döntése szükséges.
Magyar Telekom IP és központ hálózatok igazgatóság Vezeték-nélküli ágazat:
A területen a Magyar Telekom nem üzemeltet vezeték-nélküli telephelyet, és jelenleg tervezett
státuszú telephely sincs. A vezeték-nélküli eszközök fejlődése szükségessé teszi, hogy a
rendezési terv akadálya ne legyen későbbiekben kialakításra kerülő új vn. telephelynek
(bázisállomásnak).
INVITEL: Megkeresés ellenére válasz nem érkezett. Egyébként a településen hálózattal
rendelkezik, de a terület környezetében ismereteink szerint nincs hálózata.
UPC Magyarország Kft : megkeresés ellenére válasz nem érkezett.
Magyar Telekom Nyrt. (vezetékes hálózat): a megkeresés ellenére nem érkezett válasz.
Ismereteink szerint a terület környezetében egyébként rendelkezik hálózattal, és északi valamint
déli irányból is képes a területet távközlési hálózattal ellátni felmerülő igények esetén.

A területen az utcák kialakítása során a mellékelt rajzon láthatóan optikai elérési hálózat részére
alépítmény-hálózat kialakítása szükséges a mellékelt előzetes nyomvonalrajz szerint, illetve oly
módon, hogy abból minden ingatlan csatlakozható legyen. Az alépítmény nyomvonalát az
ingatlanhatártól 0,5-1,5 m távolságban (járda vonalában) kell kialakítani. Az alépítményt
célszerű megépíteni a közműhálózat kialakítása során, mely azután a területet ellátni
szándékozó szolgáltató részére el-, illetve bérbe adható. Ezzel elkerülhetők a későbbi
burkolatbontási problémák. Az alépítményt össze kell kötni a korábban a tervezési területtől
északra kialakított lakóterületen megépített alépítménnyel. A tervezési területet ezen ponttól
északról, illetve a Balmazújvárosi út felől is el lehet látni hírközlő hálózattal.
A területen föld feletti hálózat építése nem preferált.
Kormányzati széles sávú internet fejlesztéssel kapcsolatosan megállapítható, hogy a terület
környezetében lévő szolgáltatók meglévő hálózataikról a szükséges sebességű ellátás
biztosítására képesek, azt konkrét igény esetén tudják nyújtani.
A műsorszóró hálózat vételi viszonyai a területen nem változnak, mikrohullámú
összeköttetések létesítése lehetséges lesz. Az érvényes rendezési tervben szereplő, a területek
közelében lévő hírközléssel kapcsolatos beépítési magassági korlátozások továbbra is
fenntartandók, figyelembe véve az Antenna Hungária nyilatkozatát is.
A tervezett beépítési magasságok miatt a mobil szolgáltatások igénybevételének lehetősége
továbbra is a jelenleginek megfelelő lesz.
Várható, hogy a 4G hálózatok terjedése bizonyos tekintetben a vezetékes szolgáltatások
számára konkurenciát fog jelenteni, és a fejlődés nem feltétlenül vezetékes eszközökkel
történik. Új bázisállomás telepítése, ha szükséges, akkor azt a terület sajátosságaihoz, az épített
környezethez igazodva kell elvégezni, a telepítésnek akadálya a rendezési terv nem lehet
(14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet).
6. A véleményezési szakasz keretében beérkezett véleményekre adott tervezői válaszok
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész véleményére:
II. 1. a) pontra vonatkozóan: a bevezető rész pontosítása megtörtént.
II. 1. b) pontra vonatkozóan: a véglegesítés megtörtént.
II. 1. c) pontra vonatkozóan: az 1. § a), b) pontja törlésre került.
II. 1. d) pontra vonatkozóan: a telekalakítási engedély feltételének köre törlésre került.
II. 2. pontra vonatkozóan: a Dechatlon jelenlegi területéből 17 db lakótelket tartalmazó
lakóterület került kialakításra a Vízmű területéhez csatlakozóan.
Mivel a kialakított lakótömb a Dechatlon tervezett bővítéseéhez
szükséges gépkocsi parkolóhelyekhez közel helyezkedik el, ezért
a maradék saját telkén – környezetvédelmi szempontból – telken
belüli terv szerinti kötelező fásítást fásítást kell végrehajtani. Ez a
Dechatlon érdeke is.
7. Egyéb tervjavaslatokra vonatkozó felelős tervezői nyilatkozat
A tervezési területet teljesen közművesített, csatlakozással a teljes ellátás biztosítható.
A módosítás környezetre való hatása kedvező, így az érvényben lévő alátámasztó munkarészek
aktualizálására nem volt szükség. Ezt a Főépítész sem írta elő.
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