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DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 
 

...…/2018. (.........) 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) 

bekezdésének 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) bekezdésének 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 41. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró 
 

állami főépítészi, népegészségügyi, ingatlanügyi, erdészeti hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar 

Megyei Kormányhivatal, 

a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi, környezetvédelmi és 

természetvédelmi, közlekedési hatáskörében eljáró Debreceni Járási Hivatala, 

bányafelügyeleti hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, 

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, 

légiközlekedési hatóság, 

közlekedésért felelős miniszter, 

Budapest Főváros Kormányhivatala, 

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala, 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, 

honvédelemért felelős miniszter, 

Hajdú-Bihar Megyei – tűzvédelmi, polgári védelmi, valamint területi vízvédelmi és területi 

vízügyi hatóságként is eljáró - Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

Országos Vízügyi Főigazgatóság, 

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, 

kulturális örökség védelméért felelős miniszter,  

Hajdú-Bihar Megyei Rendőrfőkapitányság, 

Országos Atomenergia Hivatal, 
 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében az állami főépítészi hatáskörben eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, 
 

valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdésének 2. 

pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 
 

(1) Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 

8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) 42. §-a a következő (24) bekezdéssel 

egészül ki: 

 



„(24) A kiskörút nyugati szakaszának mindkét oldalán, illetve a Cserepes utca nyugati oldalán 

a településközponti vegyes (Vt) és a központi vegyes (Vk) zónák esetén a közterülettel 

határos épületszárnyakban lakásokat minimum 7,00 m-es padlószint magasságtól lehet 

létesíteni.” 

 

(2) A R. 43. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(14) A kiskörút nyugati szakaszának mindkét oldalán a településközponti vegyes (Vt) és a 

központi vegyes (Vk) zónák esetén a közterülettel határos épületszárnyakban lakásokat 

minimum 7,00 m-es padlószint magasságtól lehet létesíteni.” 

 
2. §  

 
Ez a rendelet 2019. január          napján lép hatályba. 
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*Az eredeti aláírásokat tartalmazó dokumentáció az Önkormányzatnál található. 
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1. ELŐZMÉNYEK 

 
A Városvezetés 2018 májusában döntött arról, hogy felülvizsgálják a Kiskörút nyugati szakaszának két oldalán 

megvalósuló beépítések kapcsán a hatályban lévő szabályozást. Ezen fejlesztési elképzelések elérése érdekében az 

Önkormányzat első lépésként a szabályozási terv módosítását kívánja végrehajtani. A véleményezési eljárás 2018 

szeptemberében indult, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (IX.8.) 

Korm. rendelet 41. §. alapján egyszerűsített eljárás szerint. A tartalmi követelményekre az OTÉK szabályai vonatkoznak. 

 

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 
 
2.1. Javasolt településszerkezeti, területfelhasználási rendszer bemutatása 
A módosítás nem érinti a hatályos településszerkezeti tervet, így annak megállapításai továbbra is érvényesek. 

  a hatályos településszerkezeti terv részlete  
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2.2. szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek 

- szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek (vasúti és országos úthálózati elemek) nem tagolják a tervezési területet. 
Jelen módosítás nem változtatja meg ezen elemek nyomvonalát, keresztmetszeti jellemzőit. 
- szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek nem változnak.  
 
2.3. védelmi és korlátozó elemek 

- védőtávolságok a telektömböt nem érintik.  

- táji és természetvédelmi elemek, területek nem érintik a tervezési területet.  

- kulturális örökségvédelmi elemek közül régészeti érdek megjelenik a területen. Műemléki környezet érinti. Egyéb 
védelmi, korlátozó elem nem jelenik meg a területen. 
 
 
3. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

 

3.1. Terület felhasználás tekintetében: a beépítésre szánt terület nagysága nem változik.  
3.2. Közlekedési hálózat tekintetében: országos közúthálózati nyomvonala és kiterjedése nem változott. Új közúthálózatok 
közötti szerkezeti jelentőségű csomópont nem került kijelölésre. 
Az országos közforgalmú vasúti elemek tervezési területet nem érintő nyomvonala nem változik. 
3.3. Villamos energiaellátást biztosító elosztó hálózatról a tervezési terület biztosítható. 
3.4. Védőterületet igénylő terület felhasználások nem érintik a területet 
A közlekedési infrastrukturális elemek védőtávolságait érintően nem történt változás. 
3.5. Az örökségvédelmi tájékoztatás alapján régészeti és műemléki érdek érinti a területet. 
3.6. A helyi művi értékvédelmi terület határa – a tervezési területet érintően – nem változik.  
 
 
4. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ   

 
A DÉSZ a területrészre vonatkozóan a vegyes (Vt – Vk) rendeltetési zónákat rögzíti. 
Sajátos előírás tekintetében a Belvárosra (B), valamint a Városközpont (V) vonatkozó előírások érvényesek. 
 
Szabályozási koncepció – javaslat a szabályozás módosítására 
 
A belvárosi (B) sajátos előírások az alábbival egészülnek ki: 
„A kiskörút nyugati szakaszának mindkét oldalán, illetve a Cserepes utca nyugati oldalán a településközponti vegyes (Vt) 
és a központi vegyes (Vt) zónák esetén a közterülettel határos épületszárnyakban lakásokat minimum 7,00 m-es 
padlószint magasságtól lehet létesíteni.” 
 
A városközponti (V) sajátos előírások az alábbival egészülnek ki: 
„A kiskörút nyugati szakaszának mindkét oldalán a településközponti vegyes (Vt) és a központi vegyes (Vt) zónák esetén 
a közterülettel határos épületszárnyakban lakásokat minimum 7,00 m-es padlószint magasságtól lehet létesíteni.” 
 
 
5. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

Tárgyi módosítás kapcsán a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. melléklet szerinti véleményezők nem tartották indokoltnak a 

környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását. 

A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti 3. melléklete, mely az alátámasztó munkarész javaslat tartalmi követelményeit 

rögzíti, egyértelműen fogalmaz a környezeti értékeléssel kapcsolatban, mely azt rögzíti, hogy csak környezeti vizsgálati 

kötelezettség esetén szükséges ezen értékelés elkészítése. Debrecen Megyei Jogú Város Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága az 90/2018. (XI. 07.) KVFB határozatában nem tartotta indokoltnak a környezeti 

vizsgálat lefolytatását. 
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