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DERECSKE 
a) Településrendezési eszközök (Településszerkezeti terv, Külterület 

szabályozási terv) 0124/1 Hrsz-ú ingatlant érintő, továbbá  
b) a Hész. 3. melléklet 4. táblázat 8. sor (beépítési mód) jelének  
                    rajzi feldolgozás miatti, „elírás javítása” 

 
 

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32.§. (6a) pontja szerinti állami főépítészi eljárás 
dokumentációja. 

 
         

Elírás javítással érintett terület 

„a”

„b” 

Zsemberi István
Beírt szöveg
Partnerségi véleményezési dokumentáció
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a) Településrendezési eszközök (Településszerkezeti terv, Külterület 

szabályozási terv) 0124/1 Hrsz-ú ingatlant érintő, továbbá  
b) a Hész. 3. melléklet 4. táblázat 8. sor (beépítési mód) jelének  
                    rajzi feldolgozás miatti, „elírás javítása” 

 
 
 

 
14/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32.§. (6a) pontja szerinti állami főépítészi eljárás 

dokumentációja. 
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MŰLEÍRÁS 

 
A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32.§ (6a) pontja határozza meg, az „állami főépítészi 
eljárás” alkalmazhatóságának feltételeit. A jogszabály b) pontjai alapján a település 
kezdeményezte az elírás javítását. 
 „6a) A településrendezési eszköz egyeztetése állami főépítészi eljárás szerint történik, amennyiben a 
településrendezési eszköz módosítása 
a) magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése, érvényesítése, valamint jogszabályi harmonizáció 
érdekében történik, a 28. § (4) bekezdésében foglalt eset kivételével; 
b) elírás javítása, rajzi feldolgozásból, méretarányból adódó pontatlanság javítása érdekében történik; 
c) helyi építési szabályzatban meghatározott szabályozási elem pontosítása érdekében történik, az 
alábbi esetekben: 
ca) szabályozási vonal kialakult állapotnak megfelelő módosítása, vagy szabályozási vonal 
vonalvezetésének módosítása, amely következtében a szabályozási szélesség nem csökken, vagy a már 
meglévő közterület szabályozási szélességének csökkentése 10%-nál kisebb mértékű és a megmaradó 
szabályozási szélesség legalább 12 méter, amely a településszerkezeti terv módosítását nem teszi 
szükségessé, 
cb) övezet, építési övezet határának a módosítása, amely a településszerkezeti terv módosítását nem 
teszi szükségessé, vagy 
cc) építési hely, építési határvonal vagy építési vonal módosítása; 
d) helyi építési szabályzatban meghatározott előírás pontosítása érdekében történik az építési helyet 
meghatározó előírás módosítása; vagy 
e) a településképi rendelettel történő összhang megteremtése érdekében történik.” 
 

Derecske az alábbi indokkal kezdeményezte az eljárás lefolytatását. 
 
a) Derecske város Településrendezési eszközök (Településszerkezeti terv, Külterület 

szabályozási terv) 0124/1 Hrsz-ú ingatlant érintő, rajzi feldolgozás miatti, „elírás javítása” 
 

Derecske külterületén, a Szováti út északi oldalán elhelyezkedő, „IG-3b” –jelű „Mezőgazdasági 
ipari” területfelhasználásba, építési övezetbe sorolt területet, a nyugati oldalon csatlakozó 
mezőgazdasági övezetbe sorolt földterület egy részét igénybe véve, 15/2018.(VI.5.) 
önkormányzati rendelettel illetve a Településszerkezeti terv vonatkozásában a 132/2018.(VI.5.) 
határozat elfogadásával kibővítésre került. 
 
A 2019 év végén 276/2019.(XII.19.) sz. határozattal elfogadott új Településszerkezeti terven és 
23/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelettel elfogadott Hész. mellékletét képező új Külterület 
szabályozási terven, rajzi feldolgozási hiba miatt, e változás nem került átvezetésre. Ennek 
átvezetésére kerül most sor, biztosítva az érintett által nemrégiben megszerzett, terület 
használati és építési jogot. 
 
b) Derecske város Helyi Építési Szabályzat 3. melléklet 4. táblázat 8. sor (beépítési mód) 

jelének rajzi feldolgozás miatti, „elírás javítása” 
A derecskei Hajnal-kertben lévő 999/2- hrsz.-ú zártkerti ingatlanon megvalósítandó kb. 200 nm 
alapterületű, közösségi célokat is szolgáló borospince, csőszház és kilátó megvalósítása 
érdekében az önkormányzat 30/2016.(X.28.) rendeletével módosította a településrendezési 
eszközöket. Ekkor került bevezetésre a „K-bor” elnevezésű építési övezet. A 23/2019.(XII.20.) 
önkormányzati rendelettel elfogadott új Hész a vonatkozó rendelkezéseket a Hész. 47.§ -ba 
megfelelő módon „emelte át”, de a Hész. 3. mellékletének 4. táblázatában (Különleges építési 
övezetek beépítésének előírásai) a beépítési mód az eredeti „O” oldalhatáron álló helyett, hibás 
feldolgozásból adódóan, „SZ” szabadon állóként lett feltüntetve. Ennek elírás javítására kerül 
most sor. 
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A rajzi feldolgozásból adódó hiba és tervezett javítása: 
 
a) Derecske város Településrendezési eszközök (Településszerkezeti terv, Külterület 

szabályozási terv) 0124/1 Hrsz-ú ingatlant érintő, rajzi feldolgozás miatti, „elírás javítása” 
 

Derecske külterületén, a Szováti út északi 
oldalán elhelyezkedő, „IG-3b” –jelű 
„Mezőgazdasági ipari” területfelhasználásba, 
építési övezetbe sorolt területet, a nyugati 
oldalon csatlakozó mezőgazdasági övezetbe 
sorolt földterület egy részét igénybe véve, 
15/2018.(VI.5.) önkormányzati rendelettel 
illetve a Településszerkezeti terv 
vonatkozásában a 132/2018.(VI.5.) határozat 
elfogadásával kibővítésre került. 
 
 
A 2019 év végén 276/2019.(XII.19.) sz. 
határozattal elfogadott új Településszerkezeti 
terven és 23/2019.(XII.20.) önkormányzati 
rendelettel elfogadott Hész. mellékletét 
képező új Külterület szabályozási terven, rajzi 
feldolgozási hiba miatt, e változás nem került 
átvezetésre. Ennek átvezetésére kerül most 
sor, biztosítva az érintett által nemrégiben 
megszerzett, terület használati és építési jogot. 
 
 

A jelenleg hatályos szabályozási terv részlete 
 
Az SZ-1 jelű külterület szabályozási terven az 
érintett terület, a szomszédos területtel azonos 
„Kmü-2”-jelű mezőgazdasági üzemi, 
beépítésre szánt különleges építési övezetbe 
kerül átsorolásra. 
 
 
 
 
 
 

Javított szabályozási tervi részlet 
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b) Derecske város Helyi Építési Szabályzat 3. melléklet 4. táblázat 8. sor (beépítési mód) 
jelének rajzi feldolgozás miatti, „elírás javítása” 

A derecskei Hajnal-kertben lévő 999/2- hrsz.-ú zártkerti ingatlanon megvalósítandó kb. 200 nm 
alapterületű, közösségi célokat is szolgáló borospince, csőszház és kilátó megvalósítása 
érdekében az önkormányzat 30/2016.(X.28.) rendeletével módosította a településrendezési 
eszközöket. Ekkor került bevezetésre a „K-bor” elnevezésű építési övezet. A 23/2019.(XII.20.) 
önkormányzati rendelettel elfogadott új Hész a vonatkozó rendelkezéseket a Hész. 47.§ -ba 
megfelelő módon „emelte át”, de a Hész. 3. mellékletének 4. táblázatában (Különleges építési 

övezetek beépítésének előírásai) a beépítési 
mód az eredeti „O” oldalhatáron álló helyett, 
hibás feldolgozásból adódóan, „SZ” szabadon 
állóként lett feltüntetve. Ennek elírás 
javítására kerül most sor. A hatályos új Hész. 
47.§ a korábbiakkal megegyező módon 
tartalmazza, az „O” oldalhatáron álló 
beépítési módot. Elírás a Hész. 3. melléklet 4. 
táblázat 8. sorában történt, mely itt „SZ” 
szabadonálló beépítési módot jelöl. Ez kerül 
javításra. 

A hatályos szabályozási terv részlete 

A korábban hatályos, feldolgozásra szánt szabályozási terv és Hész építési övezetre vonatkozó 
paraméterei. (Kivonat a szabályozási terv jelmagyarázatából.)  

Hatályos Hész vonatkozó rendelkezései: 
 
47.§ „K-bor” jelű építési övezet („Bortemplom” különleges területe) 

 
(1) Az építési övezet a zártkerti kultúra megőrzését és a közösségi funkciók ellátását szolgáló 

építmények elhelyezése számára került kijelölésre. 
 
(2) Az építési övezetben elhelyezhető: 

a) közösségi ház, csőszház, (kulturális, oktatási, hagyományőrző tevékenység számára) 
b) Turisztikai, vendéglátó, kereskedelmi célokat szolgáló építmények 
c) A zártkerti hagyományokkal összefüggő, környezetet nem zavaró hatsású gazdasági 

tevékenység célját szolgáló építmények. (Borászat, szőlő- gyümölcs- zöldségtermesztés- 
feldolgozás építményei) 

d) Kilátó torony, 
e) a felsorolt funkciók kiszolgálását szolgáló egyéb építmények (pl. garázs, tárló)  

(3) A terepszint alatti építmények közül pince, pinceszint, az építési helyen belül építhető. 

(4) Az építési övezetet legalább részleges közművesítéssel kell ellátni. 

(5) Az építmények kialakítására vonatkozó előírások: 

a) Az épületeket oldalhatáron állóan, a kialakult építési oldalt jelentő telekhatártól „csurgó” 
távolságra, azaz 1,0 méterre kell elhelyezni. 

b) Az építési telek megengedett legnagyobb beépítettsége 30 %. 
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c)  A megengedett legnagyobb épületmagasság 5,0 m, mely érték számításakor a magasságában 
nem korlátozott kilátó torony magasságát nem kell figyelembe venni. 

d) Az alakítható telek legkisebb mérete 1500 m2. 

(6) A biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében: 

 A biológiai aktivitásérték szinten tartásának érdekében, a „K-bor” (bortemplom különleges területe) 
építési  övezetben a telek használatból adódó biológiai aktivitásértékének el kell érnie a 9/2007.(IV.3.) 
ÖTM rendelet 1. melléklet 2. pontja szerint számított 0,5 értéket. 
Ennek megfelelően: A telek területének 50%-án kétszintű zöldterületet kell kialakítani. 
 
4. táblázat: 
Különleges építési övezetek beépítésének előírásai 

 

 

 
 
Elírás a Hész. 3. melléklet 4. táblázat 8. sorában történt, mely itt „SZ” szabadonálló beépítési 
módot jelöl. Ez kerül javításra. 
 
  

 A B C D E F G H 
1 A z  é p í t é s i    t e l e k  legkisebb-

legnagyobb
homlokzat-
magasság 

(m) * 

2 övezeti jele 

beépítési 
módja 
/jele/ 

 

legkisebb 
területe 

(m2) 

legkisebb 
szélessége 

(m) 

legkisebb 
mélysége 

(m) 

legnagyobb 
beépítettsége

% 

legkisebb 
zöldfelülete 

% 

3 Különleges építési övezetek 

8 K-bor SZ O 1500 - - 30 50 5,0 
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Derecske Város Önkormányzatának …/2021.(….) sz. rendelete Derecske Helyi építési 

szabályzatáról szóló 23/2019.(VII.20.) sz. rendeletének  
14/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32.§. (6a) pontja szerinti, „elírás javítása” 

 
a) Településrendezési eszközök (Településszerkezeti terv, Külterület szabályozási terv) 

0124/1 Hrsz-ú ingatlant érintő, továbbá  
b) a Hész. 3. melléklet 4. táblázat 8. sor (beépítési mód) jelének rajzi feldolgozás miatti, 

„elírás javítása” 
 
Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk. 1. bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 20 1 1. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában, az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében 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 biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró 
 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda 
továbbá 
- Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetési eljárásról 

szóló önkormányzati rendelete alapján meghatározott partnerek véleményének kikérésével,  
- és 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) bek. meghatározott 
feladatkörében az állami főépítészi hatáskörben eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
záró szakmai véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

- a következőket rendeli el. 
 

1.§. 
A Hész 1. melléklet (Külterület szabályozási terv) e rendelet 2. melléklete szerint módosul, 
mely alapján a 0124/1 Hrsz-ú ingatlan e rendelet 2. melléklete szerint jelölt délkeleti része, a 
keleti oldalon szomszédos területtel azonos „Kmü-2”-jelű építési övezetbe kerül. 
 

2.§ 
A Hész 3. melléklet 4. táblázata 8. sorában, a beépítési mód „SZ”-ről „O”-ra változik. 
A 4. táblázat helyére, a fentiek szerint javított, e rendelet 2. melléklete kerül. 
 

3.§ 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
Derecske, 2021. ……………. 

 
Bordán Szabolcs Varsányiné Dr. Antal Erzsébet 

polgármester           jegyző 
 
A rendelet kihirdetése megtörtént:  
Derecske, 2021………………-án 
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…/2021.(…..) sz. rendelet 1. melléklete 
 

 
4. táblázat: 

Különleges építési övezetek beépítésének előírásai 
 

 

 
* A technológiai berendezések, építmények magassága nem esik korlátozás alá. E tekintetben 

az egyéb hatályos előírásokat kell betartani. 
 

Beépítésre szánt különleges területek: 
 

a) K-Szoc  Szociális otthon különleges terület 
b) Ksp-sz  Sport és szabadidő központ különleges területe  
c) Kid  Idegenforgalmi hasznosítású különleges terület  
d) Kidx   
e) K-bor „Bortemplom” különleges területe 
f) Ksz Folyékony és szilárd hulladék kezelésére, elhelyezésére szolgáló 

 terület  
g) Kmü  Mezőgazdasági üzemi különleges terület  

 
  

 A B C D E F G H 
1 A z  é p í t é s i    t e l e k  legkisebb-

legnagyobb
homlokzat-
magasság 

(m) * 

2 övezeti jele 

beépítési 
módja 
/jele/ 

 

legkisebb 
területe 

(m2) 

legkisebb 
szélessége 

(m) 

legkisebb 
mélysége 

(m) 

legnagyobb 
beépítettsége

% 

legkisebb 
zöldfelülete 

% 

3 Különleges építési övezetek 

4 K-Szoc O K - - 40 40 7,5 

5 Ksp-sz SZ 2000 - - 40 40 12,5 

6 K-id SZ 5 000 50 - 20 40 < 9,5 

7 Kid-x SZ 1 500 - - 20 40 < 7,5 

8 K-bor SZ O 1500 - - 30 50 5,0 

9 Ksz SZ K - - 20 40 < 9,5 

10 Kmü-1 SZ  3000 50 - 40 40 < 8,0 * 

11 Kmü-2 
Kmü-2x SZ 1500 - - 40 40 < 9,0* 

12 Kmü-3 SZ  1500 50 - 30 40 < 7,5* 
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…/2021.(…..) sz. rendelet 2. melléklete 

 
 

Derecske Külterület szabályozási terv 0124/1 Hrsz-ú ingatlant érintő szabályozása. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 




