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DERECSKE VÁROS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
MEGHATÁROZOTT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ
2021. ÉVI MÓDOSÍTÁSA
Derecske Város hatályos Településrendezési eszközeit 2019. december hónapban hagyta jóvá az
önkormányzat képviselő-testülete.
Az eltelt egy év után, több új módosításra vonatkozó igény érkezett az önkormányzathoz, melyeket
összefogva egy eljárásban kíván módosítani.
A Településrendezési eszközök jelen módosítása 7 helyszínt (7 területegységet) érint. Tekintettel arra,
hogy a módosítás során új beépítésre szánt terület is kijelölésre kerül, a 314/2012.(XI.8.)
kormányrendelet szerinti „Teljes eljárás” keretében kerül sor, a módosításra.
1.) Kertvárosias lakótömbök átsorolása Kisvárosias területfelhasználásba, építési övezetbe.
A városközpont körül kijelölt „kiskörút” választja el egymástól a kisvárosias és a kertvárosias
területeket. A városközpontot délnyugati oldalon határoló Bajcsy Zsilinszky- Hét vezér- Erzsébet
utcák külső oldalán elhelyezkedő lakóingatlanok már kertvárosias lakó övezetbe tartoznak.
Tekintettel arra, hogy az itt lévő lakóingatlanok méreteit-, területüket- telekhasználatukat tekintve,
semmiben nem különböznek az utca másik oldalán elhelyezkedő kisvárosias lakóövezetbe sorolt
ingatlanoktól, az érintett lakosok részéről az a méltányolható igény érkezett az önkormányzathoz,
hogy a határoló út külső oldalán elhelyezkedő (megegyező tulajdonságú) tömbök is kisvárosias
építési övezetbe kerüljenek átsorolásra. A módosítás során javasolt megvizsgálni, a viszonylag
apróbb telkes ingatlanokkal jellemezhető kertvárosias építési övezetek jelenleg 30%-ban
meghatározott legnagyobb beépíthetőségének, Oték módosítás által lehetővé tett 35%-ra történő
megemelését is.

Hatályos szabályozási terv részlete

A kisvárosias építési övezetbe átsorolni tervezett
ingatlanok elhelyezkedése
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2.) Egyedi adottságú, két utcafronttal rendelkező (átmenő telkek) végére vonatkozó
korlátozások módosítása.
A Csokonai utca – Konyári út- Hajnal utca- Semmelweisz utca által határolt, kertvárosias
lakóövezetbe sorolt tömb ingatlanjai, jelentős részben két utcával határosak, a lakóépületek az
ingatlanok nyugati oldalán helyezkednek el. A tömböt keleti oldalon határoló Hajnal utca mentén,
csak tömb déli részén elhelyezkedő ingatlanok kerültek úgy megosztásra, hogy a Hajnal utca felé
leválasztott új ingatlanokon családi ház épült.
A Csokonai utca 25. sz. ingatlantól kezdődően (északi irányba) a telkek már nem lettek megosztva,
mert a hajnal utca túloldalán temető terület található. A temetővel szemközti területen lakóépület
elhelyezése ezután se kívánatos. A jelenleg hatályos Hész. azonban, jelen speciális adottságú kétutcás
ingatlanok szabályozását nem különbözteti meg, az általános adottságú esetektől, így a temetővel
szemközti telekvégeken lakózónát kell értelmezni, ahol lakóépület építés lehetősége miatt, gazdasági
épületek se helyezhetők el. Ezt az ellentmondást szükséges feloldani a Hész módosításával. (A
temetővel szemközti területen nem megengedni a lakóházak építését, nem vonatkoztatni rájuk a
lakózóna kötöttségeit, megengedni a településképet nem rontó gazdasági épületek elhelyezését.

Hatályos szabályozási terv részlete

Légi fotó az érintett területről
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3.) Vasút utca melletti, magántulajdonú, beépítetlen területsáv (hrsz.: 3419/10 és 3419/11.
ingatlanok) gazdasági hasznosítására lehetőséget adó szabályozás kidolgozása.
Vállalkozói megkeresés érkezett az önkormányzathoz, a terület tulajdonosától, melyben a tulajdonos
kezdeményezte a jelenleg közlekedési célú hasznosításra szabályozott terület gazdasági célú
hasznosítására lehetőséget adó építési övezet kijelölését, a szabályozási terv ennek megfelelő
módosítását.
(Köu -> Gip1). A módosítás során beépítési vázlatrajz készítése is szükségessé válhat. Helyi építési
szabályzat (továbbiakban HÉSZ) módosítására tett módosítási igény: technológiai építmények
magassága 16 méter, legnagyobb beépítettség 40%.
Településképi rendelet módosítása is szükséges, a területen elhelyezendő épületek - építmények
vonatkozásában. A módosítás során a településképi megjelenésen kívül fontos szempont, a vasút utca
túloldalán lévő, kialakult lakóterület védelmének biztosítása is.
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Légi fotó az érintett területről
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4.)

Ipari gazdasági terület kijelölése, vasút melletti beépítetlen (032/24 hrsz-ú) területen

A külterületen, vasúti terület mellett elhelyezkedő, hatályos Településrendezési eszközökben részben
védőerdő, részben padig tervezett gazdasági erdő felhasználásba sorolt, 032/24 Hrsz-ú földterület
ipari gazdasági felhasználásba (építési övezetbe) történő átsorolását kezdeményezte, a terület
tulajdonosa.
Az új gazdasági terület kijelölése a biológiai aktivitásérték csökkenés kompenzálását igényli, továbbá
vizsgálni szükséges annak a jogszabályi feltételnek való megfelelést is, mely csak akkor tartja
elfogadhatónak új fejlesztési területek kijelölését, ha a település nem rendelkezik több, még nem
igénybevett megegyező célú, fejlesztési területtel.

Hatályos szabályozási terv részlete

Légi fotó az érintett területről, a tervezett iparterület lehatárolásával.

4

Mindkét (fent nevezett) jogszabályi feltétel együttes teljesülését szolgálja, a Településrendezési
eszközök módosításával egyidőben tervezett másik, a tervezett iparterülethez délen csatlakozó
területet érintő módosítás. A másik kapcsolódó módosítás során, a jelen módosítás során ipari
övezetté váló területhez déli oldalon csatlakozó, hatályos településrendezési eszközökben ugyancsak
tervezett iparterület (valóságban többségében zártkerti művelésű területet) déli része (a tervezett
iparterület közel fele) mezőgazdasági kertművelésbe kerülne visszasorolásra. Csak a területrész
északi fele maradna ipari gazdasági felhasználásban, ahol részben már beépített ingatlanok is
találhatóak.

A hatályos szabályozási terv részlete

Javasolt módosítás

A teljes 032/24 hrsz-ú terület Ipari gazdasági övezetbe történő átsorolása történne meg a módosítás
során, de a vasút mellett, azzal párhuzamosan, gazdasági területen belüli korlátozott használatú zóna
lenne szabályozva, egyrészt a vasút túloldalán elhelyezkedő lakóterületek védelme érdekében,
másrészt a vasút felöli településkép megfelelő alakítása érdekében. E zónában legalább 60 %-os
zöldterületi fedettség lenne előírva, a fennmaradó 40 % arányú területen közlekedési területparkolók, a vasút túloldalán elhelyezkedő lakóterületet nem zavaró rendeltetésű épületek (pl:
raktározási, adminisztrációs- szociális használatú épületek) lennének csak elhelyezhetők.
Az új iparterület kijelölését indokolja, a vasút szomszédsága, a 47 sz. főúthoz való közelség, az M35
autópálya gyors elérhetősége. A hatályos településrendezési tervben kijelölt új iparterületek mind
apró zártkerti ingatlanok funkció váltásából alakulnának ki, mely megvalósulását nehezíti, a
rendkívül sok tulajdonos. A most átminősíteni tervezett terület, kedvező elhelyezkedése mellett,
sokkal egyszerűbben, és gyorsabban megszerezhető.
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5.) Közlekedési célú övezetben, „úszó telken” megvalósult kereskedelmi célú épület és
környezetének beépítésre szánt övezetbe történő átsorolása.
A Kossuth Lajos utca Meggyfa utca kereszteződésében, a 907/39 Hrsz-ú „úszó telken” kereskedelmi
célú épület található. A meglévő üzletet bővíteni szeretnék. Ez jelenleg nem megoldható, hiszen a
terület közlekedési területbe sorolt. A terület tulajdonosa, így kezdeményezte a szabályozási terv
módosítását, melynek során a épület által elfoglalt „úszó telek” és a szabályszerű bővítéshez
szükséges kiegészítő területek olyan építési övezetbe kerülnének átsorolásra, ahol az épület
megtartható és bővíthető. A meglévő építmény több közlekedési út kereszteződésénél helyezkedik el,
így a közlekedési csomópont alakítására is javaslatot szükséges kidolgozni. A módosítás során a
szomszédos „Lf-1” –jelű falusias lakóövezethez kerülne hozzácsatolásra, a szükséges terület.

Hatályos szabályozási terv részlete

Légi fotó az érintett területről
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6.) Új lakóterület kijelölése kertgazdálkodási célú területből
Derecske délkeleti szélén helyezkedik el, a Sátorhegyi kert. A szántóföldi művelésű, közepes
minőségű zártkerti ingatlanok, a Semmelweisz utca közvetlen folytatásaként szolgáló utca mentén
helyezkednek el, közlekedési szempontból, és a közművesítés lehetőségét tekintve rendkívül kedvező
helyen. Emiatt kezdeményezte az önkormányzat a légi fotón megjelölt területek kertvárosias
lakóterületbe történő átsorolását.
A tervezett módosítás a Biológiai aktivitásérték (továbbiakban BIA) csökkenésével jár.
Kompenzálása, a területegység déli szélén kanyargó Kálló vízfolyás északi részén hatályos tervben
kijelölt közpark erdő felhasználásba történő átsorolásával (8,8 ha x (9 erdő-8 zöldterület)= +9 csak
részben biztosítható. A BIA csökkenés további kompenzálására a 2019 év végén elfogadott új
Településrendezési eszközökben keletkezett és dokumentált +5,4 érték még felhasználható. A
Semmelweisz utca déli oldalán úgy kell a tervezett lakóterület mélységét meghatározni, hogy a BIA
csökkenése ne haladja meg, a 14,4 értéket.

Hatályos szabályozási terv részlete

A hatályos szabályozási terv részlete

Légi fotó az érintett területről a tervezett lakóterület
lehatárolásával

Javasolt módosítás a BIA kompenzálás érdekében
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7.) Új lakóterület kijelölése kertgazdálkodási célú területből, a tervezett Népfőiskola
szomszédságában.
Derecske délkeleti szélén, a tervezett Népfőiskola szomszédságában, mintegy 8 ha nagyságú,
hatályos Településrendezési eszközökben kertgazdálkodási célra szabályozott területen, a különleges
adottságokat felhasználva kíván új lakóterületet létrehozni az önkormányzat. A megjelölt területen
belül, a helyszíni adottságokhoz igazítva úgy és olyan arányban kerül kijelölésre lakóterület és
közpark, hogy a BIA szinten tartása biztosított legyen.

Hatályos szabályozási terv részlete

Légi fotó az érintett területről

Debrecen, 2021. április 28.
A tájékoztatót összeállította:
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