1. sz. melléklet

TERV-319/2017.
A 314/2012. (XI. 8.) KORM. RENDELET SZERINTI
VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZÁBAN BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK DOKUMENTÁLÁSA,
SZAKMAI KIÉRTÉKELÉSE

Megkeresett államigazgatási
szerv/hatóság/ hivatali
szervezet

Megkeresés
átvételének
időpontja

Határidőn
belül
válaszolt

Határidőn
túl
válaszolt

Nem
válaszolt

Iktatószám/ vélemény

Véleményezési
eljárásban
történő
részvétel
+ igen, - nem

Bizottsági vagy
Közgyűlési
döntést
igénylő
észrevétel
(SZMSZ szerint)

+

-

Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet,
Állami Főépítész

2017. 05. 22.

2017. 06. 08.

-

-

HB/01-ÁF/00076-7/2017.
kéri megküldeni a DMJV PH Zöldterületi Osztály és
a Hortobágyi Nemzeti Park előzetes véleményét,
melyek, mint a környezeti vizsgálat eldöntése
tárgyában
érkezett
tájékoztatások
már
a
véleményezési dokumentációval együtt megküldésre
kerültek;
a TR/beép jelű beépítési javaslat a tervpályázat
nyertes pályaművének megfelelően átdolgozásra
kerül

Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat - Fejlesztési,
Tervezési és Stratégiai
Osztály - Megyei Főépítész

2017. 05. 24.

217. 06. 14.

-

-

342-3/2017.
a módosítást támogatja, az ellen kifogást nem emelt

+

-

-

HB-03/KTF/01175-9/2017.
a módosítás ellen környezet- és természetvédelmi
szempontból kifogást nem emelt, külön előírás
nélkül hozzájárult

+

-

-

1636-8/2017.
a módosítás természetvédelmi szempontból jelentős
hatással nem bír, problémát nem vet fel, az előzetes
véleményében (1636-4/2017.) foglaltakon kívül,
melyben észrevételként megfogalmazta, hogy a
hatályos szabályozáson belüli telken belüli fásítási
kötelezettséggel bíró ingatlanrészek a jövőben is
beépítetlen puffer területként maradjon fenn, ezen
észrevételt elfogadásra kerül és szabályozási terv
javaslatban egy 50 m szélességű általánostól eltérő
nagyobb hátsókert kerül szabályozásra

+

-

Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Debreceni
Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főosztály

Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság

2017. 05. 24.

2017. 05. 24.

2017. 05. 15.

2017. 06. 14.

-

-

Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Országos Vízügyi
Főigazgatóság

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság

Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet

2017. 05. 24.

2017. 06. 06.

-

35900/5226-2/2017./Ált.
tájékoztatása szerint vízügyi és vízvédelmi
szempontból a terület Debrecen II. számú vízmű
50 éves elérési idejű üzemelő sérülékeny földtani
környezetű
ivóvízbázis
B
hidrogeológiai
védőövezetén fekszik,
tűz- és polgárvédelem szempontjából általános
tájékoztatást adott,
a módosítással kapcsolatban ellenvéleményt nem
fogalmazott meg.

-

+

-

+

-

+

-

+

-

Országos Vízügyi Főigazgatóság helyett Tiszántúli Vízügyi
Igazgatóság adott szakmai választ, melybe már tartalmazza az
Országos Vízügyi szervezet szakmai válaszát is, illetve
2017. 05. 26.

2017. 05. 24.

-

2017. 05. 29

-

-

x

előzetes tájékoztatási szakaszban sem adott önállóan
véleményt, így a Kormányrendelet 37. § (7) bekezdése
alapján véleményezi eljárási szakaszba nem volt indokolt
értesíteni.

K000237-0152/2017., K000237-0092/2017.
a véleményezési dokumentáció ellen kifogást nem emel,
egyben tájékoztat arról, hogy a felszín alatti vizekkel
kapcsolatban a tervezési területen és annak környezetében
sérülékeny földtani közegű vízbázisra épült vízmű üzemel; az
érintett beavatkozási pontok ráesnek Debrecen II. vízműtelep
üzemelő sérülékeny vízbázis hidrogeológiai B védőidomára; ez
alapján
a
vízbázisok,
az ivóvízellátást
szolgáló
vizilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) korm.
rendeletet kérik betartani;a tervezési területen távlati ivóvízbázis
nem található; a 27/2006. (II. 7.) Kormányrendelet alapján a
módosítással érintett területek nitrát érzékeny területek; a
módosítással érintett területek a 2003. XXVI. tv alapján az
országos vízminőség-védelmi terület részét képezik;a
módosítani kívánt területek a 48. sz. Keleti-főcsatorna menti
belvízrendszeren belül a 48.b Kösely belvíz öblözetben
helyezkednek el.

-

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet helyett a Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság adott választ, illetve előzetes
2017. 03. 28.

-

-

x

tájékoztatási szakaszban sem adott önállóan véleményt,
így a Kormányrendelet 37. § (7) bekezdése alapján
véleményezi eljárási szakaszba nem volt indokolt
értesíteni.
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Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

2017. 05. 25.

2017. 06. 15.

-

HB/NEF/00799-8/2017., HB/NEF/00799-9/2017.
a módosítás okán környezet- és településegészségügyre
kiterjedően
jelentős
közegészségügyi kockázatnövelő hatás nem
várható; a Főosztálynak követelmény, elvárás
megállapítása feladat- és hatáskörét érintően nem
vált szükségessé.
BP/0801/316-8/2017.

-

+

-

+

-

+

-

-

-

+

-

előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett véleménye:

Budapest Főváros
Kormányhivatala
Közlekedési Főosztály,
Útügyi Osztály

Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium - Közlekedési
hatósági ügyekért felelős
helyettes államtitkár Vasúti
Hatósági Főosztály

2017. 03. 30.

2017. 04. 04.

2017. 04. 03.

-

-

-

észrevételt nem fogalmazott meg, tekintettel arra,
hogy a módosítás nem érint gyorsforgalmi utat,
közúti határátkelőhelyet, szintbeli közúti-vasúti
átjárót, hatáskör hiányában – fentiek okán – az
eljárás további szakaszában nem kíván részt venni,
illetve így a Kormányrendelet 37. § (7) bekezdése
alapján véleményezi eljárási szakaszba nem volt
indokolt értesíteni.

-

előzetes tájékoztatási szakaszban nem adott
véleményt, így a Kormányrendelet 37. § (7)
bekezdése alapján véleményezi eljárási szakaszba
nem volt indokolt értesíteni.

x

RLH/20669/2017-NFM

Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium - Közlekedési
hatósági ügyekért felelős
helyettes államtitkár Légügyi
Kockázatértékelési
Hatósági Főosztály

2017. 04. 03.

2017. 04. 06.

-

-

Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatal
Közlekedési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály,
Útügyi Osztály

2017. 05. 24.

2017. 05. 29.

-

-

előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett véleménye:

a módosításhoz hozzájárult, az eljárás további
szakaszában nem kíván részt venni, illetve így a
Kormányrendelet 37. § (7) bekezdése alapján
véleményezi eljárási szakaszba nem volt indokolt
értesíteni.
HB-03/ÚO/490-6/2017.
véleményében jelezte, hogy a Bánat utca kétirányú
közlekedésire történő fejlesztését támogatja, azonban annak
szabályozási
szélességének
megfelelősségét
a
dokumentációból nem tudja megállapítani, melyre az alábbi
válasz került megküldésre:
„A hatályos szabályozási tervben, illetve a véleményezési
dokumentációban és szabályozási javaslatban a nevezett
Bánat u. (közhasználati elnevezésben Névtelen u.) teljes
közterületi szélessége megfelel az országos településrendezési
és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet 26. § (2) bekezdés e) pontjában kiszolgáló utak esetén
előírt 12 méternek.
Fentiekre tekintettel a szakági közlekedés tervező és
településtervező nem tartotta indokoltnak az érintett útszakasz
egyedi méretezését.”

3

HB-03/ÚO/490-8/2017.
tájékoztatást elfogadta,
ellenvéleménye nincs.
Miniszterelnökség - Kulturális
Örökségvédelemért Felelős
Helyettes Államtitkár,
Nyilvántartási, Tudományos és
Gyűjteményi Főosztály
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Debreceni
Járási Hivatal - Hatósági
Főosztály, Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály

2017. 04. 11.
2017. 05. 26.

2017. 05. 24.

-

2017. 06. 06.

-

-

a

módosítással

kapcsolatban

x

KÖHÁT/1177/2 (2017)
általános tájékoztatás a város részére Debrecen
teljes
igazgatási
területére
vonatkozón
adatszolgáltatást nyújtott

+

-

-

HB-03/ÉÖO/1346-5/2017.
kéri rögzíteni a 75393 és 74007 azonosító számú
régészeti poligonokat,
a régészeti poligonok rögzítése megtörtént
(74007-es számú tervezési területen kívül található)

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

10028-10/2017.
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Földhivatali Főosztály
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatal
Agrárügyi Főosztály,
Erdőfelügyeleti Osztály

előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett véleménye:

2017. 03. 28.

2017. 03. 29.

-

földvédelmi szempontból a, mivel az érintett
ingatlanok művelés alól kivett területek a
módosításhoz hozzájárul,
az eljárás további szakaszában nem kíván részt
venni

-

HB-03/ERD/08298-2/2017.
előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett véleménye:

2017. 03. 28.

2017. 04. 06.

-

a módosításhoz feltétel nélkül hozzájárult,
az eljárás további szakaszában nem kíván részt
venni

-

1711/2783-1/2017.
Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Főosztály

előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett véleménye:

2017. 03. 30.

2017. 04. 04.

-

a módosítás honvédelmi érdeket nem érint,
az eljárás további szakaszában nem kíván részt
venni

-

09000/3518-1/2017.ált.
előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett véleménye:

Hajdú-Bihar Megyei Rendőrfőkapitányság

2017. 03. 29.

2017. 04. 19.

-

-

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály,
Bányászati Osztály

2017. 05. 26.

2017. 05. 30.

-

-

észrevételt nem fogalmazott meg,
az eljárás további szakaszában nem kíván részt
venni
BO/15/01204-2/2017.
bányászati szakigazgatási szempontból kifogás nem
merült fel
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Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság,
Debreceni Iroda

2017. 05. 24.

2017. 06. 13.

-

CD/18439-3/2017.
megállapította, hogy a véleményezési dokumentáció
tartalmazza a hírközlési szakági munkarészt, azzal
kapcsolatban véleményt nem fogalmazott meg

-

+

-

+

-

OAH-2017-00125-0172/2017 (TL)
előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett véleménye:

tájékoztatása szerint nincs az OAH hatáskörébe
tartozó létesítmény a város tervezési területének
figyelembe veendő közelségében, illetve a hatályos
ágazati
elhatározás
hatáskörükbe
tartozó
létesítmény létrehozásával vagy kijelölésével
Debrecen MJV-t érintően nem számol,
az eljárás további szakaszában nem kíván részt
venni

Országos Atomenergia
Hivatal

2017. 03. 30.

2017. 04. 10.

-

-

Budapest Főváros
Kormányhivatala
Népegészségügyi Főosztály

2017. 05. 25.

2017. 06. 14.

-

-

BP/FNEF-TKI/04246-5/2017. és
tájékoztatás szerint az érintett területen természetes
gyógytényező érintettsége nem áll fenn

+

-

DMJV Polgármesteri Hivatal
Közbeszerzési Osztály

2017. 05. 22.

2017. 06. 01.

-

-

észrevételt nem kívánt tenni,
a módosítással egyetért

+

-

DMJV Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztály

2017. 05. 22.

2017. 05. 29.

-

-

MŰSZ-39240-9/2017., MŰSZ-39240-9/2017.
módosítással kapcsolatban kifogást nem emelt

+

-

DMJV Polgármesteri Hivatal
Vagyonkezelési Osztály

2017. 05. 23.

2017. 06. 15.

-

-

VAGY-19797-22/2017.
módosítással kapcsolatban javaslatot, észrevételt
nem kívánt tenni

+

-

DMJV Polgármesteri Hivatal
Városépítési Osztály

2017. 05. 22.

2017. 06. 14.

-

-

ÉPÍT-6711-18/2017.
a véleményezi dokumentációban foglaltakkal
egyetért, egyéb véleményt nem fogalmazott meg

+

-

DMJV Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztály

2017. 05. 22.

2017. 05. 24.

-

-

+

-

ÜZEM-61059-5/2017. és ÜZEM-61059-6/2017.
a módosítással kapcsolatban kifogást nem emelt

5

DMJV Polgármesteri Hivatal
Zöldterületi Osztály

2017. 05. 22.

2017. 06. 14.

-

ZÖLD-60187-5/2017.
módosítással kapcsolatban kifogást nem emelt

-

előzetes tájékoztatási szakaszban nem adott
véleményt, így a Kormányrendelet 37. § (7)
bekezdése alapján véleményezi eljárási szakaszba
nem volt indokolt értesíteni.
13-8/2017.

+

-

+

-

+

-

+

-

Balmazújváros
Polgármesteri Hivatal

2017. 03. 28.

-

-

x

Bocskaikert
Polgármesteri Hivatal

2017. 03. 28.

2017. 04. 04.

-

-

Ebes
Polgármesteri Hivatal

2017. 03. 28.

2017. 04. 05.

-

-

Hajdúbagos
Polgármesteri Hivatal

2017. 05. 24.

2017. 06. 14.

-

-

16-15/2017.
észrevételt nem tett, a módosítással egyetért

+

-

x

előzetes tájékoztatási szakaszban nem adott
véleményt, így a Kormányrendelet 37. § (7)
bekezdése alapján véleményezi eljárási szakaszba
nem volt indokolt értesíteni.

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

Hajdúböszörmény
Polgármesteri Hivatal

a módosításhoz hozzájárult, az eljárás további
szakaszában nem kíván részt venni
1357-1/2017.
előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett véleménye:

2017. 03. 28.

-

-

Hajdúhadház
Polgármesteri Hivatal

2017. 03. 28.

-

-

x

Hajdúsámson
Polgármesteri Hivatal

2017. 05. 24.

2017. 05. 25.

-

-

Hajdúszovát
Polgármesteri Hivatal

előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett véleménye:

2017. 03. 28.

-

-

kifogást nem emelt, észrevételt nem tett,
az eljárás további szakaszában nem kíván részt
venni

előzetes tájékoztatási szakaszban nem adott
véleményt, így a Kormányrendelet 37. § (7)
bekezdése alapján véleményezi eljárási szakaszba
nem volt indokolt értesíteni.
III.164-15/2017.
mivel a település közigazgatási hatásterületét a
módosítás nem érinti, ezért eltérő véleményt,
észrevételt nem fogalmazott meg
előzetes tájékoztatási szakaszban nem adott
véleményt, így a Kormányrendelet 37. § (7)
bekezdése alapján véleményezi eljárási szakaszba
nem volt indokolt értesíteni.

x

389-5/2017.
Hosszúpályi
Polgármesteri Hivatal

előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett véleménye:

2017. 03. 28.

2017. 04. 05.

-

eltérő véleményt, észrevételt nem fogalmazott
meg, az eljárás további szakaszában nem kíván
részt venni

-
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1561/2/2017.
Mikepércs
Polgármesteri Hivatal

Monostorpályi
Polgármesteri Hivatal

előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett véleménye:

2017. 03. 28.

2017. 03. 28.

2017. 04. 06.

-

-

-

észrevételt nem fogalmazott meg,
az eljárás további szakaszában nem kíván részt
venni

-

előzetes tájékoztatási szakaszban nem adott
véleményt, így a Kormányrendelet 37. § (7)
bekezdése alapján véleményezi eljárási szakaszba
nem volt indokolt értesíteni.

x

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

11-11/2017.
Nagyhegyes
Polgármesteri Hivatal

Nyíradony
Polgármesteri Hivatal

előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett véleménye:

2017. 03. 28.

2017. 03. 28.

2017. 03. 29.

-

-

-

javaslatot nem kívánt tenni,
az eljárás további szakaszában nem kíván részt
venni

-

előzetes tájékoztatási szakaszban nem adott
véleményt, így a Kormányrendelet 37. § (7)
bekezdése alapján véleményezi eljárási szakaszba
nem volt indokolt értesíteni.

x

713-9/2017.
előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett véleménye:

Nyírmártonfalva
Polgármesteri Hivatal

2017. 03. 28.

2017. 04. 06.

-

-

Újléta
Polgármesteri Hivatal

2017. 03. 28.

-

-

x

Vámospércs Polgármesteri
Hivatal

2017. 03. 28.

207. 04. 05.

-

-

észrevételt, ellenvéleményt nem fogalmazott meg
az eljárás további szakaszában nem kíván részt
venni
előzetes tájékoztatási szakaszban nem adott
véleményt, így a Kormányrendelet 37. § (7)
bekezdése alapján véleményezi eljárási szakaszba
nem volt indokolt értesíteni.
50-8/2017.
előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett véleménye:

a tervezett módosításhoz hozzájárult,
az eljárás további szakaszában nem kíván részt
venni

Az eljárás összegzése:
A jogszabály szerinti határidő véleményezési szakaszban a megkeresés átvételétől számított 30 napon belül (2016. 05. 26. – 2016. 06. 25.) járt le. A településrendezési eszközök
módosításának során a vélemények beérkezésének ideje a táblázatban tételesen feltüntetésre került.
Összefoglalóan megállapítható, hogy a módosítással kapcsolatban nem érkezett sem ellenvélemény, sem pedig olyan észrevétel, amely egyeztető tárgyalás összehívását vagy a
dokumentáció korrigálását, átdolgozását tette volna szükségessé.
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