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Tisztelt Bizottság!
Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozat, illetve
Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V.
23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a Debrecen, Pallag településrészt érintően a
72. sz. vrk. Mezőgazdász utca - Manninger Gusztáv utca – Hanga utca - tervezett belterület határ
– 4. sz. főút – 05/13 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület– Bánat utca által határolt területrészt
érintően.
Tervezet módosítás célja, hatása:
A módosítás célja egy Nemzetközi Iskola megvalósítását megalapozó területfelhasználás és
szabályozás rögzítése, azaz a jelenlegi intézményi besorolású terület déli irányú növelésével oktatási
funkció rögzítése, valamint a beépítési paraméterek módosítása.
A tervezett oktatási célú intézmény megvalósításának hatásaként a régióban egyedülálló oktatási
fejlesztéssel jelentős versenyelőny jelenik meg.
Tájékoztatásul közlöm a településszerkezeti terv módosítási javaslatát, mely az előterjesztés 3. számú
melléklet (ET-1 jelű tervlap), valamint a szabályozási terv módosítási javaslatát a 4. számú melléklet
(ET-2 jelű tervlap) tartalmazza.
Fentiek tekintetében tájékoztatom a Tisztelt Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságot, hogy a
37/2017. (V. 12.) KVFB határozatában ezen módosítás tekintetében egyetértő fejlesztői döntést hozott.
A településrendezési eszközök módosítási eljárásának összegzése:
A lefolytatott módosítási eljárás során a Korm. rendeletben meghatározott – és a táblázatban felsorolt –
valamennyi államigazgatási szerv és települési önkormányzat megkeresésre került. A beérkezett
véleményeket az előterjesztés 1. sz. melléklete – kiértékelő táblázat – tartalmazza. A táblázatban a
beérkezett vélemények, észrevételek kerültek összefoglalásra, valamint az előzetes tájékoztatási
szakaszban véleményt nem adó, illetve az eljárás további szakaszaiban rész venni nem szándékozó
szervek is feltüntetésre kerültek.
Az 1. sz. mellékletben összefoglaltak alapján 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.
Partnerségi eljárással kapcsolatos tájékoztatás:
Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének a településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi
partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló 5/2017. (II. 16.) rendelet alapján lefolytatásra került a Korm. rendelet
29/A. §-a szerinti partnerségi egyeztetés.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 39. § (2) bekezdésben foglaltak alapján „a véleményezést követően a beérkezett
véleményeket – egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is – ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem
fogadása esetén a döntést indokolnia kell”, továbbá „a véleményezési szakasz lezárul a (2) bekezdés

szerinti döntés dokumentálásával és közzétételével.”
A Szabályzatban leírtaknak megfelelően a város honlapjára feltöltött előzetes tájékoztatóban, illetve
annak mellékletét képező telepítési tanulmánytervben foglaltakkal kapcsolatban 2017. március 27-től
2017. április 18-ig, míg a véleményezési dokumentációval kapcsolatban 2017. május 20-tól 2017. június
19-ig volt lehetőség jelezni a partnerségi egyeztetésben való részvétel szándékát, illetve észrevételt,
javaslatot tenni azokkal összefüggésben.
A partnerségi véleményeztetés részeként – előzetes tájékoztatási szakaszban – 2017. április 6-án,
illetve – véleményezési szakaszban – 2017. május 30-án megtartott lakossági fórumokon a tervezett
településszerkezeti terv, illetve szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítással kapcsolatban
észrevétel, ellenvélemény fogalmazódott meg. A lakossági fórumon elhangzottakról összefoglaló
jegyzőkönyv készült, mely az ügyirat részét képezi.
A partnerségi egyeztetési eljárás során az előzetes tájékoztatási szakaszban (2017. március 27. - 2017.
április 18. között tartó időszak) partneri bejelentkezés és észrevétel, ellenvélemény érkezett, míg a
véleményezési szakaszban (2017. május 20. - 2017. június 19. között tartó időszak) új partner nem
jelentkezett be, illetve a partnerek részéről új észrevétel, ellenvélemény már nem érkezett.
A beérkezett partneri észrevételek, ellenvélemények a partneri egyeztetéssel kapcsolatban főépítészi
kiértékelés és összegzés készült, amely az előterjesztés 2. sz. mellékletében található.
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a lakossági fórumokon elhangzottak, illetve beérkezett
vélemények két alapvető kérdéskörre bonthatók.
 A Nemzetközi Iskola kijelölt helyének kifogásolása – a helyszínnel kapcsolatos ellenvélemény.
 A tervezett oktatási intézmény közlekedési hálózatával kapcsolatos kérés – észrevétel –, mely
szerint a szomszédos lakóterülettől független (feltáró) útról legyen az megközelíthető.
Az iskola telepítési helyével kapcsolatos ellenvéleményt jelen előterjesztés nem javasolja elfogadni
tekintettel arra, hogy az ellehetetlenítené az Önkormányzat oktatási fejlesztési szándékát, a Nemzetközi
Iskola megvalósítását. Az oktatási intézmény megvalósításának megalapozása, építésjogi
környezetének megteremtése tekintetében a Tisztelt Bizottság a 37/2017. (V. 12.) KVFB határozatában
egyetértő fejlesztői döntést is hozott.
A tervezett intézmény megközelítésével, út kialakításával kapcsolatos észrevételt elfogadásra javasolja
tekintettel arra, hogy az településrendezési eszközökkel részben szabályozható, illetve azt a hatályos
szabályozási terv is lehetővé teszi. A véleményezési dokumentáció fentieknek megfelelő szabályozási
elemeket rögzít. A közlekedési rendszerrel kapcsolatban tájékoztatjuk a Tisztelt Bizottságot, hogy az
engedélyezési mélységű közlekedési és forgalomtechnikai terv nem képezi a településrendezési
eszközök módosításának részét.
Ezen döntés meghozatalát indokolja továbbá a Korm. rendelet 42. § (2) bekezdés, amely szerint a
partnerségi eljárást lezáró döntést mellékelni kell az állami főépítész záró szakmai véleményének
megkéréséhez.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján döntsön a
tárgyi módosítás véleményezési szakaszában beérkezett vélemények, észrevételek és a partnerségi
eljárás során beérkezett vélemények elfogadásáról.

Határozati javaslat:
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
China Tibor városi főépítész előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2 melléklet 2.9 pontjában foglalt feladatkörében eljárva

1. a Debrecen, Pallag településrészt érintően a 72. sz. vrk. Mezőgazdász utca - Manninger
Gusztáv utca – Hanga utca - tervezett belterület határ – 4. sz. főút – 05/13 hrsz-ú beépítésre
nem szánt terület– Bánat utca által határolt területrészt érintő módosítása egyeztetési eljárása
során beérkezett államigazgatási és települési önkormányzati véleményeket, észrevételeket
elfogadja és megállapítja, hogy ellenvélemény nem érkezett, továbbá a partneri észrevételek,
javaslatok közül a telepítés helyszínét kifogásoló észrevételeket nem fogadja el, mivel az
meggátolná az Önkormányzat ezen beruházással kapcsolatos oktatás fejlesztési szándékát, azaz a
Nemzetközi Iskola megvalósítását, míg a közlekedési hálózat kialakítására vonatkozó
észrevételeket – az annak megfelelően kidolgozott szabályozási javaslat figyelembe vételével –
elfogadja.
2. A főépítészi kiértékelésben és összegzésben foglaltakra is figyelemmel meghozott – döntésére
tekintettel felkéri a főépítészt a döntés partnerségi egyeztetési szabályoknak megfelelő
dokumentálására és közzétételére.
Határidő:
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