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DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
FŐÉPÍTÉSZ

4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.
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PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSSEL KAPCSOLATOS
FŐÉPÍTÉSZI KIÉRTÉKELÉS ÉS ÖSSZEGZÉS
Tárgy: Debrecen, 72. sz. vrk., Pallag településrészt érintően a 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 területre vonatkozó településszerkezeti terv, illetve helyi építési
szabályzat és szabályozási terv módosításával kapcsolatban a véleményezési szakaszban
2017. május 20-tól 2017. június 19-ig közzétett tájékoztatásra bejelentkezett partnerek
megállapításáról
Készült: DMJV Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda
4024 Debrecen, Iparkamara u. 2., 119. szoba hivatalos helyiségében
Időpont: 2017. június 21.
Megállapítások:
A partnerségi véleményeztetés részeként 2017. április 6-án és 2017. május 30-án megtartott lakossági
fórumokon a tervezett településszerkezeti terv, illetve szabályozási terv és helyi építési szabályzat
módosítással kapcsolatban észrevétel, ellenvélemény fogalmazódott meg.
Az előzetes tájékoztatási szakaszban, illetve a véleményezési szakaszban megtartott lakossági
fórumokról külön összefoglaló jegyzőkönyvek készültek.
A partnerségi egyeztetési eljárás során az előzetes tájékoztatási szakaszban – 2017. március 27-től 2017. április 18-ig tartó időszak – közzétett partneri tájékoztatással kapcsolatos felhívásra partneri
bejelentkezés és észrevétel, ellenvélemény érkezett, míg a véleményezési szakaszban közzétett
véleményezési dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban – 2017. május 20-tól - 2017. június 19-ig
tartó időszak) új partner nem jelentkezett be, illetve a partnerek részéről új észrevétel, ellenvélemény
már nem érkezett.
Tárgyi településrendezési eszközök módosítási eljárás tekintetében a következő táblázatban
összefoglalt észrevételek és ellenvélemények érkeztek, melyek tartalmuk szerint kerültek
csoportosítása. A táblázat az egyes kérdéscsoportok tekintetében a főépítészi értékelését és szakmai
válaszát is rögzíti.
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Név
Molnár Zoltán
Kiss Tóth Zsuzsanna
Dr. Márton Csilla
Tisza Tibor
Tisza-Boros Enikő
Lénártné Vallyon Katalin
Lénárt Gábor
Dr. Batár Péter
Dr. Mezei Gabriella Anna
Dr. Kiss Csongor
Dr. Márton Ildikó
Kecsmár András
Moczok Beatrix
Drizner Tamás
Dr. Borbély Zsolt
Monoriné Sterler Anikó
Dr. Czuriga Dániel
Dr. Czuriga-Kovács Katalin Réka
Kissné Gazdag Róza Zsuzsanna
Kiss Zsuzsa Fanni
Kiss András Gábor
Remax Hungary Kft. – Szabó Miklós
Szabó Csilla
Dr. Szegő Arnold Tibor
Szegő-Jánosi Kinga
Lakatos Imre
Lakatosné Vértesi Rita
Király László

beérkezett észrevétel, ellenvélemény
(közzététel: 2017. március 27. - 2017. április 18. időszak)

„Felmerültek-e más területek a leendő iskola
helyszínéül?
Egy
2016.
szeptemberi
településszerkezeti módosítás szerint a Mezőgazdász
utca – 66001 hrsz-ú út – belterületi határ által határolt
terület (a kocsma mögötti utca) beépítési terve egy
olyan helyszínt javasolt, melyhez nem szükséges a
terület átminősítése és jelenleg még beépítetlen terület
veszi körül. Miért egy szűk utcán keresztül
megközelíthető, beékelt területre, a lakóövezet
közvetlen szomszédságában elhelyezkedő „belső”
területre esett a választás? Mi az akadálya annak, hogy
az iskola Debrecen más területén épüljön meg? Ha
mindenképpen csak Pallag jön szóba, szeretnénk
felhívni a figyelmet a 4-es főközlekedési útvonal mellett
elhelyezkedő területekre, amelyek ugyancsak nem
beékeltek, lehetővé teszik a beruházás esetleges
jövőbeni bővítését, és az iskola megközelítése két út
felől is biztosítva lehetne.
Készült-e hatástanulmány az iskola elindulását
követően bekövetkező közlekedési változásokról?
Vizsgálták-e, hogy mekkora körzetben és milyen
mértékben növelné a tervezett létesítmény a
személygépkocsi, az autóbusz és a tehergépjármű
forgalmat, s hogyan vezethető le zavarmentesen,
biztonságosan e megnövekedett forgalom? Vizsgáltáke, hogy a megnövekedő forgalom hol igényli az utak és
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főépítészi értékelés, szakmai válasz
Az Önkormányzat döntött a fejlesztés helyszínéről,
saját tulajdonú területe méretben és fekvésben
messze a legideálisabb helyszínválasztás egy ilyen
rangos intézmény kijelöléséhez. A korábbi javaslat
nem önkormányzati tulajdonú, annak kiterjedése
lényegesen kevesebb (cca.3,6ha), mint a
településrendezési eszközök módosításával érintett
Bánat utcai telek.
A 45. sz. főút és a vasúti fővonal közelsége
hátrányosabb a lehetőségeket is figyelembe véve, de
ezen területek jelenleg is beépítésre nem szánt
területek, egy részük kifejezetten magasabb szintű,
területrendezési érdekből nem beépíthető.
Tervi
környezeti
vizsgálat
elkészítésének
szükségességéről a jogszabályban szereplő érintett
államigazgatási
szervek
nyilatkoztak.
A
településrendezési
eszközök
módosításához
szükséges közlekedéshálózati és közterületbiztosítás
igényét jelen javaslat tartalmazza, és a meglévő
közlekedési területek ezt a feladatot el tudják látni.
Jelen szabályozás a Mezőgazdász utca (szabályozott
szélessége 30 m) és a Pallagi út (szabályozási
szélessége külterületen 22,5 m) közterületi
szélességét biztosítottnak tartja, a rajta lévő közút
szélessége és annak esetleges fejlesztési igényeit ez
a közterületi tartalék biztosítja.
A fentiek alapján a jelenlegi forgalmi rend változására
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Dobi Nóra
Tóth Nóra
Kerékgyártó Tibor
Kerékgyártóné Papp Edit
Szladek Róbertné
Gyurkó István
Gyurkóné Mezei Katalin
Mezei Bálint
Roth László
Roth Lászlóné
Tóth Imre
Tóthné Medve Marianna
Sárkány Zoltán
Dr. Széll Noémi
Szabó Tamás
Kollár László
Kollár Lászlóné
Hajduné Dapsy Klára
Ágh András
Ághné Tóth Zita
Kovács Dániel
Dr. Miskolczi Istvánné
Kaszab Zsófia Anikó
Kaszab Istvánné
Madai Gyula
Madai Gyuláné
Madai Gergő
Szijártó Gyöngyi
Bangó Krisztina Katalin
Tripa Zsolt Attila
Győri Sándor

csomópontok
átépítését,
a
forgalmi
rend
megváltoztatását,
s
megvannak-e,
illetőleg
megteremthetőek-e ezen változtatások (műszaki,
környezeti, gazdasági stb.) feltételei?
Véleményünk szerint a jelenlegi terv nem kellően
átgondolt. Így a forgalom tervezésénél nem veszik
figyelembe a szűk keresztmetszetű Pallagi út és
Mezőgazdász utca áteresztő képességét, különös
tekintettel a tervezett Józsai forgalom becsatolására is.
A Pallagi és a Mezőgazdász utcák felőli szűk
bekötőútra napi több száz gépkocsi forgalmát terelnék
rá. Ez egy nem megfelelő útburkolattal rendelkező,
eddig nyugodt lakóterület, valamint egy már meglévő
iskola és óvoda, ahol az így jelentősen megnövekedő
forgalom veszélyezteti az ott élők és a közlekedők
biztonságát is.”
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szabályozási eszközökön túlmenően lehet az
Önkormányzatnak fejlesztést kezdeményezni. Erre a
Bánat utca – jelenleg egyirányú – szakaszának
fejlesztésével nyílik lehetőség.

Benyáts Balázs
49.
Benyáts Balázsné
50.

„Milyen más területek merültek fel helyszínként?
Miért egy szűk utca végén a lakóövezet
szomszédságában elhelyezkedő területre esett a
választás? Pallagon a 4-es számú főút mellett óriási
szabad terület van, gyönyörű környezetben az erdő
mellett. A megközelítése is sokkal egyszerűbb lenne.
Miért nem ott épül fel az iskola?
Amennyiben az iskola mégis a tervezett helyen épülne
meg, úgy azt javaslom, hogy a 4-es főút felől történjen
az autóút kiépítése. Így a megnövekedett forgalom nem
zavarja sem az iskolát, sem az óvodát, se a Bánat utca
lakóit, valamint a lakóparkban élőket sem.”

A 4. sz. főút felől a Pallagi védett erdőterület alatt nem
várható, hogy a természetvédelmi kezelőszervek
támogassanak egy helyi közlekedéshálózati elem
megvalósítását.

önállóan is megfogalmazott véleményt:

1. A NATURA 2000 terület védelme érdekében a telken
belül építési korlátozást ír elő jelen tervjavaslat 50 m
szélességben, ez megfelel az érintett államigazgatási
szervek véleményének is.
2. A gyakorló kert kialakítására a Mezőgazdasági
Szakképző
centrum
működtetőjével
történt
megállapodás alapján adott át területet az
Önkormányzat.
3. Lásd. fentebb adott válasz.

„Értesülvén
a
lakókörnyezetünk
közvetlen
szomszédságában,
a
Balásházy
János
Szakközépiskola gyakorló kertjében létesítendő
nemzetközi iskola építési terveiről, a következő
észrevételekkel élnénk- kiegészítésül az érintett
lakóközösségünk által közösen megfogalmazott
levélhez:

42. Dr. Széll Noémi

1. Megértjük, hogy a környezet szépsége miatt
gondoltak erre a területre. Ugyanakkor, éppen a
Natura 2000 természetvédelmi terület (ami
Debrecennek gyakorlatilag az egyetlen természeti
értéke!) épségének tiszteletben tartása sérülne
azzal, hogy annak közvetlen szomszédságába
húznának fel egy ekkora komplexumot.
2. A gyakorló kert („majd valahol máshol”) tervezett
áthelyezésének ára pedig ismét a Natura 2000
természetvédelmi terület megcsonkítása lenne!
3. Ha mindenképpen Pallagon kell ezt a projectet
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megvalósítani, itt is több más olyan terület
kínálkozik, amelyek ilyen célú beépítéséhez
egyrészről nem szükséges a terület besorolásának
és beépíthetőségi szabályainak módosítása,
másrészről a Natura 2000 természetvédelmi terület
integritásának több soron való megbontása,
valamint megközelítésük az azt használók számára
sokkal egyszerűbb, gyorsabb, baleset-mentesebb
lehetne, lakóövezetet pedig nem zavarna :
Mezőgazdász utca- 66001 hrsz-ú út- belterülei
határ által határolt terület - a kocsma mögötti utcavagy a 4-es számú főút melletti területek.
Nem lehet ellenérv az előbbi helyszínekkel szemben,
illetve az eredeti mellett, hogy fentiek közvetlen
környezetében bármilyen infrastrukturális adottság
kevésbé áll rendelkezésre, mint az eredetileg tervezett
helyen, mert Pallag „belterületén” sem bolt, sem más,
gyerekek számára szükséges kiszolgáló létesítmény
nem létezik.”

62. Dr. Ádány Róza

„Ezúton írásban is kifejezem egyetértésemet a 2017.
április 6-án 16.30-tól megtartott lakossági fórumon
Pallag városrész képviseletében megjelent lakosság
részéről a szabályozási tervjavaslattal kapcsolatban –
konszenzussal és maximális kompromisszum
készséggel – megfogalmazott minimális elvárással,
miszerint a kialakult csendes lakóutcák (Manninger
Gusztáv utca és Bánat utca) forgalmát le kell választani
a tervezett iskola gépjárműforgalmától. Az
egyértelműsítés érdekében ezen lakóközösségi elvárás
bejelölésre került az FI-7/2016 törzsszámú 2017.
márciusi dokumentum 10. oldalán lévő szabályozási
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A Nemzetközi Iskola forgalmát és bejáratát a
Mezőgazdász utcáról nyíló Bánat utcai szakasz
fejlesztésével
kívánja
az
Önkormányzat
megvalósítani. A tervpályázati kiírás és a nyertes
pályamű is ezt a megoldást tartja indokoltnak.

tervjavaslaton is (csatolva). Felhívom a figyelmet arra,
hogy a szabályozási tervjavaslaton a „Bánat utca”
megjelölés nemcsak a tényleges Bánat utcán van
feltüntetve, de tévesen azon a névtelen utcán is,
amelyre az iskolai forgalom kizárólagos terelését
kérjük.”
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Lindenfeld Erzsébet
Dr. Muszbek László
Császárné Nagy Csilla
Bereczki Tamás
Bátyi László
Tárczy Tibor
Lente István
Lente Györgyi
Kristófné Máthé Ildikó
Bács Ferenc

beérkezett észrevétel, ellenvélemény
(közzétételt követően érkezett: 2017. 04. 25.)

főépítészi értékelés, szakmai válasz

„Felmerültek-e más területek a leendő iskola Lásd. 1-61. kérdéskörben adott válaszok
helyszínéül?
Egy
2016.
szeptemberi
településszerkezeti módosítás szerint a Mezőgazdász
utca – 66001 hrsz-ú út – belterületi határ által határolt
terület (a kocsma mögötti utca) beépítési terve egy
olyan helyszínt javasolt, melyhez nem szükséges a
terület átminősítése és jelenleg még beépítetlen terület
veszi körül. Miért egy szűk utcán keresztül
megközelíthető, beékelt területre, a lakóövezet
közvetlen szomszédságában elhelyezkedő „belső”
területre esett a választás? Mi az akadálya annak, hogy
az iskola Debrecen más területén épüljön meg? Ha
mindenképpen csak Pallag jön szóba, szeretnénk
felhívni a figyelmet a 4-es főközlekedési útvonal mellett
elhelyezkedő területekre, amelyek ugyancsak nem
beékeltek, lehetővé teszik a beruházás esetleges
jövőbeni bővítését, és az iskola megközelítése két út
felől is biztosítva lehetne.
Készült-e hatástanulmány az iskola elindulását
követően bekövetkező közlekedési változásokról?
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Vizsgálták-e, hogy mekkora körzetben és milyen
mértékben növelné a tervezett létesítmény a
személygépkocsi, az autóbusz és a tehergépjármű
forgalmat, s hogyan vezethető le zavarmentesen,
biztonságosan e megnövekedett forgalom? Vizsgáltáke, hogy a megnövekedő forgalom hol igényli az utak és
csomópontok
átépítését,
a
forgalmi
rend
megváltoztatását,
s
megvannak-e,
illetőleg
megteremthetőek-e ezen változtatások (műszaki,
környezeti, gazdasági stb.) feltételei?
Véleményünk szerint a jelenlegi terv nem kellően
átgondolt. Így a forgalom tervezésénél nem veszik
figyelembe a szűk keresztmetszetű Pallagi út és
Mezőgazdász utca áteresztő képességét, különös
tekintettel a tervezett Józsai forgalom becsatolására is.
A Pallagi és a Mezőgazdász utcák felőli szűk
bekötőútra napi több száz gépkocsi forgalmát terelnék
rá. Ez egy nem megfelelő útburkolattal rendelkező,
eddig nyugodt lakóterület, valamint egy már meglévő
iskola és óvoda, ahol az így jelentősen megnövekedő
forgalom veszélyezteti az ott élők és a közlekedők
biztonságát is.”

k. m. f.

China Tibor
főépítész
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