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Településszerkezeti tervet jóváhagyó határozat tervezete 

Kivonat 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. …………… napján megtartott testületi 
ülésén készült jegyzőkönyvéből. 
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének ……../2021. (………….) sz. határozata.  
 
Tárgy: Deszk Településszerkezeti Tervének jóváhagyása 
 

Határozat 

1./ Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, figyelemmel a vonatkorzó jogszabályi előírásokban foglaltakra Deszk 
Község Településszerkezeti Tervét a jelen előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt 
tartalommal – mely az elfogadást követően jelen határozat 1-7. számú mellékletét képezi –az 
alábbiak szerint változtatás nélkül elfogadja: 
a) Az igazgatási terület szerkezeti tervét az előterjesztés 3. számú mellékletének 1. sz. 

melléklete; 
b) A belterület szerkezeti tervét az előterjesztés 3. számú mellékletének 2. sz. melléklete; 
c) Szerkezeti terv jelmagyarázatát az előterjesztés 3. számú mellékletének 3. sz. melléklete; 
d) A szerkezeti terv leírását az előterjesztés 3. számú mellékletének 4. sz. melléklete; 
e) A község területi mérlegét az előterjesztés 3. számú mellékletének 5. sz. melléklete 
f) A területrendezési tervekkel való összhang igazolását az előterjesztés 3. számú 

mellékletének 6. sz. melléklete; 
g) A biológiai aktivitásérték számítási eredményét az előterjesztés 3. számú mellékletének 7. 

sz. melléklete szerint. 
2./ A Képviselő-testület felkéri Király László polgármestert, hogy az elfogadott településrendezési 

eszköz nyilvánosságáról, közzétételéről és megküldéséről a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 43. §-ában 
foglaltak alapján 15 napon belül gondoskodjon. 

3./ A képviselő-testület jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a 246/2003. (XII.08.) Kt. számú 
határozatát hatályon kívül helyezi. 

4./ Jelen határozat és mellékletei a 2./ pontban rögzített közlést követő 15. napon, de legkorábban az 
elfogadástól számított 30. napon válnak hatályossá. 

 

 

K.m.f. 

 

 Király László sk. Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita sk. 
 polgármester jegyző 
 
Kivonat hiteléül: 
 
 
 Dr. Mucsi Enikő sk. 
 aljegyző 
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4.sz. melléklet a ……./2021. (…………) Kt. határozathoz 

 
A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 

 
1. Területfelhasználás 
 
1.1. Településszerkezetről általánosságban 
A településszerkezeti terv, jellemzően az egyes területrészek felhasználási módját, a település 
működéséhez szükséges szerkezetet alakító infrastruktúra elemeknek a település szerkezetét 
meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését rögzíti, rajzi és szöveges formában, az országos és 
térségi érdek, a szomszédos települések rendezési terveinek, valamint a környezet állapotának javítása, 
vagy legalább szinten tartásának figyelembe vételével.  
A településszerkezeti terv az egyes területfelhasználási egységeket beépítésre szánt területekbe és 
beépítésre nem szánt területekbe sorolva határozza meg függetlenül attól, hogy belterülethez tartoznak, 
vagy a külterület részei. A besorolás indokoltságát a hatályos településszerkezeti és szabályozási terv 
elhatározásai, önkormányzati fejlesztési szándékok, és a most elfogadásra kerülő településfejlesztési 
koncepció (TFK) határozta meg. Hatottak a besorolásra a jogszabályi környezet változásai, valamint a 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben 
(továbbiakban: MaTrT) és a Csongrád Megyei Területrendezési terv követelményeiben meghatározott, a 
térségi területfelhasználási kategóriákra és megyei övezetekre vonatkozó szabályok. 
A település szerkezetét meghatározó hálózati elemek jellemzően önálló, közúti közlekedés elemként, 
valamint egyéb területfelhasználási egységekben megjelenő önálló közmű elemként kerülnek 
megjelenítésre. A területfelhasználás részeként, vagy önálló vízgazdálkodási térségként jelennek meg a 
vízgazdálkodás hálózati elemei: a csatornák, az árkok, és a tavak. 
A településszerkezeti terv tartalmazza az egyes területekre vonatkozó védelemmel (védőterületek, 
védősávok) és korlátozással érintett területeket, meghatározva a más jogszabállyal érvényesülő 
elemeket is. 
 
1.2 Településszerkezet főbb elemei 
A település területfelhasználását alapvetően meghatározzák a település- és tájszerkezetet adó a 
természetes határok, vízfolyások, természeti és domborzati adottságok, ilyenek Deszken: 
 a Maros folyó, 
 és a Holt-Maros ág. 
A művi vonalas elemek közül meghatározók a közlekedés infrastruktúra elemei, a nyomvonalas 
létesítményei, melyek közül a legmeghatározóbbak: 
 a közigazgatási területen és a belterületen is keresztülhaladó 43. sz. főút, 
 a tervezett északi-dél irányú Bánáti út, 
 a 4302 j. Szőreg – Kübekháza – Klárafalva összekötő út, 
 a 43306 j. Deszk állomáshoz vezető út és annak tervezett folytatása Kübekháza irányába, 
 121. sz. Békéscsaba – Kétegyháza – Mezőhegyes – Újszeged vasútvonal. 
Jelentősebb vízfolyások: 
 a Deszk-Fehértói-főcsatorna, 
 Szőreg-Deszk-Kübekházi-főcsatorna 

 
1.3. Területhasználat bemutatása 
Deszk településszerkezetét a mezőgazdasági területek határozzák meg. A mezőgazdasági területek 11 
% olyan egyéb mezőgazdasági területek, amelyekbe a legelők és rétek tartoznak. A kialakult beépítésre 
szánt területek jellemzően a község központi belterületén helyezkednek el, a külterületen lévő 
beépítésre szánt területeket jobbára a mezőgazdasági üzemi területekbe, szabadidő és rekreációs 
területekbe sorolja a Terv. A belterület területhasználata zömmel falusias lakóterület, a község 
centrumában településközponti területekkel, és a község keleti határában jelenleg is használt különleges 
sportterülettel. A belterületben megtartásra kerültek a korábbi tervben is szereplő kereskedelmi 
szolgáltató és az egyéb ipari területek. 

 
 

A Terv javaslatot tesz hét helyen egyéb jogszabályon alapuló belterületbe vonásra is: 
1. a Szeged felőli, a Jakabb Gy. utcától nyugatra lévő lakóterület továbbfejlesztése érdekében a 43. 

sz. főútig; 
2. a Szeged felőli, szintén a nyugati, a 43. sz. főút déli részén, a József Attila utca mögött a 

lakóterület kialakításának érdekében; 
3. a Szőregi sor Semmelweis utcától a nyugati belterületi határig tartó szakasza; 
4. a település északi részen, a Szegfű utca két belterületi szakaszának összekötésére, a 075/9; 

046/1 hrsz-ú telkek bevonása 
5. a Szegfű utca és a Május 1. utca csatlakozásánál zárványként elhelyezkedő, 077/2; 077/11; 

077/15 hrsz-ú külterületi telkek bevonása 
6. a 1207/2 telek bővítése érdekében a 085/16 hrsz-ú telek kereskedelmi szolgáltató (Gksz1) 

területbe eső része 
7. A 124 hrsz-ú és az 54 hrsz-ú, Alkotmány utcaszakaszok összekötéséhez a 090 hrsz-ú telek ide 

eső része 
 
Deszk 5205,14 ha nagyságú, közigazgatási területe kibővített belterületre (338,12 ha) és külterületre 
(4867,02 ha) tagozódik. A másik felosztás pedig a beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek. 
Az igazgatási terület 7,54%-a beépítésre szánt földrészlet. Ennek a 78,53 % a belterületen helyezkedik 
el, a külterületen 21,47 % beépítésre szánt terület található. 
 

1.3.1. A beépítésre szánt területek 
 
Deszk területén belül a beépítésre szánt területek az építési használat jellege, valamint a sajátos építési 
használata szerint a következő területfelhasználási egységekre tagolódnak:  
 

Általános használat szerint Sajátos használat 
szerint 

Helyi sajátos 
használat 

Megengedett 
legnagyobb 

beépítési 
mutató 

Közművesítettség 
min. mértéke 

lakó falusias   0,5 teljes 

vegyes településközpont   2,4 teljes 

gazdasági 
kereskedelmi-szolgáltató   2,0 hiányos 

egyéb ipari  1,5 hiányos 

különleges 

egészségügyi épületek 
elhelyezésére szolgáló 

terület 
   

nagykiterjedésű 
sportolási célú   2,0 hiányos 

nyersanyag kitermelésre 
és feldolgozás céljára   0,1 hiányos 

temető   0,1 hiányos 

mezőgazdasági üzemi  2,0 hiányos 

egyéb, helyi 
sajátosságot hordozó 

terület 

szabadidős és 
rekreációs 1,0 hiányos 

Ifjúsági táborozó hely 1,0 hiányos 
 
A beépítésre szánt területfelhasználási egységeket a tervezett szerkezeti elemek figyelembevételével, a 
területi adottságok alapján építési övezetekbe, illetve övezetekbe kell felosztani a szabályozási tervben. 
A beépítésre szánt területfelhasználási egységeken belül a helyi lakosság ellátását szolgáló 
létesítmények területeit, a kiszolgáló közlekedési területeket a szabályozási tervnek a magasabb szintű 
jogszabályok előírásaival összhangban kell tartalmaznia. 
A településszerkezeti terv elemeinek védettségeit, korlátozásait, valamint a szomszédos 
területfelhasználási egységeknek az érintett területfelhasználására gyakorolt hatásait az építési 
övezetek, illetve övezetek kialakításánál figyelembe kell venni. 
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Lakóterületek 
Falusi lakóterület 
A belterület 69 %-a a kialakult területhasználat jellemzőivel falusias lakóterületbe sorolt. Az „Lf” kategória 
sokoldalú, a falusias portán nem ritka a gazdasági tevékenység és a haszonkert kapcsolódása a 
lakásfunkcióhoz, de „kiköltözők” pihenőkertként hasznosítják hátsótelekrészeket, vagy a nagyméretű 
tömbök feltárásával belső utcákat alakítanak ki. Számos egyéb rendeltetésre is létesíthető épület, 
biztosítva a települési funkciók gyarapodását (alapellátást nyújtó üzletek, intézmények). A falusi 
lakóterületet négy övezeti típusként lehet felosztani, amelyeket a beépítési módok és telekméretek 
különbségei indokolnak. 
A településfejlesztési koncepciónak megfelelően – a Szegedről várható további kiköltözés miatt – a 
korábban is hatályos tervekben szereplő lakóterület fejlesztéseket meg kell tartani mind a település 
északnyugati – Jakabb Gyula utca mellett –, mind pedig a déli – a József Attila utca mögött – részén. 
 
Vegyes területek 
Településközpont terület 
A községen belül a területhasználatok és az adottságok figyelembe vételével hét településközpont 
építési övezetet kell a szabályozás során megkülönböztetni, melyek három nagyobb foltban 
helyezkednek el a településen. A Tempfli tér és környéke, illetve a nyugati, új osztás 2 hektárnyi 
földrészlete került a településközpont területbe, ahol az intézmények és a lakások egyenrangúan vannak 
jelen. A hét építési övezet megkülönböztetését beépítési módok és egyéb sajátos adottságok indokolják. 
A polgármesteri hivatal, az általános iskola zártsorú/hézagos zártsorú beépítésű, a Művelődési ház és 
tömbje, valamint a Szerb templom környéke oldalhatáron álló beépítésű, a Móra F. utcai iskola és 
tornacsarnok telke szabadon álló beépítésű. A szakkórház és az azzal szemben lévő telkek számára 
további egyedi szabályozás is biztosítani kell a kialakult adottságok miatt. A nyugati, fejlesztési területen 
kötetlenebb, magasabb zöldfelületet is biztosító előírás szükséges. 
 

Gazdasági területek 
Kereskedelmi és szolgáltató területek 
A most is működő gyártó és kereskedelmi cégek profiljához legjobban illeszkedik a kereskedelmi 
szolgáltató (gazdasági) terület alkalmazása, mely akár lakó funkció elhelyezését is biztosítja. 
 
Egyéb ipari terület 
A meglévő TAUGÉP Kft., az Agronómiai Kft. és a Szeged felőli, nyugati fejlesztési tömb 43. sz. főút 
menti földrészlete került az ipari épületek elhelyezésére is szolgáló építési övezetbe. 
 

Különleges beépítésre szánt terület 
Egészségügyi épületek elhelyezésére szolgáló terület 
Deszken a helyileg védett, volt Gerliczy-kastélyban és a több, mint 6 ha nagyságú kertjében működik 
Csongrád-Csanád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza. A komplexum védelmének érdekében 
egyedi, különleges építési övezeti besorolást kap, ahol kizárólag a funkcióhoz kapcsolódó egészségügyi 
és azt kiszolgáló épületek helyezhetők el. 
 
Nagykiterjedésű sportolási célú terület 
Deszk keleti belterületi határában ma focipályás terület különleges beépítésre szánt nagykiterjedésű 
sportolási célú építési övezeti besorolást kap. A területen sportcsarnok, külterületi sportoláshoz 
kapcsolódó öltöző és kiszolgáló épületek, lelátók, lovardák, lótartáshoz szükséges kiszolgáló épületek 
helyezhetők el. 
 
Nyersanyag-kitermelés, nyersanyag-feldolgozás célú terület 
A korábbi településrendezési eszközökben az akkor még az országos nyilvántartásban szereplő 
homokbánya 060/18-20 hrsz-ú telkei beépítésre szánt területként szerepelnek. A most készülő 
szabályozási tervben ezeken az építési jog megmaradnak, arra alapozva, hogy ha község igazgatási 
területén belül bármilyen, új beépítésre szánt terület kijelölése történik, akkor ezen telkek tartalékot 
biztosítanak a módosításhoz a tulajdonosokkal való egyeztetést követően. 
 
Temető 
A külterületen elhelyezkedő, 0353/2 hrsz-ú temető a település igényeit kielégíti. 
 
 
 

 
Mezőgazdasági üzemi terület 
A község több pontján a volt majorok területei, a marhatelep telke, a marhateleptől délre a Szőregi sor 

északi oldalán lévő földrészlet az új OTÉK szerinti, különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi 

építési övezeti besorolást kapott. Ezek a területek biztosítják a mezőgazdasághoz, erdőgazdálkodáshoz 

kapcsolódó terményfeldolgozás, állattartás, gépjavítás építmények, környezetre jelentős hatást nem 

gyakorló ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységek építmények, turizmussal kapcsolatos épületek, 

és a tulajdonos számára lakóépület építésének lehetőségét. 
 

Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület 
Szabadidő és rekreációs terület 
Deszk igazgatási területén belül a Holt-Maros ága, a NATURA 2000 terület különlegessége igényli, hogy 
több olyan földrészlet is legyen településen, amely a pihenést szolgálja. Ennek érdekében 
körvonalazódott a szabadidős és rekreációs terület fogalma, amely építési övezetben strand és 
kemping, horgásztó, vízisporthoz vízfelületek, lovaspálya, agárverseny pálya, sport, szabadidős 
tornapályák, horgásztó pavilonjai stégekkel, lovaspálya lelátóval, agárverseny pálya nézőtere és boxai, 
illetve az ezekhez a felsorolt funkciókat kiszolgáló és vendéglátó egységek, továbbá szállásjellegű 
épületek elhelyezhetőségét biztosítja. 
 
Ifjúsági táborozó hely 
A deszki önkormányzat iskolai és alkotótáborok megszervezését tervezi. Ehhez az elképzeléshez két 
tanyát vásároltak meg és pályázati keretek segítségével szállás jellegű épületeket, közösségi épületeket 
kívánnak megvalósítani. 
 

1.3.2. A beépítésre nem szánt területek  
 
Deszk területén belül a beépítésre nem szánt területek a használat jellege, valamint a sajátos építési 
használata szerint a következő területfelhasználási egységekre tagolódnak: 

Általános használat 
szerint Sajátos használat szerint 

Megengedett 
legnagyobb 

beépítési 
mutató 

Közlekedési és 
közműterület 

Közúti és közmű  

Kötöttpályás  

Zöldterület 
Közkert  

Telken belüli zöldterület  

Erdőterület 
Gazdasági  

Védelmi  

Mezőgazdasági terület 

Kertes  

Általános 
Normál 0,1 

Egyéb  

Vízgazdálkodási terület Vízgazdálkodási  

Természetközeli terület Természetközeli  

Különleges 

Temető (kegyeleti park)  

Nyersanyag-kitermelés, 
nyersanyag-feldolgozás  

Egyéb, helyi 
sajátosságot 

hordozó 

Sportolási 
célú terület 0,1 

Rekultivált 
szeméttelep  

Hulladél 
átvevő  

Szivattyúház  
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Közlekedési terület 
Közúti közlekedési és közműterületek 
Deszk község közigazgatási területét az alábbi országos fő- és mellékutak érintik: 
 43 sz. Szeged – Makó – Nagylak elsőrendű főút 
 4302 j. Szőreg – Kübekháza - Klárafalva összekötő út 
 43306 j. Deszk állomáshoz vezető út 
A település belterületi közúthálózatának gerincét a fent felsorolt országos közút átkelési szakasza 
képezi. A helyi gyűjtő utak/utcák szerkezeti terven jelöltek, a kiszolgáló, feltáró utak (lakóutak, 
mezőgazdasági utak) az általuk feltárt egység részei, melyek nagysága az adott területhasználatban 
szerepel a területi mérleg számításánál. 
 

Kötöttpályás közlekedési terület 
Deszken keresztülhalad a 121. számú Békéscsaba-Kétegyháza-Mezőhegyes-Újszeged vasútvonal. A 
vasútvonalon területigénnyel járó fejlesztés nem várható. Nagyobb távlatban az ország szerkezeti 
tervében is szereplő törzsvasúthálózat (TRAM-TRAIN) fejlesztésével lehet számolni. A nyomvonala 
szerepel a megyei területrendezési terv szerkezeti tervén, ezért a település szerkezeti tervére is rákerült. 
Azonban nem ismertek a részletek, a megvalósítás távlata sem tisztázott, így Deszk szabályozási tervén 
nem kerül kidolgozásra, szabályzásra. 
 

Zöldterület 
Közkert 
A zöldterület állandóan növénnyel fedett, közútról megközelíthető közterület, amely a település 
klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és 
testedzést szolgálja. A település belterületének észak-nyugati, új osztású lakóterületen, a Jakabb Gyula 
utca mentén helyezkedik el egy meglévő közkert, továbbá a lakóterület fejlesztésének középpontjában 
van egy tervezett zöldterület is. A területük nem éri el az egy hektárt, ezért az OTÉK előírásának 
megfelelően közkert besorolást kaptak.  
 
Telken belüli zöldterület 
A Szeged felőli mezőgazdasági terület és az egyéb ipari terület közötti vizuális elválasztás érdekében (a 
korábbi erdő kiválthatósága végett) került megalkotásra a telken belüli zöldterület fogalma. Ez a terület 
csak fák, cserjék, talajtakarók telepítésére lehet hasznosítani minimális burkolt felülettel, a helyi építési 
szabályzat meghatározza a kialakításának előírásait. 
 
Erdőterület 
A település erdőterületeinek lehatárolása az Országos Erdő Nyilvántartás (NÉBIH) adatszolgáltatása 
alapján történt meg. A földhivatali nyilvántartásban szereplő, de a NÉBIH nyilvántartásban nem található 
erdőművelésű földrészletek is az erdőterületekbe kerültek besorolásra. A település erdőterületei 
településszerkezeti terv szintjén szétválasztottan jelennek meg: a gazdasági, a védelmi erdőterületek. 
Az adatszolgáltatásban jelölt egyéb erdők a szerkezeti terven abba az erdőtípusba kerültek besorolásra, 
amelyek környezetében helyezkedtek el. 
 
Mezőgazdasági területek 
Kertes mezőgazdasági területek 
A földhivatalban zártkertként vagy kivett zártkertként nyilvántartott olyan két telekcsoport került kertes 
mezőgazdasági területbe, amelyeknek a telek szélessége eléri a 15 m-t és a feltáró utak szélessége is 
12 m.  
 
Általános mezőgazdasági területek 
Normál használatú mezőgazdasági terület 
Deszk külterületének legnagyobb részét a mezőgazdasági területhasználat teszi ki. A szántók, 
gyümölcsösök, tanyák telkei kerültek ebbe az övezetbe. A Szeged-Szőreg határa és Deszk nyugati 
belterületi határa közötti karéjban a tájképvédelem érdekében a szabályozási tervben tiltani szükséges a 
mezőgazdasági üzemek letelepülését, tiltani kell az épületek/építmények elhelyezését. Az északkeleti és 
a délkeleti szegmensek alkalmasak mezőgazdasági fejlesztésekre, épületek építésére. 
 
 
 
 
 
 

 
Egyéb használatú mezőgazdasági területek 
A csatornák, vízfolyások közelében, azok partján összefüggő területeken rétek, legelők terülnek el. Ezek 
védelmük érdekében kijelölésre kerültek, mint egyéb használatú mezőgazdasági területek. 
 
Vízgazdálkodási területek 
A község jelentősebb csatornái a Deszk-Fehértói-főcsatorna, Szőreg-Deszk-Kübekházi-főcsatorna, a 
település egészét behálózó csatornarendszer, a védelmi töltések teljes területe került a vízgazdálkodási 
területbe. 
 
Természetközeli területek 
Azok a mocsarak, nádasok, valamint telkek, telekrészek, melyek leginkább élőviláguk és természeti 
értékeik miatt jelentősek kerültek az övezetbe. Épületet elhelyezni a természetközeli területen az 
ökológiai rendszerük védelme érdekében nem lehet. A szabályozási terven a földhivatali nyilvántartás 
szerinti, természetközeli területeket ki kell hangsúlyozni. 
 
Különleges területek 
Temető (kegyeleti park) 
Deszken két lezárt temető található: a település nyugati oldalán, a 43. sz. főút bevezető szakaszánál, az 
Alkotmány utcában a katolikus temetőt és a belterület déli részén, Móra F. utca végén lévő szerb temető 
az önkormányzat emlékhelyként kívánja kezelni és megtartani. 
 
Nyersanyag-kitermelés (bánya) 
Olyan telkek, területek kerültek az övezetbe, amelyekbe jelentősebb olaj-, és szénhidrogén vezetékek 
futnak össze, szükséges a technológiai folyamatok ellátása, a nyersanyag kezelése. 
 
Burkolt köztér 
Deszken nagy zöldfelületet is biztosító főtér nem tudott kialakulni, de a polgármesteri hivatal és a 
művelődési ház között lévő Tempfli tér adottságai alapján be tudja tölteni a közösségformáló szerepét, 
helyet tud biztosítani nagyobb rendezvények lebonyolítására is, ezért ki kell emelni az általános 
használatú, közlekedési területből. A rendezvényszervezés színterének és egyben a közlekedési célokat 
is kiszolgáló övezetnek, a Burkolt köztér alkalmazása a legmegfelelőbb. 
 

Egyéb, helyi sajátosságot hordozó területek 
Sportolási célú terület 
A belterületen az Alkotmány utca elején a József A. utcánál, és ugyancsak az Alkotmány utca és Móra 
F. utca sarkánál vannak olyan ingatlanok, melyeken spotpályák, vagy erőnlétet fejlesztő eszközök 
találhatóak. A teleknagyságok és a burkolt felületeik indokolták az egyedi sportolási célú övezet 
megalkotását. A település délnyugati részén egy horgásztó tó és környezete is ebbe az övezetbe került 
besorolásra. 
 
Rekultivált szeméttelep 
A régi szemétlerakó területet földhalommal és füvesítéssel és monitoring kutakkal ártalmatlanították, 
ezért beépítésre nem szánt különleges területbe került sorolásba helyi sajátosságot hordozó területként. 
 

2. A tájrendezés és természetvédelem 
 
2.1. Tájhasználat és tájszerkezet 
A külterületek területfelhasználásában a hagyományos kialakult tájszerkezetnek megfelelően a 
mezőgazdasági tájhasználat a domináns. A mezőgazdasági termelés az évszázados hagyományoknak 
megfelelően és az adottságokkal összhangban működik. Növelni kell a település zöldfelületeinek 
nagyságát, növényzettel való fedettségét. A mezőgazdasági tájfásítás meglévő elemeit meg kell tartani 
és ki kell egészíteni a fasorok, védősávok visszaállításával, újak telepítésével, a szélerózió 
csökkentésének érdekében. 
 
2.2. Táj-, és természetvédelem 
A meglévő értékes természeti területek, ökológiai elemek, erdők és vízfelületek megőrzése a tervben a 
megfelelő területhasználatok és védőtávolságok jelölésével biztosított. 
A nemzetközi és a nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek, értékek, emlékek lehatárolása 
a kapott adatszolgáltatás alapján történt, amelyekre az önkormányzati döntésnek nincsen hatása. 
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Deszk dél-nyugati területein az 5 millió évvel ezelőtti Maros folyó helyén kialakult úgy nevezett „Deszki 
gyepek” felületét nemzetközi oltalom védi Természetmegőrzési NATURA2000 területként, mely a 
településszerkezeti terven jelölésre került és terület védelme érdekében a benne lévő, 
ingatlannyilvántartás szerinti rétek, legelők egyéb használatú mezőgazdasági övezetbe kerültek 
besorolásra. 
 
Az országos ökológiai hálózat elemeit az ország azon természetes és természetközeli élőhelyei alkotják, 
melyek nem állnak országos természetvédelmi oltalom (pl. nemzeti park, tájvédelmi körzet) alatt. Deszk 
területén az országos ökológiai hálózat elemei közül az ökológiai folyosó a települést átszelő fő- és 
mellékcsatornák környezetét fedi le.  
 
Deszk igazgatási területére még nem készült el az egyedi tájérték kataszterezése. 
 

3. Zöldfelületi rendszer 
A település zöldfelületi rendszere azon kívül, hogy kielégíti a lakosság rekreációs igényeit, csökkenti a 

környezeti ártalmakat, biztosítja a település és a táj közötti kapcsolatot. A zöldfelületi rendszer elemei a 

település közkertjéből, utakat kísérő zöldsávokból, fasorokból, jelentős zöldfelülettel rendelkező 

különleges területekből, a lakótelkek kertfelületeiből, és a külterületi nagykiterjedésű a mezőgazdasági 

területekből, valamint az 536,43 ha nagyságú erdőfoltokból tevődik össze. 
 

Nem elhanyagolandó eleme a zöldterületi rendszernek a közönség számára nem elérhető, de vizuális 
esztétikai élményt adó intézményi kertek. Ezek a kertek rendezettek, ápoltak. 
 

4. Örökségvédelem 
 

4.1. Épített örökségek 
Deszk község területén 15 helyi védelem alatt álló intézményi-, lakóépület és köztéri alkotás található, 
melyet jelöl a településszerkezeti terv. A Településképi Arculati Kézikönyvben bemutatott és részletezett 
további épített értékeket képviselő elemek helyi védelmére is javaslatot ad az Épített Örökségvédelmi 
hatástanulmány. 
 

4.2. Régészeti örökségek 
A terv készítése idején nyilvántartott és beazonosított régészeti lelőhelyeket a településszerkezeti terv 
tartalmazza. Összesen 51 régészeti lelőhely található Deszk területén. A lelőhelyek többsége 
mezőgazdasági művelés alatt áll, egy lelőhely esik a belterületen falusi lakóterületre. A helyi építési 
szabályzatban szükséges előírni a lelőhelyek védelme érdekében, hogy mi a teendő olyan 
építkezéseken, amelyek ilyen régészeti területek közelében helyezkednek el. Az igazgatási területen 
belül hét kunhalom is található, melyeket szintén jelöl a terv. 
 
5. Közlekedéshálózat fejlesztése 
 
5.1. Közúti közlekedés 
 

5.1.1. Nagytérségi kapcsolatok 
A legközelebbi gyorsforgalmi út, az M43 autópálya a községből 20 percen belül érhető el Szeged 
irányába és 25 perc alatt Makó felé. A megyei területrendezési terven közvetlen elérést biztosító, É-D-i 
irányú tervezett főút (Bánáti út) is szerepel, melynek nagy szerepe lesz a M43 autópálya és Szerbia, 
Románia összekapcsolása a hármas határnál. A szabályozási terven a pontos részletek hiánya miatt 
még nem kerül részleteiben jelölésre, ezért a főút megvalósulása esetén módosítani kell a 
településrendezési eszközöket. 
 

5.1.2. Kistérségi kapcsolatok 
Deszk község közigazgatási területét az alábbi országos fő, és mellékutak érintik: 
 43 sz. Szeged – Makó - Nagylak elsőrendű főút 
 4302 j. Szőreg – Kübekháza - Klárafalva összekötő út 
 43306 j. Deszk állomáshoz vezető út 
 
Önkormányzati összekötő utak: 
 Semmelweis utca – Szőregi sor - Újszeged felé 
 Jakabb Gy. utca (Szőregi sor és a 43. sz. főút közötti szakasza) 
 

 

5.1.3. A község közúthálózata 
Települési főút: Alkotmány utca (43 sz. főút átkelési szakasza) 
 Május 1. utca (43306 j. út) 
Települési gyűjtőút: Magyar utca 
 Móra Ferenc utca 
 Széchenyi István utca 
 Semmelweis utca 
 Szőregi sor 

 

5.1.4. Közúti csomópontok 
Új közúti csomópont kiépítésére a forgalom számlálási adatok alapján nincs szükség. 
 
5.2. Tömegközlekedés 
 

5.2.1. Közúti közlekedés 
A Volánbusz Zrt. helyközi és távolsági járatain biztosított közúti közösségi közlekedés megfelel az 
elvárásoknak. A járatok jelenlegi megállói változatlanul maradnak. A szabványos méretű autóbusz 
megállóhelyek közül négy szorul még további fejlesztésre. 
 

5.2.2. Kötöttpályás közlekedés 
A települést K-Ny-i irányban átszeli a 121. sz. Békéscsaba-Kétegyháza-Mezőhegyes-Újszeged 
vasútvonal. A meglévő vonalon napi két járatpár közlekedik. A CsmTrt szerkezeti tervén jelölt, tervezett 
országos törzshálózati vasútvonalát a település szerkezeti tervénél a meglévő vasúti közlekedési 
területet vettük figyelembe, a konkrét koncepció alapján szükséges lesz a településrendezési eszközök 
módosítása. 
 
5.3. Kerékpáros közlekedés 
A 43 sz. főút mellett kiépült térségi jelentőségű kerékpárút húzódik az északi oldalon a település teljes 
közigazgatási területén. 
Az Eurovelo 11. nemzetközi kerékpáros útvonal Szeged felé érhető el kiépített kerékpárúton. 
A település szerkezeti terv ábrázolja a tervezett országos kerékpárutat, amelynek a Maros töltésen halad 
a nyomvonala Makó irányába. A Szegeddel való kapcsolat erősítésére egy helyi kerékpárút javasolt 
vonala is jelölésre került a Semmelweis utcán és a Szőregi soron keresztül a megyeszékhely felé. 
 
6. Közműellátás 
 
6.1. Víziközművek 
 

6.1.1. Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás) 
Deszk község közigazgatási területe Magyarország felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási tervében a 2-21. 
számú, Alsó-Tisza bal part tervezési alegységére esik. A község vízellátását 3 db üzemelő mélyfúrású 
kút biztosítja. A tervezett fejlesztések vízellátása a kiépített hálózatról, esetleg annak bővítésével 
megoldható. A külterületi tanyák vízellátása sekélyebb mélységű fúrt kutakból történik. 
 

6.1.2. Szennyvízelvezetés 
A település kiépített szennyvízhálózattal rendelkezik, a Jakabb Gy utcától nyugatra lévő lakóterület 
kivételével. A terv javaslatot tesz ezen területen és a további fejlesztési területeken a szennyvíz elvezető 
rendszer kiépítésére. A szerkezeti terv jelöli a szükséges tervezett elemeket (tervezett szennyvíz 
átemelő). A keletkező kommunális szennyvizeket elválasztott rendszerű, gravitációs csatorna szállítja el 
a szegedi szennyvíztisztító telepre, amely rendszerre kerül rákötésre a tervezett nyomvonal. 
 

6.1.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

A település a Maros bal partján viszonylag mélyfekvésű, kötött talajú, belvízveszélyes terület, annak 
ellenére, hogy igen jelentős a felszíni vizek levezetésére szolgáló csatornasűrűség. A felszínen 
összegyűlt vizeket a külterületen húzódó csatornák fogadják és juttatják el a Marosba. Az utcák 
többségében a burkolt utak mentén találhatók csapadékvíz-, és belvízelvezető csatornák. A fejlesztési 
területeken az építési telkek kialakításánál elő kell írni a közterületi csapadékvíz elvezető vagy 
szikkasztó árkok megépítését is. 



DESZK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2021. 

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ: TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 11 

 
6.2. Energia 
 

6.2.1. Elektromos energiaellátás 

Deszk elektromos energiaellátását a Szeged-Makó 20 kV-os légvezetékes hálózat biztosítja. A belterület 
falusias területein a családi házak a meglévő kisfeszültségű hálózatok felújítása esetén a csupasz 
légvezetékes hálózatok légkábelesre történő átépítése lehetséges, mert a meglévő épületállomány 
csatlakozása a földkábelrendszerhez többlet költséget jelentene a tulajdonosok számára, a jelenlegi 
kiépített csatlakozások a légkábelek fogadására azonban alkalmasak. A belterületi fejlesztési 
területeken azonban az elektromos ellátás a hatályos jogszabályok alapján csak földkábel rendszer 
építhető ki. 
 
6.2.2. Gáz energiaellátás 

Deszk gázellátása megoldott az Üllés-Deszk gázellátó hálózatról. A gázfogadó és nyomásszabályozó 
közműterületként került fel a szerkezeti tervlapra. A belterületen a telkek gázellátása 3 Bar nyomású 
hálózatról megoldott és az új fejlesztések megoldhatóak. 
 

6.2.3. Megújuló energia 
Deszk területén várható a napelemes rendszerek megjelenése. A napelemek megépítésének is van 
azonban felső korlátja. Ez azt jelenti, hogy az országosan megépülő napelemes rendszerek 
hullámvölgyében (téli hosszú borult időszakok, éjszakai üzem) a napelemek kiesését más erőművekkel 
pótolni kell. 
 
6.3. Elektronikus hírközlés 
A községben a telefonhálózat a teljes egészében kiépült. A hálózat üzemeltetője az Invitel Zrt.. A posta 
területén lévő telefonközpontból a kitáplálások alépítményesek és földkábelesek, de a hálózat többsége 
légvezetékes kiépítésű. Igény esetén a telefonhálózat bővíthető. 
A Kormány által meghirdetett pályázati kiírás alapján, a minden előfizetőre kiterjedő szupergyors 
hozzáférésű Internet lehetőség (SZIP) tervezése és kiépítése szükséges. 
A mobil szolgáltatók a település teljes területét lefedik. A vezeték nélküli (mobil) telefonok használata a 
településen biztosított. 
 
7. Környezetvédelem 
 
7.1. Talaj 
Deszk a Marosszög kistáj területén helyezkedik el. A kistáj 78 és 88,4 m közötti tszf-i magasságú, kis 
átlagos relatív reliefű (átlagérték 0,5 m/ km2) ártéri szintű tökéletes síkság, amelyet kisebb szigetek 
tarkítanak. Az igen jelentős vastagságú (helyenként 3 km-t is meghaladó) pannóniai üledékekre 200-400 
m vastagságban döntően folyóvízi eredetű pleisztocén rétegek telepedtek. Ezek fedője infúziós lösszel, 
Szőregnél „típusos” lösszel fedett; folyóvízi erózióval kipreparálódott magaslatai Deszktől D-re a 
felszínen is fellelhetők. Egyébként a felszínt 8-15 m vastagságban holocén üledékek borítják. Jellemző a 
homokliszt, az ártéri iszap, az agyag, a Maros övzátony sorozatán a homok. A holocén üledéksor alulról 
felfelé való fokozatos finomodása a folyóvíz szállító erejének állandó csökkenését tükrözi. 
A Marostól délre magas talajvízű, mentesített, iszapos-agyagos felszínű alacsonyártéri síkság terül el, 
számos holtmederrel tagolva. Talajtakarójában a réti talajok és azok sztyeppesedő szolonyeces 
változatai uralkodnak. Itt a szántóföldi hasznosítás csaknem kizárólagos, erős kultúrsztyep jelleget adva 
a tájnak. A Maros védgátjai között alacsonyártéri helyzetű, változó talajvízállású hullámtér húzódik fiatal, 
nyers homokos-iszapos öntéstalajokkal. 
Talajvédelem szempontjából fontos a védelmet biztosító növénytakaró megléte, a széleróziót csökkentő 
mezsgyehatárokon történő fásítás. A defláció főleg a jobb minőségű talajok humuszos rétegét károsítja.  
Deszk területének egyrészét (10,31 %-át) erdő borítja. Az erdőterület további növelése és a parlagföldek 
gyepesítése segíti a talajvédelmet. A felszínen történő beavatkozások (építkezések, útépítés, stb.) utáni 
humuszréteg-visszatelepítés, és a homokbányászatból felhagyott területek helyreállítása is fontos talaj- 
és termőréteg védelmi feladat.  
A terület talaja kis szervesanyag-tartalmú, alacsony talajértékszámú, kedvezőtlen vízháztartási 
tulajdonságú. 
 
7.2. Levegőtisztaság és védelme 

A település levegője gyakorlatilag minden légszennyező anyagra nézve még terhelhető.  
A levegő szennyezettségét döntően a hőtermelésből és a közlekedésből adódó emissziók határozzák 
meg. A deflációs külterület miatt számottevő hatással van a levegő minőségére a külterületről 
transzmisszió útján bekerülő por is. 
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint az elsőfokú környezetvédelmi hatóságnak bejelentett 
engedélyköteles légszennyező pontforrás az OKIR adatbázisa szerint 2017-ben nem üzemelt.  
A levegő minőségét pozitívan befolyásolja, hogy a településen hőtermelésre primer energiahordozóként 
jelentős hányadban földgázt használnak. A háztartások éves földgázfelhasználása a földgáz árának 
emelkedésével párhuzamosan, folyamatosan csökkent. A földgáz felhasználás csökkenése részben az 
energiatakarékos szemléletnek, de döntően a szilárd tüzelőanyagok részarányának a növekedésével 
magyarázható. A szilárd tüzelőanyagok használata a földgáztüzeléshez viszonyítva levegőtisztasági 
szempontból kedvezőtlenebb, mivel a levegőterheltségi szintet a földgáztüzeléshez viszonyítva nagyobb 
mértékben  növeli.  
A hulladéklerakó rekultivációja befejeződött, ami kedvező hatással van a levegő minőségére is. 
 
7.3.  Zaj- és rezgésterhelés 
A település belterületének legnagyobb részét falusias beépítésű lakóterület alkotja, foltonként a község 
központban településközpont területtel keveredve. Deszk közlekedési eredetű környezeti zaj-és rezgés 
terhelését az átmenő utak gépkocsi forgalma okozza. A szakkórház épületei a 43. sz. út zajától védett 
pozícióban van. A vasút a település szélén halad, az csak a legközelebbi lakótelkekre van hatással. 
Az építkezések környezetében jelentkező zajok időszakosak és kevésbé kiterjedtek, mint az üzemi és 
közlekedési eredetűek.  
 
8. Védőterületek és védősávok 
A tervlapon lehatárolásra kerültek azok a természeti adottságok, építészeti környezetből adódó 
sajátosságok és egyéb műszaki tényezők, amelyek építést befolyásoló vagy korlátozó elemet 
jelentenek, és építési, valamint övezeti előírásokhoz köthetőek. 
A védőterület a káros hatások elleni védelmet vagy biztonságot szolgáló terület, amely lehet védőterület 
vagy nyomvonal jellegű építmény esetén védősáv (biztonsági övezet). A védőterület kiterjedését, 
felhasználásának és beépítésének lehetőségét, módját és feltételeit a vonatkozó jogszabályok - ennek 
hiányában az illetékes hatóságok - előírásai alapján kell meghatározni. Ezek jelentős része országos 
jogszabályi előírásokon alapul, ezért a településszerkezeti terven ezek feltüntetése, mint más 
jogszabályokon alapuló elem szerepel, ezek módosítása az eredeti jogszabály módosításának 
függvénye. 
 
Közmű védősávok: A szerkezeti terv léptéke nem alkalmas arra, hogy ábrázolja az összes 
közműnyomvonal védősávjainak értékét, ezért a jelentősebb nagyközépnyomású földgázvezeték 
védőtávolságát jelöli a terv. A védősáv méretére vonatkozóan a szakági jogszabályok tartalmaznak 
részletes előírásokat. 
 
Mélyfúrású kutak: Az olajkutak, és szénhidrogén-ipari kutatófúrások körül egységesen 50 m 
védőterületet jelöl a szerkezeti terv, melyen belül a szakági jogszabályok előírások veendők figyelembe 
(építés, növényültetés korlátozása). 
 
Természet, élőhely és tájvédelemhez kapcsolódó védőterületek: Deszket érintő nemzetközi, 
Természetmegőrzési NATURA 2000, az országos ökológiai hálózat elemeinek (folyosó) területe a Körös 
Maros Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján került a településszerkezeti tervre. A védőterület 
bemutatásának elsődleges célja a természetes élőhelyek megőrzése. 
 
9. Korlátozások 
Közúti érdekeltségű sáv: A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A § (1) bekezdés a) pont 
szerint a közút kezelőjének hozzájárulása kell „külterületen a közút tengelyétől számított 50 méteren 
belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű 
építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez”. A szerkezeti terv feltünteti a közúti érdekeltségi sávot, amelyen 
belül az épületelhelyezést és egyes tevékenységeket országos jogszabályok korlátozzák a nyomvonalak 
biztosítása érdekében.  
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Belvízjárta területek: A szerkezeti tervlap az ATIVÍZIG 2020. évi adatszolgáltatása alapján ábrázolja 
(belvízzel erősen vagy közepesen veszélyeztetett terület jelölés), amely megegyezik a jelenleg hatályos 
(2020. májusi) megyei terv övezetével. A huzamos emberi tartózkodásra szolgáló épületrészek 
padlószintjét biztonságos magassággal kell kialakítani, hogy a belvízhelyzetek során se keletkezzen 
jelentős épületkár. Az építési tevékenység során a szigeteléseket geotechnikai jelentésre támaszkodva 
kell megoldani. 
 
Tájképvédelmi terület: A településszerkezeti terv a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság EOV helyes 
adatszolgáltatása szerint tartalmazza a lehatárolást, amely a község belterületi részét „tórus” formában 
körül öleli. Az új HÉSZ-ben és a településképi rendeletben szükséges tájképvédelmi előírások 
meghatározása.

 
 

A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 
 

Beépítésre szánt terület 

Területhasználat Építési övezet Alövezet 
Szabályozási  

jele 
Terület (ha) % 

Lakóterület Falusi lakóterület   Lf(1-5) 272,82 5,241 

Vegyes Településközpont terület   Vt(1-7) 8,68 0,167 

Gazdasági terület 
Kereskedelmi szolgáltató terület   Gksz(1-3) 4,74 0,091 

Egyéb ipari terület  Gipe(1-4) 19,97 0,384 

Különleges területek 

Egészségügyi ép. elhelyezésére  Eü 6,83 0,131 

Nagykiterjedésű sportolási célú  Sp 3,84 0,074 

Nyersanyag kitermelés (bánya), 

céljára szolgáló   B 12,36 0,237 

Temető   T 2,70 0,052 

Mezőgazdasági üzemi  Mü; Mü* 35,08 0,674 

Egyéb, helyi sajátosságot hordozó 
terület 

Szabadidős és 
rekreációs terület Szi(1-6) 24,11 0,463 

Ifjúsági táborozóhely It 1,49 0,029 

Beépítésre szánt terület összesen 392,62 7,543 
 

Beépítésre nem szánt terület 

Területhasználat Övezet Alövezet 
Szabályozási 

jele 
Terület (ha) % 

Közlekedési terület 

Közúti közlekedési és 
közműterület 

 
KÖu(1-3) 50,98 0,979 

Kötöttpályás közl. terület  KÖk 18,44 0,353 

Zöldterület 
Közkert  Zkk 1,30 0,025 

Telken belüli zöldterület  Ztb 0,72 0,014 

Mezőgazdasági területek 

Kertes mezőgazd. terület  Mk 24,98 0,480 

Általános mezőgazdasági 
terület 

Normál haszn. Má(1-3) 3484,26 66,939 

Egyéb haszn. Me 431,59 8,292 

Erdő területek 
Gazdasági erdőterület  Eg 367,14 7,053 

Védelmi erdőterület  Ev 167,55 3,219 

Vízgazdálkodási terület Vízgazdálkodási övezet  V 240,21 4,615 

Természet közeli terület Természet közeli: nádas, mocsár  Tk 10,61 0,204 

Különleges területek 

Temető (kegyeleti park)  Kp 3,53 0,068 

Nyersanyag kitermelés (bánya)   Bn 0,15 0,003 

Burkolt köztér  Kt-B 1,11 0,021 

Egyéb, helyi sajátosságot 
hordozó területek 

Sportolási célú Spn 4,3 0,083 

Rekultivált 
szeméttelep Rszt 1,71 0,033 

Hulladék átv. Hull 0,42 0,008 

Szivattyúház Szh 3,52 0,068 

 Beépítésre nem szánt terület 4812,52 92,457 

  
 

    

 Teljes település igazgatási területe 5205,14 100,000 
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6.sz. melléklet a ………../2021. (……………………..) Kt. határozathoz 

 

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

 
Készült a 2021. május 31-én érvényes jogi környezetben. 

 
 
A deszki településrendezési eszközök módosítását az országos és a megyei területrendezési tervvel 
való összeegyeztetését a 2019. januárjában megjelenő, 2019. március 16-ától érvényben lévő, 2019. 
július 16-tól módosított, hatályos új, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel (továbbiakban MaTrt), a 2019. június 22-től hatályos, 
területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 
14.) MvM rendelettel (továbbiakban MvM rendelet) és a Csongrád Megye Területrendezési Tervéről 
szóló 4/2020. (V.22.) Önkormányzati rendeletben (továbbiakban CsmTrt) foglaltakkal végezzük el. A 
megyei területrendezési terv az új, országos törvénnyel megfeleltetésre kellett, hogy kerüljön. 
 
 
A község településszerkezeti tervének megfeleltetése a megyei területrendezési terv szerkezeti tervével: 
 

 
CsmTrt Szerkezeti terve 

 
 

Az országos jelentőségű meglévő és tervezett főutak, a tervezett országos törzshálózati vasút vonal, a 
tervezett, országos jelentőségű kerékpárút, a meglévő térségi kerékpárút Deszk településszerkezeti 
tervén ábrázolásra kerültek. 
  Ezzel a TRE szerkezeti terve megfelel a területrendezési terveknek. 
 
A települési területfelhasználási egységek összeegyeztetése a megyei területfelhasználási 
kategóriákkal: 
 

  

Az új megyei szerkezeti terv Deszk területén négy területfelhasználási térséget jelölt ki. 
o erdőgazdálkodási térség 

A hatályos CsmTrt 839,00 ha erdő területhasználatot jelöl ki. A terület nagysága az övezeti lap és 
az erdő telepítésre javasolt földrészletekből tevődik össze. A települési szerkezeti terven a teljes 
erdőterület (Nébih adatból figyelembe vett területek 524,99 ha + további erdőnek tervezett 
földrészletek /6,49 ha/ + a földhivatalnál ismert, de a Nébih-nél nem nyilvántartott erdők /3,21 ha/ 
összege) 534,69 ha nagyságú. Az MaTrt 11. § (a) pontja alapján a megfeleltetést az erdők 
övezetével kell elvégezni, ezért a kimutatást lásd az övezeti lapoknál. 
 A TRE szerkezeti terve megfelel az előírásnak. 
 

o mezőgazdasági térség 
Az hatályos CsmTrt szerkezeti terve 3888,14 ha mezőgazdasági térséget jelöl ki. Az új települési 
szerkezeti terve ezen a térségi felületen 3367,76 ha mezőgazdasági (kertes, általános (normál és 
egyéb használatú) területet jelöl ki. Ez 86,61 %-os arányt biztosít a min. 75%-os előírással 
szemben. 
 A TRE szerkezeti terve megfelel az előírásnak. 
 

o vízgazdálkodási térség 
A hatályos CsmTrt szerkezeti terve 55,42 ha nagyságú vízgazdálkodási térséget jelöl ki a 
település közigazgatási területén. A szerkezeti terv 49,62 hektárt sorolt vízgazdálkodási 
területhasználatba. Az MaTrt 11. § (c) pontja szerint, ha a vízgazdálkodási térség a korábbi 
hatályos terv beépítésre szánt területein helyezkedik el és az megtartásra kerül, akkor nem kell 
figyelembe venni. Ez a különbözet 5,80 ha nagyságú. 
 A TRE szerkezeti terve megfelel az előírásnak. 
 

o települési térség 
A hatályos CsmTrt szerkezeti terve 420,42 ha-nyi települési térséget jelöl ki a község 
közigazgatási területén. A települési térségen belül falusi lakóterület, településközponti terület, 
kereskedelmi szolgáltató terület, egyéb ipari terület, különleges beépítésre szánt nagykiterjedésű 
sportterület, nyersanyag kitermelő (bánya) terület, temető, mezőgazdasági üzemi terület, egyéb 
helyi sajátosságot hordozó szabadidős és rekreációs terület került kijelölésre. 
 A TRE szerkezeti terve megfelel az előírásnak. 

 



DESZK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2021. 

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ: TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 14 

Az övezeti tervlapokkal való megfeleltetés: 
 

Övezeti tervlapok (CsmTrt 4.§ (2) szerint) 
 
1. 3.1.a Országos ökológiai hálózat – Magterületének övezete  nem érintett 

3.1.b Országos ökológiai hálózat – Ökológiai folyosójának övezete (MaTrt. 26.§) érintett  
3.1.c Országos ökológiai hálózat – Pufferterületének övezete nem érintett 

 
Deszk az országos ökológiai hálózat övezetei 
közül az ökológiai folyosó területében érintett. A 
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságának 
adatszolgáltatása alapján a nevezett övezet 
ábrázolásra került. A szerkezeti tervben új 
beépítésre szánt terület nem került kijelölésre 
ebben az övezetben. Közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala 
közül a tervezett új Bánáti út szeli át a Maros folyót 
és az árteret. Erőművek nem kerültek kijelölésre 
településen. 
Az ökológiai folyosó határa három helyen került 
korrigálásra: az egyik a 085/16 hrsz-ú teleknél a 
hatályos tervben való szerzett építési jog alapján; a 
második a 060/10 hrsz-ú teleknél magánút 

kialakítása végett, a harmadik hely pedig a belterületi határ növelése végett, két dűlő út nagyságáig 
(hrsz.: 075/9; 076/4) került változtatásra. A szerkezeti terv jelöli a pontosításokat. 
 
Körös Maros Nemzeti Park Igazgatóságának adatszolgáltatásai Deszk alaptérképén. 
1. Ökológiai hálózat: összevont folyosó területe 
2. Tájképvédelmi terület 
3. Természetmegőrzési NATURA 2000 terület 
4. Exlege kunhalom 

A TRE szerkezeti terve megfelel az övezeti előírásoknak. 
 
 

2. 3.2.a. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete nem érintett 
3.2.b. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete (9/2019. (VI.4.) MvM rendelet 2.§) érintett 
 

Az adatszolgáltatással megkapott jó termőhelyi 
adottságú szántók területén 85 %-ban 
mezőgazdasági terület került kijelölésre. Az 
övezetben nincs új külfejtéses bányatelek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A TRE szerkezeti terve megfelel az övezeti előírásoknak. 

 
 
 

3. 3.3. Erdők övezete és Erdőtelepítésre javasolt területek övezete (MaTrT.29-30. §) érintett 
 

Az övezeti tervlap szerint az erdők övezetének 
nagysága Deszken 549,03 ha. Az erdők 
övezetének nagysága nem egyezik meg teljes 
mértékben az adatszolgáltatások mértékével 
(548,26 ha), összesítve 0,77 ha a különbség 
jelent. Van két telek (027/12 egyrésze és 425/3 
hrsz-ú telkek), amelyek gazdasági és egyéb 
erdőként bár nyilvántartott erdők, de nem részei 
az övezetnek, így ez a két telek nem került bele a 
későbbi számításba. Továbbá a 0232/1 hrsz-ú 
telekrész erdők övezetébe tartozik, de a Nébih-nél 
sem és a földhivatali nyilvántartásban sem erdő, 
az mezőgazdasági területbe került, az övezeti 
tervi érintettség miatt a számításba figyelembe 
vételre kellett viszont venni. 
A lenti táblázat mutatja be, hogy melyek azok a 

telkek, amelyek vagy tulajdonosi kérésre, vagy pedig egyéb, tartalékképzés miatt nem erdő területként 
kerültek besorolásra a szerkezeti terven. 
Az MaTrt 29.§ előírás 2. mondata szerint a törvény hatályba lépése előtt már beépítésre szánt területnek 
kijelölt erdő területek nagyságát figyelmen kívül lehet hagyni. Ebben az esetben 0,03 ha nagyságú 
terület nem került a számításba. A figyelembe vett eltérés 4,96%, az MaTrt alapján 5% maximális 
csökkenés fogadható el. Az erdőtelepítésre javasolt területeken újabb erdők nem kerültek kijelölésre. 
 

Hrsz 
Adatok 
szerinti 

besorolás 
ha Új 

besorolás 

Nem kellett 
figyelembe 

venni 

Figyelembe 
kellett venni % 

0232/1 erdők öv 5,13 Má2   

27,20 4,96 

047/10 Eg 2,82 Má1   

0175 Ev 0,69 V   

0278 Ee 17,73 Má1   

085/8 Eg 0,83 V   

085/17 Eg 0,03 Gksz 0,03     
 

A TRE szerkezeti terve megfelel az övezeti előírásoknak. 
 

4. 3.4. Tájképvédelmi terület övezet  érintett 
 (9/2019. (VI.4.) MvM rendelet 4.§ és CsmTrt 4.§ (10) bekezdés) 

 
Deszk tájképvédelmi területének déli részét a 
Maros régi medrének felszíni formájához 
köthető, annak helyén kialakult, NATURA 2000 
területként védett, „Deszki gyepek” terület adja. 
Ezen a tájképvédelmi területen épített örökség 
nincs, a meglévő megmaradt tanyaépületek 
védelmére a helyi építési szabályzat fogalmazott 
meg előírásokat. A tanyaépületek tetőzetét a 
meglévő mintájára lehet felújítani, vagy 45 fokos 
nyeregtetőt kell építeni.  
 
 
 
 
 

A TRE szerkezeti terve megfelel az övezeti előírásoknak. 
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5. 3.5. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete nem érintett 

 
6. 3.6. Vízminőség-védelmi terület övezete érintett 

 (9/2019. (VI.4.) MvM rend. 5.§ és CsmTrt 4.§ (9) bekezdés) 
 
Deszk belterületén szinte kiépített a 
szennyvízcsatorna hálózat, ezen keresztül jut el a 
szennyvíz a szegedi szennyvíztisztító telepre. A 
helyi építési szabályzat rendelkezik arról, hogy 
amennyiben a belterületi telkek közül, ha van 
olyan, amelynek a szennyvízelvezetését 20 m 
belül nem lehet megoldani, vagy külterületi 
ingatlanon keletkezik a szennyvíz, akkor azt csak 
teljesen zárt, szennyvízgyűjtő műtárgyba lehet 
gyűjteni. 
 
 
 
 

 
 

A TRE szerkezeti terve megfelel az övezeti előírásoknak. 
 
7. 3.7. Nagyvízi meder övezete (9/2019. (VI.4.) MvM rendelet 6.§) érintett 
 

A településrendezési eszközökben nem került 
kijelölésre új beépítésre szánt terület az övezet 
területén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A TRE szerkezeti terve megfelel az övezeti előírásoknak. 
 
 
3.7. VTT-tározók övezete nem érintett 
 
 

8. 3.8. Honvédelmi és katonai célú terület övezet nem érintett 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. 3.9. Ásványi nyersanyagvagyon övezete (9/2019. (VI.4) MvM rendelet 8.§) érintett 
 

A TRE-ben az adatszolgáltatások alapján kitermelő 
kutak helyeit, kapcsolódó vezetékek nyomvonalait 
feltüntettük, a kitermeléshez szükséges területeket 
beépítésre szánt (B) és beépítésre nem szánt (Bn) 
bányaterületbe soroltuk. A beépítésre szánt területet 
nem számít újnak a korábbi tervben szereplő „szerzett 
jogként” megőriztük. Az MVM rendelet 8.§ (1) és (2) 
bekezdése szerint a kutak és vezetékek nyomvonalán 
mezőgazdasági területeket jelöltünk ki, amely nem 
lehetetleníti el a távlati nyersanyag kitermelést.  
 
 
 
 
 

A TRE szerkezeti terve megfelel az övezeti előírásoknak. 
 

10. 3.10. Rendszeresen belvízjárta terület övezete (9/2019. (VI.4) MvM rendelet 9.§) érintett 
 

Az ATIVÍZIG adatszolgáltatását tartalmazzák a 
településrendezési eszköz elemei. A 
rendszeresen belvízjárta területén új beépítésre 
szánt terület nem kerül kijelölésre. Az övezetben 
elhelyezkedő meglévő beépítésre szánt 
területeken megvalósuló épületekhez a 
padlószintek magasságra vonatkozó előírásokat 
tartalmaz a helyi építési szabályzat. 
 
 
 
 
 
 
 

A TRE szerkezeti terve megfelel az övezeti előírásoknak. 
 
11. 3.11. Tanyás területek övezete érintett 

 (9/2019. (VI.4) MvM rendelet 10.§ (2) bekezdés a) és b) pontja) 
 

Deszkre nem igazán jellemző a tanyás területhasználat, 
összesen 30 db tanya van a település területén. 
Azonban a tájkarakterének megőrzése érdekében a 
meglévő tanyákra építhető lakóépületek 
épületmagasságát 5,50 m-ben maximalizálja a helyi 
építési szabályzat. A településképi rendelet pedig 
anyaghasználatra ad előírásokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A TRE szerkezeti terve megfelel az övezeti előírásoknak. 
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12. 3.12. Nemzetközi hármashatár menti városhálózati csomópont térség övezete érintett 

(4/2020. (V.22.) Ör. 6.§.) 
 

A közép-európai viszonylatban is jelentős várossűrűsödés 
kohézióját, együttműködését a nemzetközi hármas 
határmenti kapcsolatok érdekében a TFK célként 
határozza meg, a településszerkezeti terv pedig tervezett 
közlekedési elemként jelöli az M43 autópályát a szerb és a 
román határt összekötő, tervezett országos főút (Bánáti út) 
nyomvonalát. Szeged várossal való kapcsolatot a TRAM-
TRAIN kiépítése erősíti majd, ennek a tervezett 
nyomvonala szintén a szerkezeti terven ábrázolásra került. 
 

 
 
 
 

A TRE szerkezeti terve megfelel az övezeti előírásoknak. 
 
13. 3.13. Térszerkezeti szempontból jelentős térszervező települések övezete nem érintett 

 
 

14. 3.14. Egyedi mezőgazdasági és tájgazdálkodási övezetek  érintett 
  (4/2020. (V.22.) Ör. 11, 12, 15.§.) 
 
Az egyedi mezőgazdasági és tájgazdálkodási övezetek általános előírásait figyelembe veszi a 

szerkezeti terv: a volt majorok és környezetük 
különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi 
területbe, a megyei területi szerkezeti tervben nem 
vízgazdálkodási térségként jelölt nádasokat (még az 1 
hektár alattit is) természetközeli területhasználatba, a 
gyepek (rét, legelő) korlátozott (egyéb) használatú 
mezőgazdasági területekbe kerültek besorolásra. 
Nagytáblás, intenzív termőtáj övezetében új 
beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésére, így 
CsmTrt erre vonatkozó előírásai nem relevánsak 
Deszk esetében. A mezőgazdasági területek nyugati 
oldalán a helyi építési szabályzat a termőföld és a 
tájképvédelme érdekében épületek építését tiltja. 
Ártéri komplex tájgazdálkodás övezetében beépítésre 

nem szánt övezetek közül vízgazdálkodási, védelmi és gazdasági erdő, természetközeli, kertes és 
normál használatú területek kerültek kijelölésre. A megyei területrendezési terv szabályzatában 
megfogalmazott turisztikai célokat segítő előírásokat határoz meg a település helyi építési szabályzata. 
A 060/17 hrsz-ú telket szabadidős és rekreációs építési övezetként jelöli ki a terv az egyedi, helyi 
sajátosságot hordozó különleges beépítésre szánt terület keretében. Ez a terület azonban nem számít új 
beépítésre szánt területnek, mert a hatályos tervben is ez az ingatlan nyersanyag-kitermelő, beépítésre 
szánt területbe tartozott. 

 
A TRE szerkezeti terve megfelel az övezeti előírásoknak. 

 
15. 3.15. Hagyományos gyümölcstermesztési térség övezete nem érintett 

 
16. 3.16. Szőlő termőhelyi kataszteri I. és II. osztályú terület övezete nem érintett 

 
7.sz. melléklet a ……/2021. (………..) Kt. határozathoz 

 
BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSA AZ ÚJ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVHEZ 

 

 
Fő területhasználat Területhasználat 

Terület 
(ha) 

Szorzó BAÉ 
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É
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E

R
Ü

L
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Lakóterület Falusi lakóterület 272,82 2,4 654,768 

Vegyes terület Településközponti vegyes terület 8,68 0,5 4,340 

Gazdasági terület 
Kereskedelmi szolgáltató ter. 4,74 0,4 1,896 

Egyéb ipari terület 19,97 0,4 7,988 

Különleges terület 

Egészségügyi épületek 
elhelyezésére szolgáló terület 

6,83 3,0 20,490 

Nagykiterjedésű sportolási célú 3,84 1,5 5,760 
Nyersanyag kitermelés (bánya) 
céljára szolgáló  

12,36 0,1 1,236 

Temető  2,70 3,0 8,100 

Mezőgazdasági üzemi 35,08 0,7 24,556 
Egyéb, helyi 
sajátosságot 

hordozó 
terület 

Szabadidő és 
rekreációs terület 24,11 1,5 36,165 

Ifjúsági táborozó 
hely 

1,49 1,5 2,235 
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Közlekedési terület 
Közúti közlekedési és közműterület 50,98 0,6 30,588 

Kötöttpályás közlekedési terület 18,44 0,6 11,064 

Zöldterület 
Közkert 1,30 6,0 7,800 

Telken belüli zöldterület 0,72 6,0 4,320 

Mezőgazdasági 
terület 

Kertes mezőgazdasági terület 24,98 5,0 124,900 

Általános 
mezőgazdasági 

Normál haszn. 3484,26 3,7 12891,762 

Egyéb használatú 431,59 3,7 1596,883 

Erdő terület 
Gazdasági erdő 367,14 9,0 3304,260 

Védelmi erdő 167,55 9,0 1507,950 

Vízgazdálkodás Vízgazdálkodási övezet 240,21 6,0 1441,260 
Természetközeli 
terület 

Természet közeli: nádas, mocsár 10,61 8,0 84,880 

Különleges terület 

Temető (kegyeleti park) 3,53 6,0 21,180 

Nyersanyag kitermelő (bánya) 0,15 0,2 0,030 

Burkolt köztér 1,11 0,3 0,333 

Egyéb, helyi 
sajátosságot 
hordozó terület 

Sportolási célú 4,30 3,2 13,760 
Rekultivált 
szeméttelep 

1,71 0,1 0,171 

Hulladék átvevő 0,42 0,1 0,042 
Szivattyúház 
telep 

3,52 3,2 11,264 

Biológiai aktivitásérték összesen 21819,981 
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DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
……/2021. (……………….) önkormányzati rendelete 

Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról  
 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és 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 38. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád-Csanád Megyei 
Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda; Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi, és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály; 
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság; Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály; Országos Vízügyi Igazgatóság; Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi 
Igazgatóság; Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi 
Osztály; Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály; Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály; Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légiforgalmi és Repülőtéri 
Hatósági Főosztály; Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Műszaki Hatósági Főosztály Közlekedési 
és Útügyi Osztály; Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilv. 
Osztály; Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Építéshatósági és Örökségvédelmi Főosztály 
Építéshatósági Osztály 1; Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Hatósági és 
Koordinációs Osztály; Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal Földhivatali 
Osztály; Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály; Honvédelmi 
Minisztérium Hatósági Főosztály Honvédelmi Hatósági Osztály; Csongrád-Csanád Megyei 
Rendőrfőkapitányság; Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati 
Osztály; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda; Országos Atomenergetikai 
Hivatal; Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály; Csongrád-Csanád Megyei 
Önkormányzati Hivatal; Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata; Kübekháza Község 
Önkormányzata; Kiszombor Község Önkormányzata; Ferencszállás Község Önkormányzata; Klárafalva 
Község Önkormányzat, valamint a Partnerségi Szabályzat szerinti résztvevők véleményének kikérésével 
– az alábbi rendeletet alkotja: 

 
I. RÉSZ 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

I. Fejezet 
Általános előírások 

 

1. A rendelet hatálya, alkalmazása, értelmező rendelkezések 
 

1. § 
 

(1) Jelen rendelet hatálya Deszk község teljes közigazgatási területére terjed ki. 
 

(2) A község közigazgatási területén az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti építési tevékenységet folytatni és ezekre hatósági 
engedélyt adni e rendeletben és annak 
a) 1. melléklet: SZT-1  1:8000 léptékű külterületi szabályozási tervben, 
b) 2. melléklet: SZT-2 külterületi jelmagyarázatban, 
c) 3. melléklet: SZT-3/1-2 1:2000 léptékű belterületi szabályozási tervekben, 
d) 4. melléklet: SZT-4 belterületi jelmagyarázatban, 
e) 5. melléklet: SZT-5 építési helyek kijelölési lehetőségei tervben, 
foglaltak szerint szabad (továbbiakban összefoglaló néven: Szabályozási terv). 

 

(3) Az Étv., valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait az e rendeletben foglalt 
kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell alkalmazni. 
 

(4) A főépületek az épületek azon csoportja, melyek az övezeti előírásokban megnevezett 
rendeltetések befogadói. A főépületektől a jelen rendelet megkülönbözteti a melléképületeket. 
 

(5) A melléképületek a telek és a telken álló főépület(ek) rendeltetésszerű használatát, működtetését 
elősegítő, kiegészítő rendeltetésű épület. Az építési helyen belül épülő melléképületek legfeljebb 
3,0 m épületmagassággal és magastető esetén legfeljebb 5,0 m gerincmagassággal épülhetnek. 

 
 

2. Közigazgatási és belterületi határ 
 

2. § 
 

(1) A község közigazgatási területe nem változik. 
 

(2) A belterületi határ módosítását – szükség szerint fokozatosan, ütemezetten belterületből való ki- 
vagy belterületbe való bevonással – a vonatkozó általános szabályok alapján kell lefolytatni. 

 
 

3. A táj- és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások 
 

3. § 
 

(1) A Szabályozási terven jelölt a „Nemzetközi Natura2000” és az „Országos ökológiai hálózat – 
ökológiai folyosó” övezetének területén az alábbiakat kell betartani: 

a) a védett területeken bármilyen építési tevékenység csak a természetvédelmi hatóság 
hozzájárulásával végezhető; 
b) a védett területek határától 50 m-en belül trágyatárolót, komposztálót elhelyezni, 
birtokközpontot kialakítani, műtrágyázást végezni tilos. 
 

(2) A Szabályozási terven jelölt Kunhalmok ex-lege védett területén építkezni, földmunkát végezni 
nem szabad. 

 
(3) Energiatermelő szélkerék – amennyiben teljes magassága a 18,0 m-t meghaladja – lakott 

területtől min. 300 m-re helyezhető el az egyéb országos előírások figyelembe vételével. 
 
 

4. Régészeti és építészeti értékek védelme 
 

4. § 
 

A Szabályozási tervlapokon és a 1. függelékben helyrajzi számokkal felsorolt, nyilvántartott régészeti 
lelőhelyek térségében sorra kerülő földmunkával járó beruházáshoz a területileg illetékes szakhatóság 
engedélyét be kell szerezni. 



DESZK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK  2021. 

RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ: SZABÁLYOZÁSI TERV        18 

 

 
5. Környezetvédelmi előírások 

 
5. § 

 

(1) Az építési övezetekben és az övezetekben az üzemi és szabadidős létesítménytől, az építési 
kivitelezési tevékenységből és a közlekedésből származó zaj terhelési határértékei a környezeti 
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló jogszabályok szerint állapítandók meg.  
 

(2) Deszk területére levegőterhelés (emisszió) szempontjából a vonatkozó hatályos rendeletekben 
és hatósági előírásokban előírt határértékeket kell alkalmazni. 
 

(3) A felszíni vízelvezető árokba és csapadékvíz tározóba szennyvíz nem vezethető és nem üríthető. 
 

(4) A szabályozási területen levő ingatlanok használatakor keletkező hulladékokat az ingatlan 
határán belül környezetszennyezést és környezetveszélyeztetést kizáró módon kell gyűjteni. 
 

(5) A szennyvíz szükség szerinti előtisztításáról az ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles 
gondoskodni.  
 

(6) Amennyiben nincs csapadékvíz elvezető csatorna, akkor a csapadékvíz elhelyezését az 
ingatlanon belül kell megoldani. 

 
6. Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások 

 
6. § 

 
Ha az ingatlan tulajdonosa a község külterületén a dűlőút felől fákat kíván ültetni, akkor azokat a 
telekhatártól 2,0 m-re telepítheti, de az új fasor az út tengelyétől 8,0 m-nél közelebb nem lehet. 
 

II. Fejezet 
Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások 

 
7. Tilalmak, elővásárlási jog 

 
7. § 

 
(1) Építési tilalom áll fenn a tervezett közutak és közterületek területbiztosítása érdekében. 

 
(2) A tervezett közutakkal érintett telkek esetében Deszk Község Önkormányzatát (a továbbiakban: 

Önkormányzat) elővásárlási jog illeti meg. 
 

8. A telekalakításra vonatkozó előírások 
 

8. § 
 

Az előírt legkisebb telekméretnél kisebb telkek is bárhol kialakíthatók közműépítmények (például 
transzformátorház, szennyvízátemelő) részére. 

 

9. Beültetési kötelezettség 
 

9. § 
 

(1) Beültetési kötelezettségű telekrészen épület nem létesíthető. 

 
(2) A beültetési kötelezettségre jelölt terület min. 75%-át többszintes növényállománnyal kell 

betelepíteni. A min. 75%-os területi nagyságon belül a teljes kötelezettségre jelölt területet alapul 
véve 100 m2-ként 1 db fa és 40 db cserjét kell ültetni. A nem burkolt, fennmaradó részen gyep 
vagy gyeppótló növények helyezendők el. 
 

(3) Ha a Gipe1 jelű, egyéb ipari gazdasági területen szabályozási vonalakkal körülhatárolt teljes 
tömb egy építési telekként kerül összevonásra, akkor közterületi útcsatlakozáshoz két helyen 
burkolt útcsatlakozás építhető a Köu2 jelű közterület felől, a beültetési kötelezettségű területen 
keresztül. Amennyiben a Gipe1 jelű tömbben több építési telek kerül kialakításra, akkor 
telkenként egy-egy útcsatlakozás építhető a Köu2 jelű közterület felől, a beültetési kötelezettségű 
területen keresztül. 
 

10. Településrendezési szerződés, együttműködési megállapodás 
 

10. § 
 

(1) A fejlesztési terület tulajdonosa bővítés vagy új beruházás esetén településrendezési szerződést, 
vagy együttműködési megállapodást köt az Önkormányzattal, amelyben rögzíteni kell a tervezett 
létesítményekhez szükséges közterületi fejlesztések költségviselésének és kezelésbe vételének 
feltételeit. 

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződésben/megállapodásban meghatározott közterületi 

létesítményeket az Önkormányzat vagyonátadási/átvételi eljárás keretében térítésmentesen 
tulajdonába veszi és működteti. 

 
III. Fejezet 

Közművek előírásai 
 

11. A közművek elhelyezésre vonatkozó előírások 
 

11. § 
 

(1) Útépítésnél, útrekonstrukciónál a közművek szükség szerinti, egyidejű megvalósításáról – 
felújításáról –, valamint fák elhelyezéséről és zöldsávok kialakításáról gondoskodni kell. 
 

(2) Szennyvízszikkasztó létesítése csak ott engedélyezhető, ahol 100 m-en belül szennyvízcsatorna 
nincs és a talaj szikkasztásra alkalmas. 
 

(3) Külterületen a közművek részére az alábbi védőterületeket – biztonsági zónákat – kell kijelölni a 
vonatkozó jogszabályok szerint: 
a) elektromos légvezeték -   20 kV 5,0 – 5,0 m, 
b) csapadékvíz elvezető csatorna 

vagy öntözőcsatorna   6,0 – 6,0 m, 
c) vízellátó vezeték    2,0 – 2,0 m, 
d) 6-20 bar közötti nyomású gázvezeték mentén  6,0 - 6,0 m, 
e) csapadékvíz elvezető csatorna vagy öntözőcsatorna 6,0 – 6,0 m, 
f) MOL szénhidrogén vezeték  GOÜ 28,0 – 28,0 m, 
g) olajkutak körül  50,0 m, 
h) lezárt olajkutak körül  10,0 m. 

 
(4) Az előző pont szerinti védőterületeken új tanya vagy egyéb, emberi tartózkodásra szolgáló 

épület, illetve más, védőövezetet igénylő létesítmény építése (építési tevékenység) csak az 
illetékes szakhatóságok hozzájárulása esetén engedélyezhető. 
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12. Építési övezetek/övezetek közművesítettségének mértékére vonatkozó előírások 
 

12. § 
 

(1) Teljes közműellátottság szükséges a „Lakó”- (Lf2t; Lf4), a „Településközponti (Vt1; Vt2; Vt3; Vt4; 
Vt5; Vt6; Vt7) és a különleges egészségügyi épületek elhelyezésére szolgáló (Eü) területen a 
következők szerint:  
a) energia (villamos energia és gáz) közüzemi, közcélú, vagy alternatív energiaforrásból való 

biztosítása, 
b) ivóvíz közüzemi biztosítása, 
c) közüzemi szennyvízelvezetés biztosítása, 
d) közterületi csapadékvíz-elvezetés kiépítése szükséges. 

 
(2) Legalább részleges közműellátottság szükséges a „Lakó”- (Lf1; Lf2; Lf2*; Lf3; Lf6), az „Egyéb 

ipari” (Gipe1) területen következők szerint: 
a) villamos-energia közüzemi, közcélú, vagy alternatív energiaforrásból való biztosítása, 
b) ivóvíz közüzemi vagy közcélú biztosítása, ha a funkcióhoz szükséges, 
c) közterületi csapadékvízelvezetés 
d) a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel, vagy 

tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt 
szennyvíztárolóban 

 
(3) Ha az Lf1; Lf2; Lf2*; Lf3; Lf6 építési övezet valamely telkén történik építkezés és a telekhez 

kapcsolódó közterületen nincs csapadékvíz elvezető rendszer, akkor a (2) bekezdés c) pontja 
szerinti kötelezettséget figyelmen kívül kell hagyni. 

 
(4) Legalább hiányos közműellátottság szükséges a Lakóterületen (Lf5), a „Kereskedelmi és 

szolgáltató” területen (Gksz1-3); az „Egyéb ipari” területen (Gipe2-4), a különleges beépítésre 
szánt „Nagy kiterjedésű sportolási célú” területen (Sp), a „Temető” területen (T), a 
„Mezőgazdasági üzemi” területeken (Mü; Mü*), az egyéb különleges beépítésre szánt 
„Szabadidős és rekreációs” területen (Szi1-5) és az Ifjúsági táborozó hely területen (It) 
következők szerint: 
e) villamos-energia közüzemi, közcélú, vagy alternatív energiaforrásból való biztosítása, 
f) ivóvíz közüzemi vagy közcélú biztosítása, ha a funkcióhoz szükséges, 
g) közüzemi szennyvízelvezetés, ha 20-m-en belül nem adott, akkor a szennyvíz tisztítása és 

elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel, vagy tisztítómezővel ellátott 
oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban, 

h) a csapadékvíz-elvezetést/megtartást telken belül szikkasztással vagy záportározóban való 
gyűjtéssel is meg lehet oldani. 

 
(5) Az Mk, az Má2 és az Má3 terület közműellátottsága csak akkor szükséges, ha az épülő 

építmény/épületek funkciója, a benne elhelyezésre kerülő technológia igényli. Huzamos emberi 
tartózkodásra szolgáló helyiséget is magába foglaló épületet (pl. lakóépület) építeni 
villamosenergia, illetve csak a népegészségügyi hatóság által vegyi és biológiai komponensekre 
is kiterjedő ivóvíz-vizsgálati jegyzőkönyv alapján elfogadott ivóvíz-ellátás és szakszerű 
szennyvízelhelyezés megléte esetén lehet. 

 
(6) Az új utcákban és az új magánutakon az elektromos és távközlési vezeték kizárólag föld alatt 

helyezhető el.  

 
IV. Fejezet 

Az építés és a telekhasználat általános szabályai 
 

13. Az építés és a telekhasználat általános szabályai 
 

13. § 
 

(1) Az 1. és a 3. mellékleten kijelölt, vízállásos, mélyfekvésű területen – az építési engedély 
feltételeként – meg kell követelni a terepszinthez képest min. 0,6 m-re kiemelt földszinti 
padlószint kialakítását.  

 
(2) A vízállásos területen lévő telkeken történő építkezés esetén legalább egy helyről, a Jakabb 

Gyula utcától nyugatra kijelölt és a József Attila utcától délre eső új területeken a szabályozási 
terven jelölt helyekről vett mintákból készült talajmechanikai szakvélemény alapján lehet. A 
talajmechanikai szakvélemény megléte a lakóépületek építése esetén az építési napló 
nyitásának, más rendeltetésű épület építésekor az építési engedély kiadásának feltétele. 
 

(3) A beépítésre szánt területeken az épületek, építmények +- 0,00 szintjének meghatározásában 
mind a tervezési, mind a kivitelezési szakaszban a Deszki Polgármesteri Hivatal – ügyintézőjén 
keresztül – kizárólagosan közreműködik. 
 

(4) A Jakabb Gyula utcától nyugatra az új lakó-, településközponti és egyéb ipari területek és a 
József Attila utcától délre eső új lakóterületek beépítésének (lakóépület esetében az építési 
napló megnyitása, más rendeltetésű épületek építési engedélyének kiadásának) feltétele a 
kijelölt utcanyitása, ill. -szélesítés közterületi lejegyzése, a durva tereprendezése, illetve a 
szükséges közművek (víz, csatorna, csapadékvízrendszer, gáz-, elektromos és távközlési 
vezetékek föld alatti elhelyezése) kiépítése, min. 4,5 m szélességű szilárd burkolatú közút és 
szabvány szerinti járda kiépítése, szükség esetén a terület művelés alóli kivonása történjen meg. 
 

(5) A település területén pincét építeni csak talajmechanikai szakvélemény alapján lehet. 
 

(6) Deszk község teljes közigazgatási területén közterületről és a magánútról egyaránt telkenként 
csak egy-egy darab gépkocsi behajtásra alkalmas bejáró (áthajtó, kapu) útcsatlakozás alakítható 
ki max. 4 m-es szélességgel. Saroktelek esetében mindkét útról nyitható egy - egy bejáró. Ha a 
közterületi beálló hossza (járda külső széle és az út telek felőli széle közötti szakasz) nem 
elegendő két autó egymás mögé történő parkolásához (min. 10,0 m), akkor 5,0 m széles bejáró 
is építhető (8) bekezdés előírása szerint.  
 

(7) Amennyiben a telken álló fő,- vagy melléképületben garázs is kialakításra kerül, mely 
közvetlenül, vagy előkerten át a közterületre (magánútra) nyílik, és az ehhez építendő bejáró 
nem használható a telek kertjébe történő beközlekedésre – úgy egy telekhez max. 2 db, 
egyenként 4 m széles bejáró (áteresz) alakítható ki. Saroktelek esetében ez a kivétel nem növeli 
az építhető bejárók számát. Ha a közvetlenül, vagy előkerten át a közterületre (magánútra) nyíló 
garázshoz építendő beálló hossza (járda külső széle és az út telek felőli széle közötti szakasz) 
nem elegendő két autó egymás mögé történő parkolásához (min. 10,0 m), akkor 5,0 m széles 
bejáró is építhető (8) bekezdés előírása szerint.  
 

(8) Amennyiben, a telken álló – vagy odatervezett – fő-, vagy melléképületben dupla garázs létesül, 
mely közvetlenül vagy előkerten át a közterületre (magánútra) nyílik, úgy ehhez 1 db, max. 6 m 
széles bejáró építhető. Amennyiben az ehhez építendő bejáró nem használható a telek kertjébe 
történő beközlekedésre – úgy egy ingatlanhoz további 1 db, max. 4 m széles bejáró alakítható ki. 
Amennyiben a telek előtti közterületen csapadékvíz elvezető, vagy szikkasztó árok van, úgy a 6 
m széles bejáró kialakítása esetében a bejáró közepén egy tisztítónyílást kell kialakítania az 
ingatlan tulajdonosának, vagy használójának. 
 

(9) A bejárókhoz tartozó, azok szélein, vagy az azokat a csapadékvíz árok felől lezáró támfalak 
közötti távolságnak meg kell egyezni az építhető bejáró maximális szélességével, mely max. 4; 5 
vagy 6 m lehet. 
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(10) A beépítésre szánt terület építési övezeteiben – kivétel a különleges beépítésre szánt 

egészségügyi épületek elhelyezésére szolgáló (Eü) területet – megvalósuló épületek, a 
mezőgazdasági (Má2, Má3) területeken épülő lakóépületek, valamint a meglévő tanyaépületek 
tetőjének átépítése, felújítása esetén a tetőidom 18°– 45° közötti hajlásszögű lehet tetszőleges 
tetőformával. Ezen belül a tető vízszintes vetületi alapterületének max. 20%-án ennél laposabb –
akár lapos- tető is engedélyezhető a lejtésnek megfelelő héjalással. A kertes mezőgazdasági 
(Mk) területen a gazdasági és lakóépületek tetőidoma 18°– 45° közötti hajlásszögű lehet. 
 

(11) Gazdasági célú (Gksz; Gipe; Mü) és a mezőgazdasági (Má2, Má3) területeken a lakóépülettől 
eltérő funkciójú épületeknél a tetőidom hajlásszöge, és formája kötetlen.  
 

(12) Az egészségügyi épületek elhelyezésére szolgáló (Eü) területen a helyileg védett és meglévő 
épületekhez igazodó tetőformát kell kialakítani (pl. meglévő lapostetős épületre a helyi védett 
épület tetőformájához igazodó magastető építése, és bármilyen új épület építésekor is a védett 
épület megjelenéséhez illeszkedő tetőt kell építeni). 

 
14. § 

 
(1) Új, nagy létszámú állattartó telep a település külterületén 43. sz. főúttól délre és a 0341 hrsz-ú 

dűlőúttól keletre, a belterületi lakóterülettől legalább 500 m-re Má2 jelű, normál használatú, 
általános mezőgazdasági terület lévő, legalább 3,0 ha nagyságú földrészleten helyezhető el. 

 
(2) Trágyadomb telekhatártól legalább 5,0 m-re, lakóépülettől legalább 10,0 m-re, intézmény telkétől 

legalább 20,0 m-re helyezhető el. 
 

(3) Nem közterülettel határos telekhatár mentén a legkisebb növénytelepítési távolság az ingatlan 
határától: 

a) 3,0 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs-bokor és díszcserje: 1,5 m; 
b) 3,0 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb díszfa: 2,0 m; 
c) 3,0 m-nél magasabbra növő gyümölcs- és díszfa, valamint gyümölcs-bokor és díszcserje 
(élősövény): 5,0 m. 
d) egyéb bokrosodó, futó konyhakerti növények: 1,0 m. 

 
(4) A telken belül telepítésre kerülő fák kifejlett korukban sem korlátozhatják a szomszédos 

ingatlanok használatát, ennek megfelelően kell az ingatlanhatároktól a telepítési távolságokat 
meghatározni. Invazív növények nem telepíthetők. 

 
14. Katasztrófavédelem 

 
15. § 

 
(1) A Község területe katasztrófavédelmi szempontból III. osztályba, árvízvédelmi szempontból 

„enyhén veszélyeztetett: C” kategóriába tartozik. 
 

(2) Az elégséges védelmi szint követelményei: 
a) Riasztás: a lakosság riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása feltételeinek biztosítási 

módja lakosság körében a szórólapozás, hirdetmények a települési hirdetőtáblákon, 
kereskedelmi egységekben és intézményekben való kihelyezése. 

b) Lakosságvédelmi módszer: a kockázatviselésben megállapított ár- és belvíz főveszélynek 
megfelelően kitelepítés és kimenekítés. 

c) Felkészítés: a lakosság 3 évente történő aktív tájékoztatása, a lakosság passzív 
tájékoztatása nyomtatott és elektronikusan elérhető információs anyagok biztosításával, a 
lakosság felkészítése a riasztás módszerének és jelének felismerésére, valamint annak 
megfelelő magatartási szabályokra. 

d) Védekezés: települési polgári védelmi szervezet gyakoroltatás és szükség szerinti bevonása 
a védekezésbe, járási mentőcsoport bevonása, a karitatív és más önkéntes, humanitárius 
feladatot ellátó szervek bevonásának tervezése. 

e) Induló katasztrófavédelmi készlet: teljes induló katasztrófavédelmi készlet megléte. 
 

II. RÉSZ  
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 

 
V. Fejezet 

Deszk területhasználati felosztása 
 

15. A területhasználat 

 
16. § 

 
(1) Az 1. § (1) bekezdés szerinti tervezési terület beépítésre szánt és beépítésre nem szánt 

területeket foglal magába. 
 
(2) A beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege szerint: 

a) lakóterület, 
b) vegyes terület, 
c) gazdasági terület, 
d) különleges terület lehet. 

 
(3) A beépítésre nem szánt területek általános használatuk jellege szerint: 

a) közlekedési és közműterület, 
b) zöldterület, 
c) erdőterület, 
d) mezőgazdasági terület, 
e) vízgazdálkodási terület, 
f) természet közeli (nádas) terület, 
g) különleges terület lehet. 

 
VI. Fejezet 

Beépítésre szánt építési övezetek előírásai 
 

16. Beépítésre szánt építési övezetek  
 

17. § 
 

A rendelet hatálya alá tartozó területen a Szabályozási terv a beépítésre szánt területeken a sajátos 
építési használatuk szerinti az alábbi építési övezeteket jelöli ki: 

a) falusias lakóterület Lf1; Lf2; Lf2*; Lf2t; Lf3; Lf4, Lf5, Lf6 
b) településközpont terület Vt1; Vt2; Vt3; Vt4; Vt5; Vt6; Vt7, 
c) gazdasági területen belül lehet 
 ca) kereskedelmi és szolgáltató terület Gksz1; Gksz2; Gksz3, 
 cb) egyéb ipari terület Gipe1; Gipe2; Gipe3; Gipe4, 
d) különleges területen belül lehet  
 da) egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló terület Eü, 
 db) nagykiterjedésű sportolási célú terület Sp, 

dc) nyersanyag-kitermelés, nyersanyag- B, 
  feldolgozás céljára szolgáló terület  

dd) temető területe T, 
de) mezőgazdasági üzemi Mü; Mü*, 
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 df) egyéb, helyi sajátosságot hordozó területek 
 dfa) szabadidős és rekreációs terület Szi1-5, 
 dfb) ifjúsági táborozó hely It. 
 

17. Falusias lakóterület 
 

18. § 
 

(1) A Falusias lakóterületekre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK vonatkozó paragrafusa 
tartalmazza.  
 

(2) Az építési övezet besorolás jele: Lf1; Lf2; Lf2*; Lf2t; Lf3; Lf4, Lf5, Lf6. 
 

(3) Az Lf1 jelű, falusias lakóterületek építési használatának megengedhető határai a következők: 
a) Beépítési mód: utcavonalon, oldalhatáron álló, 
b) Legnagyobb beépítettség: max. 30%, 
c) Épületmagasság: min. 3,0 m – max. 6,50 m, 
d) Legkisebb zöldfelület: min. 40,0%, 
e) Telekterület: kialakult, vagy új telek kialakítása (átosztás) esetén a telek méret min. 800 

m2. A telek szélessége min 16 m, vagy ha telekvégből kerül leválasztásra az új telek, 
akkor az adott telekalakítással érintett, eredeti telek szélessége lehet. 

 
(4) Az Lf1 jelű, falusi lakóterület telkein saroktelek beépítése esetén –amennyiben az utca 

szélessége több, mint 12 m- az új épületek építési helyét a sarokra kell kijelölni, az utca 
szakaszok felől oldalkert megtartásával. Amennyiben sarki telken meglévő épület (az is 
idetartozik az, amelynek még nincs meg vagy a használatba vételi engedélye, vagy pedig a 
hatósági bizonyítványa) nem a sarkon áll és az épület bővítésére kerül, akkor nem kell a sarki 
építési helyet figyelembe venni. 
 

(5) Az Lf2; Lf2*; Lf2t és Lf5 jelű, falusias lakóterületek építési használatának megengedhető határai 
a következők: 

a) Beépítési mód: előkertes, oldalhatáron álló és lásd a 19 §. (2) pontot 
b) Legnagyobb beépítettség: max. 30%, 
c) Épületmagasság: min. 3,0 m – max. 6,50 m, 
d) Legkisebb zöldfelület: min. 40,0%, 
e) Telekterület: kialakult, illetve min. 800 m2. 

 
(6) Az Lf2 jelű tömbben az utcavonalon álló, meglévő épületek felújíthatók, átépíthetők vagy 

bővíthetők, de azok elbontása esetén új főépületet csak előkertesen lehet elhelyezni a 
szomszédos előkertek (3-3 telket vizsgálva) méretének figyelembe vételével. 
 

(7) Az Lf2* jelű lakótömbben kialakításra kerülő telekméret min. nagysága 600 m2, a telekszélessége 
nem lehet 13 m-nél kisebb. 
 

(8) Az Lf3 jelű, falusias lakóterületek építési használatának megengedhető határai a következők: 
a) Beépítési mód: oldalhatáron álló építési mód vagy igazodik a szomszéd ingatlan 

beépítéséhez, vagy jobboldali oldalhatáron álló, 
b) Legnagyobb beépítettség: max. 30%, 
c) Épületmagasság: min. 3,0 m – max. 6,50 m, 
d) Legkisebb zöldfelület: min. 40,0%, 
e) Telekterület: kialakult vagy szükség esetén a telkek összevonhatók. 

 
(9) Az Lf4 jelű, falusias lakóterületek építési használatának megengedhető határai a következők: 

a) Beépítési mód: szabadon álló, 
b) Legnagyobb beépítettség: max. 30%, 

c) Épületmagasság: min. 3,0 m – max. 6,50 m, 
d) Legkisebb zöldfelület: min. 40,0%, 
e) Telekterület: min. 1500 m2. 

 
(10) Az Lf6 jelű (hrsz.: 458, 459), falusias lakóterületek építési használatának megengedhető határai 

a következők: 
f) Beépítési mód: ikres építési helyen belül, 
g) Legnagyobb beépítettség: max. 30%, 
h) Épületmagasság: min. 3,0 m – max. 6,50 m, 
i) Legkisebb zöldfelület: min. 40,0%, 
j) Telekterület: min. 650 m2. 

 
(11) Az Lf6 jelű övezetben a két telek összevonásra kerül, akkor a szabályozási terven jelölt építési 

helyet egy telken belüli, szabadon állónak kell tekinteni. 
 

18. Falusias lakóterület további előírásai 
 

19. § 
 

(1) Az Lf1; Lf2; Lf2* jelű övezetek az üres telkein az építési helyek kijelölésénél a környezetben 
kialakult módot (előkert nagysága, jellemző beépítési oldal figyelembe vétele) kell figyelembe 
venni. 
 

(2) Az Lf2t jelű övezetben építési helyek kialakítását az 5. melléklet mutatja. A vizsgált telek 
elhelyezkedését a minták segítségével kell beazonosítani (pl. sarki telek, vagy köztes telek, 
oldaltelekhatárra nem merőleges utcavonalú telek, É-D vagy ahhoz közeli irányú vagy K-Ny vagy 
ahhoz közeli irányú utcákban van-e telek). 
 

(3) Az lakóterületekben, ahol az utcavonal és az oldaltelekhatár csatlakozása merőleges, az ott lévő 
beépítetlen vagy átépülő telkeire – az építési övezetben meghatározott beépítési mód szerint – a 
tervezett épület utca felőli homlokzatának minimum az 1/3-át vagy utcavonalra, vagy az előkerttel 
kialakuló építési hely határára kell elhelyezni. 
 

(4) Azokban a lakótömbökben, ahol az utcavonal és az oldaltelekhatár csatlakozása a merőlegestől 
eltérő szöget zár be, akkor az építési módtól függően vagy utcavonalra vagy az utcavonallal 
párhuzamosan szerkesztett előkert vonalára legalább az épület egyik sarkát szükséges illeszteni. 
 

(5) Oldalhatáron álló, utcavonalas beépítési mód esetén, amennyiben a telek utcafronti szélessége 
min. 18 m, akkor az új, tervezett épület a meghatározott építési helyen belül, az oldaltelekhatártól 
min. 4 m elhagyásával is elhelyezhető. Az oldalhatáron álló, előkertes építési mód esetén a 
meghatározott építési helyen belül, szabadon állóan is lehet elhelyezni az új tervezett épületet. 
Mindkét esetben a (3) és a (4) pont előírását figyelembe kell venni. 
 

(6) Azon épületek átépítése, bővítése esetén, amelyekre nem született hatósági bizonyítvány vagy 
nem kapott még használatbavételi engedélyt, vagy már a földhivatali térképen feltüntetésre 
került, de az utca felőli homlokzati síkja nem a (3) vagy (4) pontban meghatározottak szerint 
helyezkedik el, akkor ezen előírások figyelmen kívül hagyandók. 
 

(7) A lakóterület különböző építési övezeteiben az utcavonalra, vagy az előkert vonalára kerülő 
főépületekben az OTÉK lakóterületre vonatkozó előírásában szereplő rendeltetések közül a 
mező- és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági 
tevékenységi célú funkciók nem kerülhetnek, azok csak az építési helyen belül második 
főépületként épülhetnek meg. A második főépületekben építési engedélyezési tervében szakértő 
által készített zajvédelmi szakvéleménnyel igazolni kell a zajvédelmi követelmények teljesülését. 
 



DESZK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK  2021. 

RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ: SZABÁLYOZÁSI TERV        22 

 

(8) A második főépület nagysága nem lehet nagyobb az utcavonalon vagy előkert vonalán álló 
főépület alapterületének kétszeresénél és az épületmagassága nem lépheti túl az 5,50 m-t. 
Második főépület csak akkor építhető a telken, ha az utcavonalon vagy az előkert vonalán van 
főépület. 

 
20. § 

 
(1) A lakótelkeken 800 m2 - 1000 m2 teleknagyság között lakóépület építése esetén legfeljebb 2 

lakás helyezhető el, majd 1000 m2 felett minden további 500 m2 telekterületenként 1-1 lakás 
építhető meg. Több épületben is elhelyezhetők a lakások, de az adott telkeket tovább osztani 
csak használati szempontból osztatlan közös tulajdon jogi kategóriával lehet. 

 
(2) Az 1. § (5) bekezdéstől eltérően a hátsótelekhatáron épülő félnyeregtetős melléképület 

szomszéd felőli tűzfala 4,00 m-nél magasabb nem lehet. 
 

(3) A lakóterületeken további nyeles telek nem alakítható ki. 
 

19. Településközpont terület 
 

21. § 
 

(1) A Településközpont területre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK vonatkozó paragrafusa 
tartalmazza. 

 
(2) Az építési övezet besorolás jele: Vt1; Vt2; Vt3; Vt4; Vt5; Vt6; Vt7. 

 
(3) A Vt1 (iskola és tornacsarnok) jelű építési övezetbe sorolt területeken a megengedhető 

határértékek a következők: 
a) Beépítési mód: szabadon álló, az előkert mérete 5,0 m vagy a Móra utca felől kialakult, 
b) Legnagyobb beépítettség: max. 60%, 
c) Épületmagasság: min. 4,50 m, max. 7,50 m, 
d) Legkisebb zöldfelület: min. 20,0%, 
e) Telekterület: kialakult. 
 

(4) A Vt2 jelű építési övezetbe sorolt területeken a megengedhető határértékek a következők: 
a) Beépítési mód: zártsorú vagy hézagos zártsorú, vagy jelölt építési helyen belül, 
b) Legnagyobb beépítettség: max. 60%, 
c) Épületmagasság: min. 4,50 m, max. 7,50 m, 
d) Legkisebb zöldfelület: min. 20,0%, 
e) Telekterület: kialakult. 
 

(5) A Vt2 övezetben jelölt építési hely utcai határán kell, hogy álljon a tervezett épület 
homlokzatának 25 %-a, utcaszakaszonként. 
 

(6) A Vt3 jelű építési övezetbe sorolt területeken a megengedhető határértékek a következők: 
a) Beépítési mód: utcavonalon, oldalhatáron álló, kivéve a művelődési ház és a templom 
telkeit, ahol előkertes, oldalhatáron álló építési helyen belül. 
b) Legnagyobb beépítettség: max. 50%, 
c) Épületmagasság: min. 4,50 m, max. 7,50 m, a helyi védett templomra a felső határérték 
nem vonatkozik, 
d) Legkisebb zöldfelület: min. 30,0%,  
e) Telekterület: kialakult, vagy a meglévő telkek összevonhatók. A telket átosztani a 
tömbben nem lehet. 
 

(7) Ha a Vt3 területen a meglévő épület 4m-nél közelebb van a szomszédos telken, oldalhatáron álló 
épülethez, akkor azt fel lehet újítani, de bővíteni csak úgy lehet az építési hely kijelölésével a 4,0 
m-es oldalkert megtartásra kerül. 
 

(8) A Vt4 (templom) jelű építési övezetbe sorolt területeken a megengedhető határértékek a 
következők: 

a) Beépítési mód: szabadon álló, 
b) Legnagyobb beépítettség: max. 30%, 
c) Épületmagasság: kialakult, 
d) Legkisebb zöldfelület: min. 50,0%, 
e) Telekterület: kialakult, tovább nem osztható fel. 
 

(9) A Vt4 jelű (templom) telken új épületet építeni csak szabályozási terv módosításával lehet. 
 

22. § 
 

(1) A Vt5 jelű építési övezetbe sorolt területeken a megengedhető határértékek a következők: 
a) Beépítési mód: szabályozási terven jelölt építési helyen belül, 
b) Legnagyobb beépítettség: max. 50%, 
c) Épületmagasság: min. 4,50 m, max. 7,50 m, 
d) Legkisebb zöldfelület: min. 20,0%,  
e) Telekterület: kialakult. 
 

(2) A Vt5 jelű építési övezetben jelölt építési helyen belül több főépület is építhető a (1) bekezdésen 
foglaltak értékéig. Az építési helyen belül meglévő, megmaradó vagy abból kilógó épületeket 
adottságnak kell tekinteni, azok az épületek felújíthatók, szükség esetén bővíthetők a tűzvédelmi 
előírások betartása mellett. A telek teljes átépítése esetén az utcavonalon jelölt építési hely 
határának vonalát min. 70%-ig be kell építeni. 

 
(3) A Vt6 jelű építési övezetbe sorolt területeken a megengedhető határértékek a következők: 

a) Beépítési mód: előkertes, szabadon álló, 
b) Legnagyobb beépítettség: max. 50%, 
c) Épületmagasság: min. 4,50 m, max. 7,50 m,  
d) Legkisebb zöldfelület: min. 30,0%,  
e) Telekterület: min. 3000 m2. 
 

(4) A Vt7 jelű építési övezetbe sorolt területeken a megengedhető határértékek a következők: 
a) Beépítési mód: a telkeken történű új építkezés esetén oldalhatáron álló építési helyen 

belül, sarokteleknél az utcák csatlakozásánál kell az építési helyet kijelölni 
b) Legnagyobb beépítettség: max. 50%, 
c) Épületmagasság: max. 5,50 m,  
d) Legkisebb zöldfelület: min. 30,0%,  
e) Telekterület: kialakult, szükség esetén összevonhatók. 

 
20. Kereskedelmi, szolgáltató terület 

 
23. § 

 
(1) A kereskedelmi, szolgáltató területre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK vonatkozó 

paragrafusa tartalmazza. 
 
(2) Az építési övezet besorolás jele: Gksz1; Gksz2; Gksz3. 
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(3) A Gksz1; Gksz2; Gksz3 jelű építési övezetben a területek beépítési módját és építési 
használatának megengedhető határait a következők szerint kell biztosítani: 

a) Beépítési mód: szabadon álló építési helyen belül, 
b) Legnagyobb beépítettség: 50,0%, 
c) Épületmagasság min. 3,00 m, max. 8,00 m azzal, hogy a legnagyobb épületmagasság 

200 m2 szintterületig max. 5,50 m, 400 m2 szintterületig max. 7,00 m, 400 m2 szintterület 
felett max. 8,00 m, 

d) Telepítendő legkisebb zöldfelület: 20,0%. 
 

(7) A Gksz1 jelű építési övezetben a telekmérete kialakult, átosztás esetén min. 5000 m2 nagyságú, 
a Gksz2 jelű építési övezetben a meglévő telek nem osztható fel. A Gksz3 jelű építési övezetben 
a telkek mérete kialakult, vagy átosztás esetén min. 3000 m2 nagyságú. 

 
(8) A (3) bekezdésben felsorolt határértékek közül a max. 8,00 m épületmagasságnál technológiai 

kötöttségek miatt magasabb építmény is elhelyezhető az övezetben: víztorony és siló 30 m, 
antenna 50 m. 

 
21. Egyéb ipari terület 

 
24. § 

 
(1) Az egyéb ipari területre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK vonatkozó paragrafusa 

tartalmazza, továbbá a területen elhelyezhetők az ipari tevékenységhez kapcsolódó raktározási 
és adminisztratív épületek is. 

 
(2) Az építési övezet besorolás jele Gipe1; Gipe2; Gipe3; Gipe4. 
 
(3) A Gipe1 és Gipe2 jelű övezetben a területek beépítési módját és építési használatának 

megengedhető határait a következők szerint kell biztosítani: 
a) Beépítési mód: szabadon álló, 
b) Legnagyobb beépítettség: 40,0%, 
c) Épületmagasság min. 3,00 m – max. 8,00 m, azzal, hogy legnagyobb épületmagasság 

200 m2 szintterületig max. 5,50 m, 400 m2 szintterületig max. 7,00 m, 400 m2 szintterület 
felett max. 8,00 m. 

d) Telepítendő legkisebb zöldfelület: 25,0%. 
 

(4) A Gipe1 jelű építési övezetben az új tömb telkekre osztása esetén a telek minimális mérete 6000 
m2. A Gipe2 jelű építési övezeten a telkek kialakultak, vagy telekosztás (felosztás, átosztás) 
esetén a telekméret min. 3000 m2. 
 

(5) A Gipe1 és Gipe2 jelű építési övezetben, ha a telekosztásnál új közterület kialakítására van 
szükség, akkor módosítani kell a szabályozási tervet. A Gipe1 jelű övezet előírásának 
megváltoztatása esetén a településrendezési eszközök módosítását a Jakabb Gyula utca – 
meglévő belterületi határ – 035 hrsz-ú csatorna - 43. sz főút által határolt területre, mint 
célterületre kell készíteni, annál kisebb a tervezési terület nem lehet. 
 

(6) A Gipe1 területen épülő épületeket a 43. sz út felől is homlokzatát főhomlokzatként kell kezelni. 

 
(7) A Gipe3 jelű övezetben (vízműtelep) a területek beépítési módját és építési használatának 

megengedhető határait a következők szerint kell biztosítani: 
a) Beépítési mód: oldalhatáron álló, 
b) Legnagyobb beépítettség: 30,0%, 
c) Épületmagasság min. 3,00 m – max. 6,00 m, 
d) Telepítendő legkisebb zöldfelület: 25,0%, 
e) Telekterület: kialakult, 

f) A víztorony építménymagasságára nincs felső határ, a technológia és egyéb szakmai 
jogszabályok határozzák azt meg. 
 

(8) A Gipe4 jelű övezetben a területek beépítési módját és építési használatának megengedhető 
határait a következők szerint kell biztosítani: 

a) Beépítési mód: szabadon álló, 
b) Legnagyobb beépítettség: 30,0%, 
c) Épületmagasság min. 3,00 m – max. 6,00 m, 
d) Telepítendő legkisebb zöldfelület: 25,0%, 
e) Telekterület: kialakult, vagy telekosztás (felosztás, átosztás) esetén min. 2500 m2. 

 
(9) A (3), (7) és (8) bekezdésben felsorolt határértékek közül a max. 8,00 m épületmagasságnál 

technológiai kötöttségek miatt magasabb építmény is elhelyezhető az övezetben: víztorony és 
siló 30 m, antenna 50 m. 

 
 

22. Különleges terület – egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló terület 
 

25. § 
 

(1) Az egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló különleges építési övezetben a szakkórház 
építményei, valamint a gyógyászathoz kapcsolódó igazgatási, oktatási, szociális, dolgozóknak és 
az egészségüggyel érintetteknek szállás jellegű, egészségüggyel kapcsolatos kereskedelmi, 
szolgáltató épületek, valamint a működéshez szükséges kiszolgáló épületek helyezhetők el. 
 

(2) Az építési övezet besorolás jele: Eü. 
 

(3) Az Eü jelű (szakkórház) a terület beépítési módját és építési használatának megengedhető 
határait a következők szerint kell biztosítani: 

a) Beépítési mód: a teljes telket építési helynek lehet tekinteni, a szükséges tűz-, és 
védőtávolságok megtartása mellett, 

b) Legnagyobb beépítettség: max. 50%, 
c) Épületmagasság: min. 4,50 m, max. 10,00 m, 
d) Legkisebb zöldfelület: min. 50,0%, 
e) Telekterület: kialakult, tovább nem osztható fel. 

 
(4) A telken építkezni a védelemre javasolt növényállomány figyelembe vételével, szakági tervező 

bevonásával lehetséges. 
 

23. Különleges terület – nagykiterjedésű sportolási célú terület 
 

26. § 
 

(1) A különleges beépítésre szánt nagykiterjedésű sportolási célú területen sportcsarnok, külterületi 
sportoláshoz kapcsolódó öltöző és kiszolgáló épületek, lelátók, lovardák, lótartáshoz szükséges 
kiszolgáló épületek helyezhetők el. 

 
(2) Az építési övezet besorolás jele: Sp. 

 
(3) Az építési használat megengedhető határai a következők: 

a) Beépítési mód: szabadon álló, 
b) Legnagyobb beépítettség: 40,0%, 
c) Épületmagasság: min. 3,00 m, max. 7,50 m, 
d) Telepítendő legkisebb zöldfelület: 40,0%, 
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e) Telekterület: kialakult, vagy telekfelosztása esetén min. 10.000 m2. 
 
(4) Az Sp jelű építési övezetben a szabályozási terven megadott építési helyen belül kell az 

építményeket elhelyezni. 
 

(5) Az építési helyből kilógó, meglévő épület felújítható. 
 

24. Különleges terület – nyersanyag-kitermelés (bánya), 
nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló terület 

 
27. § 

 
(1) A B jelű építési övezetbe a nyersanyag-kitermelés (bánya), nyersanyag-feldolgozás céljára 

szolgáló földrészletek tartoznak. 
 

(2) A B jelű övezetbe tartozó ingatlanon építeni, meglévő épületet bővíteni, vagy funkcióváltása 
esetén a területek beépítési módját és építési használatának megengedhető határait a 
következők szerint kell biztosítani: 

a) Beépítési mód: szabadon álló, 
b) Legnagyobb beépítettség: 10,0%, 
c) Épületmagasság max. 5,50 m, 
d) Telepítendő legkisebb zöldfelület: 40,0%. 

 
(3) A bányászattal érintett területen végezhető tevékenység a vonatkozó általános szabályok szerint 

engedélyezhető. 
 

(4) Új bánya nyitásához akkor nem szükséges a szabályozási terv módosítása, ha a külszíni 
bányászattal érintett területen a bányászatról szóló vonatkozó jogszabályok alapján megállapított 
bányatelek van és együtt teljesülnek a következő feltételek: 

a) a bánya telek jogosítottja (bányavállakozó) a bányászati tevékenységre (lefedés, 
kitermelés) egyidejűleg 5,0 hektárnál kisebb területet vesz igénybe, továbbá 
b) a bányászati tevékenységgel igénybe vett területeket 2 éven belül eredeti művelési 
ágába, vagy kivett hely megnevezése szerint visszaállítják (rekultiválás, tájrendezés). 

 
(5) Ásványi nyersanyagot csak a vonatkozó jogszabályban megállapított bányatelek területéről 

szabad kitermelni. 
 

25. Különleges terület – temető 
 

28. § 
 

(1) A temető területén csak a funkcióhoz kapcsolódó építményeket (pl. kriptákat), emlékműveket, 
vagy funkciót kiszolgáló épületeket (pl.: ravatalozó, vizesblokk, raktár) lehet elhelyezni. 
 

(2) Az építési övezet besorolás jele: T. 
 

(3) Az építési használat megengedhető határai a következők: 
a) Beépítési mód: szabadon álló, 
b) Legnagyobb beépítettség: 10,0%, 
c) Épületmagasság: kialakult, illetve max. 5,50 m, 
d) Telepítendő legkisebb zöldfelület: 40,0%, 
e) Telekterület: kialakult. 

 
26. Különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület 

 
29. § 

 
(1) A mezőgazdasági üzemi területen 

a) a mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó terményfeldolgozás, tárolás, 
állattartás, gépjavítás építményei, valamint 

b) a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenység 
építményei, 

c) lovasturizmus építményei,  
d) vendéglátóegység,  
e) szálláshely vendéglátó vagy dolgozók számára,  
f) napelempark helyezhető el. 

 
(2) A mezőgazdasági üzemi területen 

a) Az (1) bekezdés a-e) pontjaiban megfogalmazott funkciójú épületen belül egy lakás max. 
nettó 200 m2 alapterületig építhető, 

b) a telek tulajdonosnak különálló lakóépületben max. 2 lakás építhető, melyeknek összes 
nettó alapterülete nem lépheti túl a 200 m2-t, ezen felül építhető max. 40 m2 nettó 
alapterületű gépjárműtároló (garázs) a lakóépület kubatúráján belül. 
 

(3) Az építési övezet besorolás jele: Mü; Mü*. 
 

(4) Az építési használat megengedhető határai a következők: 
a) Beépítési mód: szabadon álló, 
b) Legnagyobb beépítettség: 40,0%, 
c) Épületmagasság: min. 3,00 m, max. 8,00 m. azzal, hogy legnagyobb épületmagasság 200 

m2 szintterületig max. 5,50 m, 400 m2 szintterületig max. 7,00 m, 400 m2 szintterület felett 
max. 8,00 m., 

d) Telepítendő legkisebb zöldfelület: 40,0%, 
e) Telekterület: kialakult, vagy telekosztás esetén min. 2.000 m2. 

 
(5) Az Mü* jelű építési övezetben lévő, a jelenlegi 748 hrsz.-ú telek akkor építhető be, ha a 

szabályozási terven ábrázolt telekegyesítéssel közterületi csatlakozást kap. Az Mü* jelű 
övezetben szintterület nagyságtól függetlenül az épületmagasság max. 5,50 m lehet. Különálló 
lakóépület építése esetén 1 db lakás és 1 gépjárműtároló építhető összesen nettó 200 m2 
nagyságig. 

 
(6) Az Mü* jelű építési övezetben a telkek új beépítése esetén a 749 hrsz.-ú telekkel közös 

határvonalon, a saját telekre esően, 2,00 m magas, tömör kerítés építendő az épületek hatósági 
bizonyítványának vagy használatbavételének kiadásáig. A 2,00 m magasságot a magasabb 
terepszinthez képest kell kialakítani. 

 
(7) A (3) bekezdésben felsorolt határértékek közül a max. 8,00 m épületmagasságnál technológiai 

kötöttségek miatt magasabb építmény is elhelyezhető az övezetben: víztorony és siló 30 m, 
antenna 50 m. 

 
27. Különleges – egyéb helyi sajátosságú terület – szabadidős és rekreációs terület 

 
30. § 

 
(1) A szabadidős és rekreációs területen strand és kemping, horgásztó, vízisporthoz vízfelületek, 

lovaspálya, agárverseny pálya, sport, szabadidős tornapályák, horgásztó pavilonjai stégekkel, 
lovaspálya lelátóval, agárverseny pálya nézőtere és boxai, illetve az ezekhez a felsorolt 



DESZK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK  2021. 

RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ: SZABÁLYOZÁSI TERV        25 

 

funkciókat kiszolgáló és vendéglátó egységek, továbbá szállás jellegű épületek helyezhetők el. A 
tulajdonos számára lakóépület is megépíthető a területen. 

 
(2) Az építési övezet besorolás jele: Szi1; Szi2; Szi3; Szi4; Szi5 

 
(3) Az Szi1; Szi2; Szi3; Szi4; Szi5 jelű építési övezeten belül építési használat megengedhető 

határai a következők: 
a) Beépítési mód: szabályozási terven jelölt építési helyen belül, 
b) Legnagyobb beépítettség: 10,0%, 
c) Épületmagasság: min. 2,50 m – max. 6,00 m. azzal, hogy a legnagyobb épületmagasság 

400 m2 szintterületig max. 4,50 m, 400 m2 szintterület felett max. 6,00 m, 
d) Telepítendő legkisebb zöldfelület: 60,0%. 

 
(4) Az Szi2 jelű területen történő építési tevékenységhez kért építési engedély kiadásának feltétele a 

szabályozási terven jelölt magánút kialakítása vagy telekalakítással a 041/1 hrsz.-ú, Szőregi 
sorral történő a közvetlen összeköttetés megoldása. 

 
(5) Az Szi3 jelű terület hasznosításához nem szükséges külön telket kialakítani, de ha 

telekkialakításra kerül sor, akkor a szabályozási terven jelölt terület nagyságáig kell a 
telekalakítást megoldani, úgy hogy a Szőregi sorhoz való közúti kapcsolódás biztosítva legyen. 

 
(6) Az Szi5 jelű területen a kialakításra kerülő telkek mérete minimum 10.000 m2. 

 
28. Különleges – egyéb helyi sajátosságú terület – ifjúsági táborozó hely 

 
31. § 

 
(1) Az Ifjúsági táborozó hely területén szállás jellegű épületek, közösségi, vendéglátó épületek, 

sportoláshoz szükséges épületek és ezek a funkciókat kiszolgáló épületek helyezhetők el. 
 

(2) Az építési övezet besorolás jele: It. 
 

(3) Az építési használat megengedhető határai a következők: 
a) Beépítési mód: szabadon álló, 
b) Legnagyobb beépítettség: 40,0%, 
c) Épületmagasság: max. 5,50 m., 
d) Telepítendő legkisebb zöldfelület: 40,0%, 
e) Telekterület: kialakult, vagy két telek összevonható. 

 
VII. Fejezet 

Beépítésre nem szánt építési övezetek előírásai 
 

29. Beépítésre nem szánt építési övezetek 
 

32. § 
 

A rendelet hatálya alá tartozó területen a Szabályozási terv a beépítésre nem szánt területeken a 
sajátos építési használatuk szerinti az alábbi övezeteket jelöli ki: 

a) közlekedési és közműterület  
aa) közúti közlekedési és közműterület KÖu1; KÖu2; KÖu3, 
ab) kötöttpályás közlekedési terület Kök, 

b) zöldterület 
 ba) közkert Zkk, 
 bb) telken belüli zöldterület Ztb, 

c) erdőterületen belül 
ca) gazdasági erdő terület Eg, 
cb) védelmi erdő terület Ev, 

d) mezőgazdasági területen belül 
da) kertes mezőgazdasági terület Mk, 
db) általános mezőgazdasági területen belül 
 dba) normál használatú Má1; Má2; Má3, 
 dbb) egyéb használatú Me, 

e) vízgazdálkodási terület V, 
f) természet közeli (nádas, mocsár) Tk, 
g) különleges területek 
 ga) Temető (kegyeleti park) Kp, 
 gb) Nyersanyag-kitermelés, nyersanyag-feldolgozás célú ter. Bn, 
 gc) Burkolt köztér Kt-B, 
 gd) Egyéb, helyi sajátosságot hordozó területek 
 gda) sportolási célú terület Spn, 
 gdb) rekultivált szeméttelep Rszt, 
 gdc) hulladék átvevő Hull, 
 gdd) szivattyúház telep Szh. 

 
33. § 

 
Beépítésre nem szánt területen történő építményelhelyezés, illetve a beépítés általános előírásait az 
Étv. és az OTÉK vonatkozó paragrafusai tartalmazzák. Felhatalmazásával élve a Képviselő-testület a 
beépítésre nem szánt területen belüli övezetekben a telkek megengedett beépítettségének mértékét 
legfeljebb 10%-ban határozza meg e rendelet további előírásaiban foglaltak alapján. 

 
30. Közúti közlekedési és közműterület 

 
34. § 

 
(1) A közúti közlekedési és közműterületekre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK vonatkozó 

paragrafusa tartalmazza. 
 

(2) Az övezeti besorolás jele: sárga színű kitöltés; a meglévő közterület Köu1 jellel; a tervezett 
lakóutcák KÖu2 jellel; KÖu3 külterületi magánút. 
 

(3) A meglévő, KÖu1 jelű, belterületi utak, utcák szabályozási szélességét csökkenteni nem lehet. 
 

(4) A tervezett, KÖu2 jelű utcák szabályozási szélessége a szabályozási terv szerinti. 
 

(5) A KÖu1 jelű, meglévő belterületi utcák felújításánál és a Köu2 jelű, tervezett utcák építésénél, 
azok mentén – a meglévő és tervezett közműnyomvonalaktól, légvezetékek védőtávolságait 
betartva, gáztól legalább 2,00 m, egyéb közművek esetén 1,50 m távolságot tartva kertépítészeti 
terv alapján fákat kell telepíteni. 
 

(6) Az utak melletti zöldsávban a gyalogos, illetve a közúti közlekedést akadályozó növényzetet 
telepíteni nem lehet. 
 

(7) A belterületi utak keresztszelvényeinek kialakítását az 2. függelék mutatja be. 
 

(8) A külterületi utak/dűlőutak külön jelölést nem kapnak. A jelenlegi külterületi utak szélessége 
változatlanul marad. Szükség esetén átépülő, illetve új dűlőút min. 12,00 m szabályozási 
szélességgel alakítható ki, szabályozási szélességen belül egy oldali dűlőfásítást kell telepíteni. 
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(9) A jelen rendelet 1. § (2) pont szerinti szabályozási terveken feltüntetett, önálló 

területfelhasználási egységet nem képző, védőtávolságot, biztonsági területet igénylő közmű-
nyomvonalak (pl.: elektromos, ill. szénhidrogén szállítóvezetékek) által érintett területek 
felhasználását megelőzően az illetékes hatósággal, illetve közmű-üzemeltetővel egyeztetni kell. 
 

(10) A Gipe1 jelű övezetben magánút nem alakítható ki. 
 

(11) A szabályozási terven jelölt szennyvízátemelők és trafók helyei tájékoztató jellegűek, azok helye 
a közmű kiviteli tervek készítésekor pontosítható. 

 
31. Kötöttpályás közlekedési terület 

 
35. § 

 
(1) A kötöttpályás közlekedési területekre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK vonatkozó 

paragrafusa tartalmazza. 
 

(2) Az övezeti besorolás jele: Kök. 
 

(3) A Szeged-Makó vasútvonal területe az állomásterülettel együtt változatlanul megtartandó. 
 

(4) A közúti-vasúti kereszteződésben biztosítani kell a balesetek megelőzéséhez szükséges belátási 
háromszögek területét és folyamatos karbantartását. 

 
(5) A 0222/16 hrsz.-ú telken álló, meglévő vasútállomás épülete felújítható, elbontása esetén új 

építhető a terven bejelölt építési helyen belül. Az épületmagassága 3,00 m – 5,50 m között lehet. 
 

(6) A tervezett országos törzshálózati vasúti pályájának építésekor szükséges új szabályozási 
(kisajátítási) szélességek biztosítása érdekében a szabályozási terv módosítása. 
 

32. Zöldterület – Közkert 
 

36. § 
 

(1) A Közkert zöldterület általános előírásait az OTÉK vonatkozó paragrafusa és annak 1. melléklete 
tartalmazza. 

 
(2) Az övezeti besorolási jele: Zkk. 

 
(3) A szabályozási terven kijelölt közkert területek felújítása, ill. kialakítása kertépítészeti kiviteli terv 

alapján történhet. 

 
(4) A közkert területén épületet építeni nem lehet, azon csak közmű műtárgyak helyezhetők el (pl. 

transzformátor, szennyvízátemelő). 
 

33. Zöldterület – Telken belüli zöldterület 
 

37. § 
 

(1) Telken belüli zöldterületen épületet elhelyezni nem szabad. 
 

(2) Az övezeti besorolási jele: Ztb. 
 

(3) A telken belüli zöldterület kialakításához a 9. § előírásait kell figyelembe venni. 
 

34. Erdőterület 
 

38. § 
 

(1) A területfelhasználás általános jellege szerint erdőterület, elhelyezkedése és sajátos használata 
alapján védelmi erdő (Ev), gazdasági erdő (Eg) besorolású területek általános előírásait az 
OTÉK vonatkozó paragrafusa tartalmazza. 

 
(2) Védelmi célú, Ev jelű erdőterület alakítandó a belterületi szabályozási terven jelölt helyeken. 
 
(3) Gazdasági célú erdőt telepíteni – az Eg jelű erdőterületeken túl az igazgatási terület 

mezőgazdasági területein – az Me jelű területek kivételével bárhol – a szabályozási terv 
módosítása nélkül, a település készítendő hosszútávú erdőtelepítési programjának megfelelően 
– lehetséges. Az OTÉK-ban meghatározott épület építése esetén az épületmagasság max. 5,50 
m. 

 
(4) Új erdőterületek kijelölésére, telepítésére, meglévő erdőterületek megszüntetésére vonatkozó 

előírásokat az erdőkről, erdők védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény tartalmazza. 
 

35. Mezőgazdasági terület 
 

39. § 
 

(1) A mezőgazdasági besorolású területek általános előírásait az OTÉK vonatkozó paragrafusa 
tartalmazza. A területfelhasználás általános jellege szerint mezőgazdasági terület, 
elhelyezkedése és sajátos használata alapján kertes (Mk) és általános lehet. Az általános 
területhasználatban további alövezetek kerültek kijelölésre: normál használatú (Má1), (Má2), 
(Má3) és egyéb (Me) használatú övezetek. 
 

(2) Az övezeti besorolás jele: Mk; Má1; Má2; Má3 

 
(3) Az Mk jelű, kertes mezőgazdasági övezetbe tartozó területeken az (1) bekezdésben hivatkozott 

általános szabályokon túl a következő helyi szabályok érvényesítendők: 
a) Az Mk jelű terület telkein az építményeket (gazdasági épületet, vagy zártkertes művelésből 

való kivonást követően lakóépületet) szabadon álló építési helyen belül kell elhelyezni, min. 
5,0 m előkert, 4,0 m oldalkert és 6,0 m hátsókert biztosításával. Az előkert mérete a 
közvetlen szomszédos beépített telkek előkertjéhez kell elsősorban igazodnia, ha két 
különböző közé illeszkedik, akkor eldönthető az előkert mérete. Az épület utcai 
homlokzatának min. 1/3-a az előkert építési helyének határán kell, hogy álljon, akkor, ha az 
épület e rendelet hatályba lépése után valósul meg, egyéb esetben ezen előírást figyelmen 
kívül kell hagyni.  

b) Új telek kialakítása esetén a megosztással (átosztással) érintett ingatlanok telekszélessége 
min 16,0 m, területe min. 800 m2 kell, hogy legyen.  

c) WC, illetve árnyékszék űrgödre vízhatlanul zárt kivitelben létesítendő. 
d) Az övezetben az OTÉK előírása szerint építhető lakóépület épületmagassága nem lépheti túl 

5,50 m-t. 
 

(4) Az Má1; Má2; Má3 jelű, ún. normál használatú mezőgazdasági alövezetbe tartozó területeken az 
(1) bekezdésben hivatkozott és egyéb vonatkozó általános szabályokon túl a következő helyi 
szabályok érvényesítendők: 
a) Az Má1 jelű területen épületet/építményt építeni nem lehet.  
b)    Az Má2 jelű területen a 720-3000 m2 közötti nagyságú telkeken építhető gazdasági épület 

épületmagassága max. 5,50 m, gerincmagassága max. 7,5 m lehet. 
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c)    Az Má2 jelű övezetbe tartozó, 3000 m2 feletti nagyságú telkeken épülő mezőgazdasági 
épület/ek/ épületmagassága max. 7,50 m, az Má3 jelű területen max. 11,00 m lehet. Az Má2 
és az Má3 jelű területen építhető lakóépületek épületmagassága max. 5,50 m. 

d)   A mezőgazdasági területek határán áttört kerítés – egyéb előírás hiányában – a határoló 
dűlőút középvonalától -amennyiben a dűlőút szélesség kisebb, mint 12,00 m- 6,00-6,00 m 
távolságra, 12,00 m-es szabályozási szélesség felett a telekhatárra építhető, max. 1,80 m 
magasságban. Kerítés a csatorna partvonalától min. 6,00 m távolságba helyezendő.  

 
(5) A Mk az Má1, Má2; Má3 jelű területen az e rendelet hatálybalépésének időpontjában 

igazolhatóan már beépített, lakóházat is tartalmazó ingatlan beépítettségét a tényleges 
állapotnak megfelelően kell tudomásul venni. Amennyiben a beépítettség a 10 %-ot meghaladja, 
úgy csak az épület bővítés nélküli felújítása engedélyezhető. 
 

(6) Az Mk, az Má2, és az Má3 jelű mezőgazdasági területen elhelyezendő épületek tetőzetére 
vonatkozó előírást a 13. § (9) és (10) bekezdései szabályozzák. 
 

(7) Az Me jelű, egyéb mezőgazdasági alövezetbe gyep (rét, legelő) tartozik. Az ide sorolt területeken 
a meglévő építmények rendeltetésének megfelelő állagmegóvásán (karbantartás, helyreállítás) 
túl további építési munka végzése (bővítés, átalakítás), illetve új építmények elhelyezése - a (7) 
bekezdésben foglaltak kivételével – nem engedélyezhető. 
 

(8) Az Me jelű területeken kivételesen engedélyezhető a speciális természetvédelmi igényeket 
szolgáló létesítmények – magasles, őrbódé, tájékoztató tábla, pad, hulladékgyűjtő, stb. –, vagy a 
legeltetéshez kapcsolódó épületek elhelyezése, melyhez ki kell kérni a természetvédelmi 
hatóság szakhatósági engedélyét. 

 
(9) Az Mk és Má1; Má2; Má3 jelű övezetekbe erdőt és szőlőt telepíteni bárhol lehetséges. Ezek 

nyilvántartásba vétele, valamint a művelési ág megváltoztatása – szőlőterületeken belül erdő és 
gyümölcsös telepítése – az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történhet. 

 
(10) Birtokközpontot létesíteni – a vonatkozó általános és helyi előírások szerint – az Mk; Má2 és Má3 

jelű övezetekben bárhol lehetséges. 
 

36. Vízgazdálkodási terület 
 

40. § 
 

(1) A Vízgazdálkodási területekre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK vonatkozó paragrafusa 
tartalmazza. 

 
(2) Az övezeti besorolási jele: V. 

 
(3) Deszk község vízgazdálkodási területeihez a mellékleteken jelölt belvízi és öntözőcsatornák, 

tavak, vízállások, és töltések telkei tartoznak. 
 

(4) A vízgazdálkodásról szóló törvény, illetve a vonatkozó kormányrendelet értelmében a 
szakfeladatok ellátásához az állami kezelésűek tározók, továbbá a belvíz- és öntözőcsatornák 
partvonalától számítva mindkét oldalon 6-6 m szélességű parti sáv hagyandó szabadon. A 
közcélú vízi létesítmények partvonalától 3-3 m biztosítandó. A 6 m széles parti sáv szélén 
szélvédő fásítást kell telepíteni. 

 
(5) A vizek természetes lefolyásának akadályozására alkalmas művek (út, csatorna, üzem, egyéb 

építmény, nyomvonalas létesítmény, stb.) építtetője, illetőleg fenntartója a természetes lefolyás 
biztosításáról az illetékes vízügyi szerv előírásainak megfelelően gondoskodni köteles. 

 

37. Természetközeli terület 
 

41. § 
 

(1) A természetközeli területbe a mocsár, nádas művelési ágú földrészletek tartoznak. 
 

(2) Az övezeti besorolás jele: Tk. 
 
(3) Természetközeli területekre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK vonatkozó paragrafusa 

tartalmazza. 
 

38. Különleges terület – Kegyeleti park 
 

42. § 
 

(1) A Kegyeleti park területébe a lezárt temetők telkei kerültek besorolásra. 
 

(2) Az övezeti besorolás jele: Kp. 
 

(3) A Kp jelű területen épület nem építhető, csak emlékművet, szobrot lehet állítani a Képviselő-
testülettel egyeztetett módon. 

 
39. Különleges terület – Nyersanyag-kitermelés (bánya),  

nyersanyag-feldolgozás célú terület 
 

43. § 
 

(1) A Nyersanyag-kitermelés (bánya), nyersanyag-feldolgozás területén a funkciót és technológiát 
kiszolgáló épület és építmény építhető. 

 
(2) Az övezeti besorolás jele: Bn. 

 
(3) A Bn jelű terület beépíthetősége 5%, az épületmagasság max. 5,0 m lehet. 

 
40. Különleges terület – Burkolt köztér 

44. § 
 

(1) Burkolt köztér területén épületet elhelyezni tilos. 
 

(2) Az övezeti besorolási jele: Kt-B. 
 

(3) A Kt-B jelű terület teljeskörű felújítását komplett kiviteli terv készítésével lehet csak elvégezni. 

 
41. Különleges – egyéb helyi sajátosságú terület – Sportolási célú terület 

 
45. § 

 
(1) A beépítésre nem szánt Sportolási célú területbe a kisebb szabadtéri sportterületek, horgászásra 

alkalmas tó és környéke tartozik. 
 

(2) Az övezeti besorolási jele: Spn. 
 

(3) Az Spn jelű területen a filagóriák, vizesblokkot és/vagy büfét tartalmazó építmények helyezhetők 
el. 
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(4) A telek szükség esetén max. 2%-ig, szabadon állóan, 5 m előkerttel, 3 m oldalkerttel és 6 m 

hátsókerttel építhető be, max. 3,0 m épületmagasságig. A legkisebb zöldfelület min. 70%-os kell 
hogy legyen. 

 
42. Különleges – egyéb helyi sajátosságú terület –  

Rekultivált szeméttelep 
 

46. §  
 

(1) A Rekultivált szeméttelep területébe 0186/4 hrsz.-ú telek tartozik. 
 

(2) Az övezeti besorolási jele: Rszt. 
 

(3) Az Rszt jelű területen a funkcióhoz kapcsolódó építmény helyezhető el. 
 

(4) A telek szükség esetén max. 2%-ig építhető be, max. 5,0 m épületmagasságig. 
 
 

 
43. Különleges – egyéb helyi sajátosságú terület – Hulladék átvevő telep 

 
47. § 

 
(1) A Hulladék átvevő telep területébe 0186/3 hrsz.-ú telek tartozik. 

 
(2) Az övezeti besorolási jele: Hull. 

 
(3) A Hull jelű területen a funkcióhoz kapcsolódó építmény helyezhető el. 

 
(4) A telek szükség esetén max. 2%-ig építhető be, max. 5,0 m épületmagasságig. 

 
44. Különleges – egyéb helyi sajátosságú terület – Szivattyúház telep 

 
48. § 

 
(9) A Szivattyúház telep területébe a 0151 hrsz.-ú telek kivett tanya (c) és szántó (k) művelési ágba 

tartozó része és a 093/7 hrsz.-ú telek tartozik. 
 

(10) Az övezeti besorolási jele: Szh. 
 

(11) Az Szh területén a funkcióhoz kapcsolódó építmény, irodaépület és max. 150 m2-es lakóépület 
helyezhető el. 
 

(12) A telek szükség esetén max. 2%-ig, szabadon állóan, 5 m előkerttel, 3 m oldalkerttel és 6 m 
hátsókerttel építhető be, max. 5,0 m épületmagasságig. 

 
 

III. RÉSZ 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
49. § 

 
(1) E rendelet az elfogadást követő 30. napon lép hatályba. 

 
(2) A rendelet szabályait kell alkalmazni a hatályba lépésekor első fokon el nem bírált ügyekben is, 

amennyiben azok az ügyfél számára kedvezőbbek. 
 

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Deszk Község Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 11/2006. (V. 29.) Ör. számú rendelet. 

 
 
 

K.m.f. 

 

 Király László sk. Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita 
 polgármester jegyző 
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1. függelék a ….../2021. (…....) Önkormányzati rendelethez 

 
Deszki régészeti lelőhelyek adatai 

Azonosító 

Lelőhely 

szám 

Lelőhely 

neve HRSZ 
EOV Y 

koordináta 
EOV X 

koordináta 

41853 1 Deszk A 0107/6, 0107/1, 0107/5 744363 97844 

41862 2 Deszk B, C, E 
010/13, 010/14, 010/15, 010/16, 011, 

013 740812 96990 

41865 3 Kossuth Tsz 010/9 740632 96718 

41867 4 Szikes-dűlő 0368/2 740119 95608 

41871 5 Szikes-dűlő II. 0355/26 742132 95297 

41872 6 Kisdeszk 0337/10 744615 96517 

41873 7 Supák környéke 010/6, 010/7 740533 96852 

41874 8 Supák környéke II. 013, 011, 012, 014/5, 75/2, 07 741000 97204 

41876 9 Fehértó 0107/5, 0107/4, 0107/1 744216 97909 

41877 10 Kis-Dorozsma 
018/2, 022, 020, 023/7, 018/5, 018/4, 

018/3, 018/15 740168 96903 

41878 11 Szikes-dűlő III. 0363/1 740504 95280 

43795 12 Deszk-D 

0252/1, 05511/1, 0242, 065/21, 

05510/2, 064, 068, 083/2, 084, 

05509/1 750657 93213 

43796 13 Deszk-F 

1066, 1067, 1059, 1060, 1260, 1063, 

1064, 1061, 1065, 1456, 1258, 1259, 

1062, 1261, 1050 742066 98283 

44000 14 Deszk-G 0234/6 749593 96566 

44001 15 Deszk-H 0232/7 749402 95623 

44003 16 Deszk-I 0140/30, 0140/3 745930 99689 

44004 17 Deszk-M 0240/20 750527 96595 

44005 18 Deszk-N 0241/4 750272 95472 

44020 19 Deszk-O 0240/23 750189 96020 

44021 20 Deszk-P 0234/6 749757 96856 

44023 21 Deszk-R 0232/4 749984 95761 

44024 22 Deszk-S 0241/4, 0241/2, 0246 750109 95735 

44025 23 Újmajor 0296/4 745684 96470 

44026 24 Bráda 

0109/1, 0109/6, 0198/1, 0176, 0196, 

0193/3, 0188/6, 0195, 0194, 0199, 

0200/1, 0109/4, 0200/2 745020 97590 

44027 25 Ságvári utca 879, 881 741633 98180 

44028 26 31. sz. olajkút 0136, 0139, 0140/30 746121 99016 

44029 27 Ordos 0206/1 746032 97872 

44030 28 Ordos-ároképítés 0206/1 746208 97482 

44031 29 Ordosi-halom 0210/15 746677 97034 

44032 30 
Ordos-csatorna 

mellett 0206/1 746404 96917 

44035 33 Bráda III. 0188/1 744969 97022 

44038 36 Bráda VI. 0188/1 745180 96796 

44039 37 Újmajor II. 

0294/5, 0304/4, 0320/3, 0320/7, 

0320/2, 0302/2, 0294/6, 0302/1, 

0304/1, 0304/3, 0303 745414 96178 

44040 38 Újmajor III. 0291/4 745817 96475 

44041 39 
Újmajor épületeitől D-

re 0301, 0322/4, 0322/2 745539 95367 

44042 40 Újmajor V. 0297/3, 0297/2, 0297/4 745932 95762 

44043 41 Vágotthalom 0306 745255 96636 

44045 43 Miskahalom 0252/1 750378 93578 

44046 44 Supák-környéke III. 574, 575 741474 97159 

44047 45 Supák környéke IV. 04/4 741692 96778 

44049 46 Fehértó II. 0140/30 746079 99393 

44050 47 Szőregi tó 
027/1, 027/8, 027/7, 027/2, 026, 

025/21, 025/16, 027/9 739192 96762 

44051 48 Szőregi tó II. 025/11, 025/12, 025/13, 02424 739295 95977 

44052 49 
Szőregi tó - 

Homokbánya 031/4 739487 97784 

44053 50 Fehértó III. 0117/1 745937 98116 

44054 51 
Kübekházi út jobb 

oldalán 
0216/6, 0216/15, 0216/13, 0216/16, 

0218/16, 0217 748252 97622 

44058 52 Kis-Dorozsma II. 018/12 739820 97273 

44059 53 Deszk-T 0232/1 749311 96029 

60271 55 Vénó II. 083/29, 083/30 743149 99153 

60339 56 Rigó mező 0322/4 745201 94976 

Nyilván-

tartásba 

vétele 

alatt 57 Szilágyi-tanya 092, 0106/32, 0106/33 743038 98190 
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