2

DESZK KÖZSÉG
Deszk, Alkotmány utca – Széchenyi I. utca – Tempfli tér által határolt terület
Célterület:
Deszk, Alkotmány utca – Ősz utca – Széchenyi I. utca – Tempfli tér
által határolt tömb

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

CÍMLAP

MEGRENDELŐ:
DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Képviselő: Király László polgármester

TERVEZŐ:
Bartók Erika Éva
településtervező
B & B ’99 Tervező és Szolgáltató Bt.
6723 Szeged, Debreceni utca 16/a.

2 0 21 . J Ú L IU S - AU G U S Z T U S - SZ E PT E MB E R H Ó

3

DESZK KÖZSÉG
Deszk, Alkotmány utca – Széchenyi I. utca – Tempfli tér által határolt terület
Célterület:
Deszk, Alkotmány utca – Ősz utca – Széchenyi I. utca – Tempfli tér
által határolt tömb

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA
TARTALOMJEGYZÉK
I.

JÓVÁHAGYOTT KERÜLŐ MUNKARÉSZ
1.

II.

BEVEZETÉS
1.
2.

III.

2.

11-15

Helyzetfeltáró munkarész
1.1.
A módosítással érintett terület bemutatása
1.2.
Fotók a célterület utcáiról
1.3.
A hatályos településrendezési eszközök
(szerkezeti terv, HÉSZ, szabályozási terv)
1.4.
Az épített környezet vizsgálata, kulturális örökségvédelem
Helyzetértékelő munkarész

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ
1.
2.

V.

8-10

Előzmények
Eljárás módja és a tervezési program

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK
1.

IV.

4-7

Helyi Építési Szabályrendeletet módosító rendelet és melléklete

A belterület szabályozási terv módosított „SzT-2” tervlap
módosított részlete

16-17

Szabályrendelet módosítása
Szabályozási terv módosítása

TERVIRATOK

60/2021. (VI.30.) önkormányzati határozat








18-56

a településrendezési eszközök módosításának elindításáról és a kiemelt fejlesztési
területté nyilvánításáról szóló döntés
Földhivatali alaptérkép részlete
Környezetvizsgálat eldöntéséről szóló államigazgatási szervek levelezése
Összefoglaló táblázat
82/2021. (VIII.11.) önk. határozat a partnerségi egyeztetés lezárásáról
60/2021. (VIII.11.) önk. határozata a környezetvizsgálat nem szükségeségéről
CsCsMKH Állami főépítész záró szakmai véleménye tárgyalás jegyzőkönyvével
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Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11 / 2021. (IX.7.) számú rendelete
Deszk Község Építési Szabályzatáról szóló
11/2006.(V.29.) Öt. rendelet
módosításáról
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; CsongrádCsanád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal Földhivatali Osztály; BácsKiskun 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, valamint a Partnerségi
Szabályzat szerinti résztvevők véleményének kikérésével – az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
A 11/2006. (V.29.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 1.§ (2) pontja szerinti 3. sz.
mellékletét képező SzT-2 jelű belterületi tervlap részlete az 1. sz. melléklet szerint
módosul.
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2.§
A DESZK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁSRÓL című 11/2006. (V.29.)
önkormányzati rendelet 7.§-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Vt* területen a hátsókert mérete 0 m. Az építési övezetre vonatkozó előírásoknál
a (2) és (3) bekezdést kell figyelembe venni.”
3.§
Az SzT-2 sz. belterületi szabályozási tervlap jelmagyarázata az alábbi jelekkel egészül ki:
a)
„Betűjelek” oszlopban

b)

„Építési használat határérték megengedett határai” oszlopban

4.§
Jelen rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.

5.§
Ez a rendelet 2021. szeptember 8-án lép hatályba.

7
11/2021.(IX.07.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete

Készült a 1716. sz. Állami alapadatok felhasználásával.
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II.

BEVEZETÉS

II/1.

Előzmények

Deszk pályázati forrást nyert a VP-619.2.1-21-A1-17 kódszámú, ”Kulturális értékek
megőrzése és megismertetése” című programmal (továbbiakban pályázat). A tervezett
beruházások
megvalósíthatóságának
érdekében
szükség
van
a
hatályos
településrendezési eszközök (továbbiakban: Terv) módosítására.

II/2.

Eljárás módja és a tervezési feladat

Deszk község településrendezési eszközei 2003-2006 között készültek. A szerkezeti
tervet az Önkormányzat 246/2003.(XII.08.) Öt. határozatával, a Helyi Építési Szabályzatot
11/2006.(V.29.) önkormányzati rendelettel fogadta el. Az eltelt 15 év során két kisebb
módosításra került sor.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet záró rendelkezése
lehetőséget biztosít, hogy a jelenlegi módosítást az Önkormányzat a még a 2012.
augusztus 6-ig érvényben lévő, az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban:
Korm.rendelet) alapján készítse el 2021. december 31-ig, illetve a Korm.rendelet 2021.
július 16-tól hatályos zárórendelkezése a TRE módosítását 2023. december 31-ig engedi
elvégezni. Ezen rendelkezés előírja, hogy mely időintervallumba tartozó építési országos
előírások, mely részét lehet alkalmazni a településrendezési eszközök módosítása során.
Ennek megfelelően a jelen tervdokumentáció az említett jogszabályok alkalmazásával
készül.
A településrendezés fő célja a település kulturális értékeinek bemutatásához tervezett
fejlesztések megvalósítása. A pályázati forrás felhasználása érdekében a képviselő
testület 60/2021. (VI.30.) önkormányzati határozatában döntött a településrendezési
eszközök módosításáról és ugyanebben az iratban a pályázati határidők miatt célterületet
kiemelt fejlesztési területté is nyilvánította. Az erről szóló határozat a tervirat részben
csatolásra került.
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A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja
szerint lehetőség van a módosítás tárgyalásos eljárás szerinti lebonyolítására.
A kulturális értékek bemutatásához, kiállítások rendezéséhez, közösségi programok
megszervezéséhez fedett, nyitott kiállító, közösségi teret és „Falukemencét” kívánnak
építeni a Széchenyi utca 35. sz. (hrsz.: 46) alatt lévő tájház telkén. Továbbá közös, a
témához is kapcsolódó, kulturális programok szervezésének lehetőségét is biztosítani
kívánja az önkormányzat a szomszédos a Művelődési házzal/Faluházzal (hrsz.: 43), így
szükség lenne legalább a telek hátsó részek közvetlen kapcsolatának biztosítása és a
pályázatban is meghatározott építmény elhelyezésére a közös telekhatárok szakaszok
közelében.
A hatályos 11/2006. (V.29.) Önkormányzati rendelet szabályozási terve szerint egy változó
szélességű közterület szeli ketté a célterület déli részét a faluház és a tájház között,
melynek törlésére van szükség. Ezzel egyidőben a jelölt építési vonalakat is meg kell
szüntetni. A két hasonló jellegű telekhasználat összefonódásának biztosítása érdekében a
tömbön belül településközponti (Vt) építési övezethez kapcsolódó, hátsókertek nagyságát
is meg kell határozni a lehető legkisebb értékben az OTÉK 35.§ (4) bekezdésének első
mondata által biztosított lehetőség alapján.
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III.
III/1.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
Helyzetfeltáró munkarész

III/1.1. A módosítással érintett terület bemutatása
A Deszk, Alkotmány utca – Ősz
utca – Széchenyi utca – Tempfli
tér által határolt célterület a község
központjában helyez-kedik el. A
tömb
beépítettsége
kialakult,
falusias hangulatú lakóterület,
melyek
közé
ékelődnek
a
környezethez illeszkedő, arányos
léptékű intézményi épületek is. Itt
áll a Tempfli tér felől a Deszki
Művelődési Ház és Könyvtár
/FALUHÁZ/, a Tempfli tér és a
Széchenyi I. utca sarkán az
Egészségház, a Széchenyi I. utca
felől pedig Népi Hagyományőrző Közösségi Ház /Tájház/.
A tömb telkeinek mérete változó, a beépítettség intenzitása alacsony, kirívó
területhasználat nincs a földrészleten.
A célterületen 29 db telek helyezkedik el, a tömb területe 33962 m2. A tényleges
változással érintett területrész 10 db telekből áll, mely 1,37 hektár.
A vizsgált földrészlet teljes közművel ellátott.
III/1.2. Fotók a célterület utcáiról
Tempfli tér

Széchenyi utca nyugati irányból.

Széchenyi utca keleti irányból.
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II/1.3.A hatályos településrendezési eszközök
II/1.3.1. Szerkezeti terv
A hatályos szerkezeti terv „Falusias
lakóterület”-be és ”Településközponti
terület”-be sorolja a tömböt. Jelöli a
településközponti
területben
lévő
faluházat
(művelődési
házat)
piktogrammal.
Falusias lakóterület
Településközponti terület
Az Ősz utca 23. számú, 49 hrsz-ú
telket felező területhasználati határ.

II/1.3.2. Helyi építési szabályzat
A többször módosított Deszk község Építési Szabályzatról szóló 11/2006. (V.29.)
Önkormányzati rendelet nem határozza meg a Településközponti területen a hátsókert
méretét, ezért a az országos előírást kell alkalmazni. A hátsókert mérete 6,0 m, vagy a
hátsókertre néző tényleges építménymagasság. A célterület tömbjében a 6,0 m az
általános adat, amely gátat szab a pályázati fejlesztéshez.
II/1.3.3. Szabályozási terv
A
belterületi
szabályozási
terv
„Településközponti terület”-be (Vt)
sorolja a tájház, a faluház telkét és a
környezetében lévő 10 db telket. Az
oldal
telekhatárral
illetve
hátsó
telekhatárral érintkező, 43 és 46 hrszú ingatlant a szabályozási vonallal
szabályozott közterület választja el. A
Településképi rendelet szerint a
tömbön belül két épület helyileg védett
objektumok, melynek telkein „H” betű
látható. A Széchenyi utca 35. szám
alatt a hatályos terv a lakóépületet
jelöli védettnek, azonban 2017 év
végén a telken lévő „Hambár” kapott
helyi védelmet, a főépület nem.
A földrészlet Alkotmány utca felőli részén, „Területhasználati egység határa” jellel
elválasztottan „Kialakult falusias lakóterület” építési övezet jele (Lfk) és a 37 hrsz-ú telekre
húzott „Feltételhez kötött telekalakítási és építési tilalom határa” látható.
A Tempfli téren a faluház melletti szakasz,
ahol
a
korábban
tervezett
utca
szabályozási vonalai törlésre kerülnek.
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II/1.4. Épített környezet vizsgálata, régészeti örökségvédelem
A célterület tömbjében Deszk község településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.)
önkormányzati rendelet két objektumot véd helyileg.
10

CÍM
Tempfli tér 6.
ÉPÜLET FAJTA

HRSZ.
42

VÉDETTSÉG
HV
Lakóház

LEÍRÁS

Hagyományos lakóház szeccesziós jellemzőkkel, 2+1
ablakosztással, utcára merőleges nyeregtetővel.
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CÍM
HRSZ.
VÉDETTSÉG
Széchenyi u. 35.
46
HV
ÉPÜLET FAJTA
Hambár
LEÍRÁS

A deszki hambár – szemes gabonatároló – vesszőből font
és sárral betapasztott szekrényszerű építmény, falazott
lábakon álló kivitellel a népi építészet emléke.

A település egész területén 51 db régészeti lelőhely található. A Tempfli térnél, a falu
központjában nincs lelőhelyi érintettség.
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III/2.

Helyzetértékelő munkarész

A helyzetfeltáró munkarész alapján megállapítható, hogy pályázati projektben vállalt
fejlesztés a telkek közötti utca törlésével és a hátsókert megszüntetésével teljesíthető. A
tervezési feladatok pontjában felvázolt fejlesztési irányelv az érintett terület adottságaival,
környezetével nem lesz ellentétes.
A tervezett módosítások az alapközműveket és a közlekedési rendszert nem érintik. A
törölt, tervezett feltáró útra nem lesz szükség a jövőben.

Szeged, 2021. július-augusztus-szeptember hó
Bartók Erika
településtervező

16

DESZK KÖZSÉG
Deszk, Alkotmány utca – Széchenyi I. utca – Tempfli tér által határolt terület
Célterület:
Deszk, Alkotmány utca – Ősz utca – Széchenyi I. utca – Tempfli tér
által határolt tömb

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

IV.

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

2 0 21 . J Ú L IU S - AU G U S Z T U S - SZ E PT E MB E R H Ó

17

IV.

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

IV/1. Szabályrendelet módosítás
A hatályos Helyi Építési Szabályzatban rögzíteni kell a célterületre vonatkozó
szabályozási tervi változást. A Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése szerint az azonos
adottságú telkekre vonatkozó, azonos értékű építési jogok biztosításának érdekében a
célterületen belüli településközponti területbe sorolt telkeire a hátsókert méretét 0 m-ben
állapítja meg, ehhez „Vt*” jelű építési övezeti kategóriát is meghatároz, így elkülönítve a
teljes településben meghatározott, általános Vt övezetekbe tartozó telkek előírásaitól. Az
új jelet a szabályozási terv jelmagyarázatban is be kell illeszteni, melyről szintén a
szabályozási rendeletben kell gondoskodni.

IV/2. Szabályozási terv módosítása
A hatályos szabályozási tervlapon törlésre kerültek a tervezett közterületet határoló
szabályozási vonalak. Az Ősz utca 23. sz., 49 hrsz-ú telket kettévágó szabályozási vonal
és a kerítés építési kötelezettséget jelölő vonal helyére építési övezeti határ jele került, így
a módosítás a településszerkezeti tervet nem fogja érinteni. Ennek a két építési övezettel
érintett teleknek az építési joga a hamarosan egyeztetésre kerülő, teljes települést érintő
településrendezési eszközökben rendeződik majd. A köztes állapotban a közterület
telekrész településközponti területbe való átsorolása már bővíti a 49 hrsz-ú telek építési
lehetőségeit. A szabályozási vonalak törlésével együtt az építési vonalak is
megszüntetésre kerültek. Az építési övezet jele a településközponti területen a sajátos
hátsókert méretére vonatkozó előírás miatt Vt* jel(ek)re változott.

Szeged, 2021. július-szeptember hó
Bartók Erika
településtervező
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Földhivatali alaptérkép részlete
1716. sz. Állami adatszolgáltatás alapján készült.

Deszk településrendezési eszközeinek módosításához
környezeti vizsgálat szükségességéről szóló államigazgatási szervek nyilatkozatai
Deszk, Alkotmány utca – Széchenyi István utca – Tempfli tér által határol tömbön belül TRE
módosítása

SSZ

1.

2.

VÉLEMÉNYEZŐ

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főo.
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály
CS/Z02/05857-2/2021.
Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság
1560-1/2021.

3.

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
CS/NEF/0893-2/2021

4.

Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság (felszíni és felszín
alatti vizek)
36500/3327-1/2021
Deszk Község Jegyzője
(helyi környezetre és
termvéd.-re kiterjedően)
Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Állami
Főépítészi Iroda
CS/B01/5334-2/2021.
Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Főosztály
Építésügyi és Örökségvédelmi
Koordinációs Osztály

5.

6.

7.

8.

Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság (súlyos ipari
balesetek)
Iktatószám:
36500/3327-1/2021

ÉSZREVÉTEL

„A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a
tervezett módosításból adódóan táj- és természetvédelmi,
levegőtisztaság-védelmi, zaj és rezgésvédelmi, valamint a földtani
közeg védelme szempontból nem várható jelentős környezeti hatás,
ezért a környezeti vizsgálat lefolytatása nem indokolt.”
„ A rendelkezésre bocsátott egyeztetési megkeresés alapján a
tervezett Deszk módosítás a település belterületén országos
jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet,
valamint országos ökológiai hálózat övezetébe tartozó terültet nem
érint, ezért a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság meglátása
szerint a 2/2005 (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezet vizsgálta
nem szükséges.”
„ A mellékletként megküldött Tájékoztató információi alapján a
hatóság megállapította, hogy közegészségügyi szempontból a leírt
módosítások következtében jelentős környezeti hatás nem várható,
ezért
a
Csongrád-Csanád
Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztálya a környezeti vizsgálat lefolytatását
nem tartja szükségesnek.”
„….…nyilatkozzuk, hogy módosításhoz _ vízügyi és vízvédelmi
szempontból – nincs szükség környezeti vizsgálat készítésére.”

Határidőn belül nem nyilatkozott.

„Tekintettel a dokumentációban foglaltakra,
kidolgozását nem tartom szükségesnek.”

a

munkarész

„….nyilatkozom, hogy a rendelkezésre álló szakanyagok alapján
műemlékvédelmi és régészeti örökségvédelmi szempontból nem
tartom szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását.”

„….…tárgyi ügyben, a súlyos ipari balesetek megelőzésére
kiterjedően a terv környezeti vizsgálatának lefolytatása nem
indokolt.

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
1055 Budapest, Balaton u. 7-11. • Postacím: 1555 Budapest Pf.: 70.
Telefon: 06 (1) 474-1680 • HM 215-12 • Fax: 06 (1) 474-1467 • HM 21-740
Hivatali Kapu: HMHH (KRID: 210267399), e-mail: hm.hf@hm.gov.hu, web: http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu

Nyt. szám: 11311-2/2021/h
Hiv. szám: CS/B01/5514-2/2021

. számú példány
„Elektronikusan továbbítandó!”

Sári Zsolt
Csongrád - Csanád Megyei Kormányhivatal
Állami Főépítészi Iroda
állami főépítész
6722 Szeged
Rákóczi tér 1.
Tárgy: Deszk község településrendezési eszközeinek részleges módosítása tárgyalásos eljárás, véleményezési szakasz
Tisztelt Állami Főépítész Úr!
Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom:
A fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit
nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása
biztosított, ezért a tárgyi módosítással kapcsolatban észrevételt nem teszek.
A tárgy szerinti témában meghirdetett 2021. augusztus 26-ai egyeztető tárgyaláson más
irányú elfoglaltság miatt nem áll módomban részt venni.
Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz.
mellékletének 20. pontjában megjelölt államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjára.
Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom, nem helyettesíti a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 9. sz. melléklet 14. b) pontjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását.
Állásfoglalásomat a honvédelemért felelős miniszter nevében, a Honvédelmi
Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 42. §
(10)-(11)-(12) bekezdése alapján adtam ki.
Budapest, „időbélyegző szerint”
Tisztelettel:
Dr. Benkő Tibor
Magyarország honvédelmi minisztere
nevében és megbízásából

Bucsánszky Zoltán alezredes
településrendezési hatósági osztályvezető

Iktatószám:
Ügyintéző:
Telefonszám:
Tárgy:

Sári Zsolt állami főépítész úr
részére
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Állami Főépítészi Iroda
Szeged
Rákóczi tér 1.
6277

BP/0801/00817-2/2021.
Bánhidi Viktória
+36 1 815 9633
Deszk
község
településrendezési terv
módosítása – tárgyalásos
eljárás

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre (KRID: 608941118)!
Tisztelt Állami Főépítész Úr!
Deszk község településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos CS/B01/5514-2/2021.
számú, 2021. augusztus 17-én kelt megkeresésére a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján az
alábbiakról tájékoztatom.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklet 12. pontja szerint Budapest Főváros Kormányhivatala
gyorsforgalmi utat, közúti határátkelőhelyet, szintbeli közúti-vasúti átjárót érintő településrendezési
eszköz esetében vesz részt a véleményezési eljárásban.
Fentiekre tekintettel a területrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban, hatáskör hiányában
észrevételt nem teszek. A 2021. augusztus 26-án tartandó egyeztető tárgyaláson nem veszek részt.
Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

Tisztelettel:
dr. Sára Botond
kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Bognár Géza
osztályvezető távollétében

Koszéj Adél
útügyi szakügyintéző

Gyorsforgalmi Útügyi Osztály
1138 Budapest, Váci út 188. – 1387 Budapest Pf.: 1007 – Telefon: +36 (1) 474-1770 – Fax: +36 (1) 331-9917
KRID: 645240704 – E-mail: uto@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Iktatószám: CE/27691-4/2020.
Tárgy: Véleményezés
Ügyintéző: Báló Bertalan
Tel.: 06-62/568-318
Hiv. szám: CS/B01/5514-2/2021
Készült: 2021.08.24.

Csongrád- Csanád Megyei Kormányhivatal
Állami Főépítészi Iroda
Sári Zsolt Állami Főépítész
Szeged
Rákóczi tér 1.
6722
Tisztelt Főépítész Úr!
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a Deszk község
településrendezési eszközeinek módosítása - Eljr. 42. § szerinti tárgyalásos eljárás kezdeményezése
tárgyú, a településfejlesztési koncepcióról, az integrál településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eljr.) 42. § szerinti tárgyalásos eljárás szerint
összehívásra kerülő egyeztető tárgyaláson egyéb elfoglaltság miatt nem tud részt venni.
A véleményezésre megküldött egyeztetési dokumentációt a Hatóság megvizsgálta és megállapította,
hogy a módosítás a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hatáskörébe tartozó érdeket nem érint, azzal
összefüggésben a Hatóság kifogást nem emel.
Jelen véleményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet.) 42 § (1) bekezdésében meghatározottak
szerint a Rendelet 9. melléklet 23. pontjában foglalt felhatalmazás alapján adta a Hatóság.

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: dr. Lutz Gábor hatósági irodavezető-helyettes, Szabó Tibor hatósági irodavezető
helyett és nevében Szegeden, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kapják:
1. Címzett
2. Irattár

Elektronikus úton

CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Tárgy: Vélemény településrendezési
eszközök módosítása ügyében
Hiv szám, Üi.: CS/B01/5514-2/2021.
Sándor Gabriella
Ügyintéző: Martonosi Ádám tű. százados
Telefon: 62/621-285
e-mail: adam.martonosi@katved.gov.hu

Sári Zsolt
Állami főépítész Úr részére
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Szeged
Tisztelt Főépítész Úr!
Tájékoztatom, hogy a részemre fenti hivatkozási számon megküldött megkeresését kézhez
kaptam.
Deszk Község Önkormányzata kezdeményezte a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §
szerinti végső szakmai véleményezési eljárás lefolytatását.
A településrendezés fő célja a település kulturális értékeinek bemutatásához tervezett
fejlesztések megvalósítása. A pályázati forrás felhasználása érdekében a képviselő testület
önkormányzati határozatában döntött a településrendezési eszközök módosításáról.
A tervanyagot áttanulmányoztuk, azzal szemben vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból
kifogást nem emelünk – az általános érvényű tűzvédelmi előírásokon túlmenően – továbbá
iparbiztonsági és polgári védelmi szempontból észrevételem nincs.
Kelt, Szeged, Elektronikus bélyegző szerint
Tisztelettel:
Szatmári Imre tű. dandártábornok
főtanácsos
megyei igazgató
Terjedelem: 1 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják:
1. címzett – Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész Iroda (6722 Szeged,
Rákóczi tér 1.) – Nova Szeüsz / elektronikusan
2. Irattár
____________________________________________________________________________________________
Cím: 6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414
Telefon: +36-62/621-280 Fax: +36-62/621-750
E-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu azonosító: 109255138

