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1. Bevezetés 

1.1. Előzmények, jogi háttér 

Deszk község jelenleg hatályban lévő településfejlesztési koncepciója 2003-ban készült el és 

került elfogadásra a önkormányzat képviselő-testülete által. A felülvizsgálatot az azóta 

megváltozott jogszabályi háttér és maga a dokumentum kora is indokolja, hiszen egy koncepció 

10 évre előre határozza meg az adott térség vagy település fejlesztési irányait. Ezáltal időszerű 

az újonnan meghatározott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz, a térségi 

fejlesztési koncepciókhoz való igazítása, valamint az eddig elért eredmények felülvizsgálata és a 

jövőbeni irányok kijelölése. 

Az elkészült koncepció támaszkodik egyrészt az Önkormányzat jelenleg hatályos 

Településfejlesztési Koncepciójára, illetve a települést érintő más koncepciókra, stratégiákra, 

tervekre. Cél, hogy kapcsolódjon a Nemzeti Fejlesztési 2030 dokumentumhoz és a megyei 

Integrált Területi Programban foglaltakhoz, amelyek az uniós forrásokhoz való hozzájutást 

nagyban meghatározzák. 

A településfejlesztési koncepció a hatályos Településügyi Kódex – a 314/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet – tartalmi követelményének megfelelő, széleskörű megalapozó vizsgálaton és a 

rendeletben megfogalmazott partnerségi egyeztetéseken alapszik. Az összegyűjtött információk, 

a feltárt folyamatok és helyzetképek megállapításai megfelelő alapjául szolgálnak a jelen 

koncepció összeállításához. 

Jelen dokumentum célja és feladata a település fejlesztésénél figyelembe vehető pozitív 

adottságok és előnyök, illetve a fejlesztést megnehezítő, akadályozó negatív tényezők és 

konfliktusterületek feltárása, a település jövőképének megfogalmazása és a fő fejlesztési irányok, 

prioritások kijelölése, amelyek – területi vonatkozásaikat is figyelembe véve – iránymutatásul 

szolgálnak majd az elkövetkező időszak települési szintű ágazati fejlesztéseihez és a 

településszerkezeti terv és a településrendezési szabályozás felülvizsgálatához. 

1.2. Áttekintés 

Tóth József geográfus szerint „a település egy adott földrajzi környezetben, annak elemeivel 

intenzív kölcsönhatásban élő gazdasági, társadalmi és műszaki struktúrák rendszere.” Az idézet 

egyértelműen rámutat a települések tervezésének és fejlesztésének egyik legnagyobb 

kihívására: az egymásba ágyazódó különböző térbeli elemek egymásra hatásának 

figyelembevételére. Hiszen nem pusztán az építészeti harmóniára, hanem a fent említett négy 

szféra összhangjára kell törekedni egy település megtervezésénél. Az ember ugyanis békére és 

nyugalomra vágyik abban a környezetben, ahol a nap végén álomra hajtja a fejét. Ehhez 

szükséges megteremteni azt a jogi és intézményi hátteret, amely biztosítja az egyén számára a 

szükséges feltételeket. 

Jelen településfejlesztési koncepció a hozzá tartozó megalapozó vizsgálattal együtt Deszk 

községének egy középtávú fejlődési lehetőséget vázol fel, amellyel a helyi lakosság jólétét és a 

természeti, valamint az épített környezet fenntarthatóságát biztosítja. 

1.2.1. Földrajzi elhelyezkedés 

Deszk Magyarországon belül a Dél-Alföldi régióban, Csongrád-Csanád megyében és a Szegedi 

járásban található község. Szegedtől, a régió és a megye központjától délkeletre közúton 10 

kilométer, Szőregtől (Szeged délkeleti városrésze) 3 km távolságban helyezkedik el. 

Közigazgatási területének északi szélét a Maros folyása jelöli ki – azon túl abból az irányból 
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Szeged keleti külterületeivel, Tápairét településrésszel határos –, további szomszédai északkelet 

felől – még ugyancsak a Maros túlsó partján – Maroslele, kelet felől Klárafalva, délkelet felől 

Kübekháza, délnyugat felől Újszentiván, nyugat felől pedig Szőreg.  

A település történetéből és az elhelyezkedéséből is adódik a szerves kapcsolata Szegeddel, a 

régió tudásközpontjával. A megyeszékhelytől közúton 12 kilométerre fekszik és 43-as sz. főúton 

körülbelül 15 perc alatt megközelíthető Szeged központja, amely tömegközlekedéssel – volán 

autóbusszal – 20-22 perc. 

A település területe 5205 hektár, melyből 4856 hektár külterület. A községre sosem volt jellemző 

a tanyavilág, jelenleg mindössze 15 tanya van. Deszk területén összesen 1416 lakás található. 

1.2.2. Társadalom 

Deszk, Szeged szuburbán elővárosának tekinthető. Ebből fakadóan a község népessége 2000 

óta trendszerűen nő, melyben a 2009-es évek válsága utáni ingatlanpiaci pangás okozott némi 

törést. A jelenlegi trendek és a kormányzati ingatlan- és családpolitika figyelembevételével az 

elkövetkező 10 évben is a település népességének mérsékelt-lassú növekedésével, esetleges 

stagnálásával lehet számolni. A település népessége heterogénnek tekinthető, a 2011-es 

népszámlálás adatai alapján a településen 218 fő kisebbség élt, a hazai nemzeti kisebbségeknek 

összesen 186 tagja van. A legtöbben a szerb kisebbséghez tartoztak, 99-en. Ebből következően 

a település lakói büszkék a szerb hagyományokra. A település iskolázottság és jövedelem 

szempontjából rendkívül kedvező helyzetben van, nagyrészt a Szegedről kiköltözők miatt, akikkel 

kapcsolatban azonban ritkán, de felmerülnek a település közösségébe való be nem illeszkedési 

problémák. Ez nem sajátságos, minden szuburbán település a kiköltözők bevonásával és 

megszólításával küzd, amely jelen esetben számos rendezvény segítségével történik, részben 

sikeresen. 

1.2.3. Gazdaság 

Legfőképpen Szeged munkaerőpiaci kibocsátóterületének tekinthetjük a települést, gazdasági 

szerepköre megyei és járási szinten jelentősnek tekinthető, a település népességszámához 

képest jelentékenynek tekinthetjük a vállalkozássűrűséget. A településen a helyben-

foglalkoztatás száz százalékos feltételeit nem tudja megvalósítani, azonban ez nem is cél, hiszen 

Szegeddel való együttműködésében harmonikus területi kapcsolat tartható fenn a nagyváros és 

térsége között. 

Ugyan Deszk szuburbán alvótelepülés jellegű, azonban a település gazdaságfejlesztési 

tevékenységének köszönhetően a vállalkozássűrűség növekedése és a HIPA bevételek részben 

ellensúlyozzák ezt a karaktert. Ez alapján a település marketingjében tényszerűen állíthatja, és 

erre alapozhatja azt az állítást, hogy Deszken az emberek nem csak otthon vannak, de 

biztonsággal vállalkozhatnak is. Nagy előnyt jelenthet, hogy a településen ugyan a szegedivel 

megegyező mértékű maximális HIPA van kivetve, azonban az ügyintézés sokkal gyorsabb és 

emberközelibb Deszken, ráadásul a telephelyek kialakítása számára olcsóbb telkeket is kínál, 

mint a központi város, Szeged. 

1.2.4. Természeti és táji környezet 

A település természeti környezetét nagyrészt a Maros folyó határozza meg és befolyásolja, amely 

a település közigazgatási területének északi részén húzódik, azonban a múltbéli medrei, holtágai 

és ezáltal a fluviális felszínformái az egész területen megtalálhatóak. Az egész évben vízzel 

borított felszínek a Maros aktív medre és annak holtágai, amelyek a település belterületétől 

északra találhatóak. Ettől délre a folyó pliocénben lerakott hordaléka foglal helyet, amely a mai 
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napig is belvízzel jelentősen veszélyeztetett terület, ezen kívül azonban a Natura 2000-es terület 

is helyet foglal itt, deszki gyepek elnevezéssel. A lakott területtől keletre találhatóak a település 

legértékesebb földterületei, amelyek ennek megfelelően nagytáblás mezőgazdasági művelés 

alatt állnak. 

1.2.5. Épített környezet 

Deszk épített környezete a rendkívül dinamikusan fejlődő, diverz, illetve szuburbán település 

képét mutatja. Ez a regionális központhoz való közelségéből fakadó népességtöbbletének 

köszönhető, így minden évtizednek megvan a maga lenyomata a település épületei között. Ez a 

sokszínűség azonban mégis harmonikus abból szempontból, hogy nincsenek a településképből 

kilógó épületek, annak ellenére, hogy nem egy tipikus alföldi község képét idézi a faluközpont, 

ugyanis az ott található volt Gerliczy kastély – amely ma a Csongrád Megyei Mellkas Betegségek 

Szakkórházának (továbbiakban: Szanatórium) ad otthont – urbánus jelleget kölcsönöz neki. A 

központtól távolodva azonban itt is megtalálhatóak az alföldi szuburbiában jól ismert építészeti 

motívumok: a tört lefutású nyeregtetős tanyaépület, a sátortetős Kádár-kocka, az emeletes 

„szocpol” családi házak, valamint a 2000-es évek után épült mediterrán típusú földszintes modern 

épületek. 

2. Jövőkép 

2.1. A település jövőképe 

2.1.1. Társadalmi jövőkép 

Deszk alapfokú igazgatási, oktatási-nevelési, egészségügyi, kulturális, sport és szociális ellátási 

funkciói magas színvonalon biztosítottak a település lakossága számára. A község 

intézményrendszere a mindenkori lakónépesség ellátását teljes körűen képes biztosítani. A 

község az időskorú lakosságát megbecsüli, részére megfelelő színvonalú ellátást biztosít, így az 

idősebb korosztály és a hátrányos helyzetű rétegek is megbecsülésben élnek. A helyi 

Önkormányzat és a szerb nemzetiségi Önkormányzat hatékonyan szervezi a falu életét, a 

vállalkozások, a civil szervezetek és a lakosság közösségeinek kialakításában és fenntartásában 

tevékenyen részt vesz. A település bevételei biztosítják a lakosság kiváló életminőségét biztosító 

intézményi ellátórendszer és műszaki infrastruktúra hálózatok megfelelő színvonalú 

működtetését és a folyamatos fejlesztéseket.  

Minden Deszken élő megtalálja a számítását a legfiatalabb korosztályoktól a nyugdíjasig, 

nemzetiségi és vallási hovatartozástól függetlenül. Deszken egyre több lehetőség adott a 

szabadidő eltöltésére, mellyel erősödik a kötelék és tovább fejlődik az összetartó helyi közösség. 

A helyben élők szolidárisak egymással, különböző társadalmi csoportok egymás irányába 

nyitottak és erős a közösségi kohézió a lakosság körében. Deszk lakossága ápolja a népi 

hagyományokat és megőrzi kulturális értékeit. Sokszínű (magyar és szerb) kulturális élet, gazdag 

programkínálat, aktív sportélet, jó színvonalú sportolási lehetőségek és aktív civil szervezetek 

jellemzik a községet.  

A Deszken élők bekapcsolódnak az őket érintő fejlesztéspolitikai döntések előkészítésébe és 

megvalósításába a közösség összetartó erejének növelésével. A családalapítással és a fiatalok 

aktív közösségi részvételével egy fejlődő fiatalos összetartó közösség alakult ki Deszken. 
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2.1.2. Gazdasági jövőkép 

Deszk gazdasága a következő 10 évben jelentős fejlődésen és differenciálódáson megy 

keresztül. Egyrészt a település biztosítja az innovatív, magas hozzáadott munkával rendelkező 

vállalkozások, valamint a vasúti összeköttetéssel rendelkező ipari parkkal a nagyobb szállítási 

kapacitás igényű termelőüzemek megtelepedését. A Szegedhez fűződő viszonyát egyrészt 

megerősíti új vonalas infrastruktúra létesítésével (ezzel a 43-as főút forgalmának terhelését 

mérsékli), másrészt a megyeszékhelytől való függőségét csökkenti a helyi munkalehetőségek 

bővítésével, így a község már nem csupán munkavállaló kibocsátó, hanem fogadó is lesz (a napi 

ingázók tekintetében). A korábban leírtak mellett Deszken a Szanatórium meglétéből fakadó helyi 

energiákat kihasználva megindul az egészséggazdaság, illetve az egészségturizmus, amely 

további bevételekhez juttatja a települést. 

2.1.3. Táji, természeti és épített környezeti jövőkép 

Deszk természeti- és táji környezete egyre inkább bekapcsolódik a helyben élő társadalom jól-

létébe és ezáltal a települési környezet fenntarthatóságába is. Ezen kívül az eddigi 

belvízveszélyeztetett területeken a vízvisszatartás segítségével a nagytáblás mezőgazdasági 

művelés fenntarthatóbb és a körforgásos gazdaság irányába mutató lesz. A vonalas 

infrastruktúra szerteágazó, így egyes elemei nincsenek túl nagy leterhelés alatt annak ellenére, 

hogy a közúti forgalom folyamatosan növekszik. A község ennek megfelelően harmóniában él a 

természeti környezetével, amelyben a Maros folyó kiemelt jelentőséget élvez, valamint 

ellenállóbb a klímaváltozás káros hatásai irányában. 

 

Deszk község élhető és egészséges település, amely a helyben lévő népesség 

jólétét és jól-létét biztosítani tudja; 

ezen kívül összetartó és összekapcsolt település, amely a belső kohézióját erősíti 

és az elhelyezkedéséből fakadó előnyeit messzemenőkig kiaknázza; 

mindazonáltal fejlesztő település, amely a magasan képzett munkaerőre, az 

innovatív vállalkozásfejlesztésére, a hagyományos agrárgazdálkodásra és az 

egészséggazdaságra alapozva megélhetést biztosít! 
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2.2. A településfejlesztési elvek rögzítése 

A településfejlesztés a település egészére kiterjedő olyan társadalmi-gazdasági és 

környezetalakítási tevékenység, amelynek célja a lakosság életszínvonalának, ellátási és 

környezeti viszonyának javítása, valamint a fenntartható településfejlődés biztosítása. Ebből 

fakadóan a településfejlesztési koncepciónak, amely a település fejlesztését középtávon 

érdemben leginkább befolyásoló dokumentum, igazodnia kell az országos és a térségi fejlesztési 

dokumentumok irányelveihez. Valamint meg kell teremtenie a harmóniát a település életét 

befolyásoló tényezők és szereplők között. 

A megújított fejlesztési koncepció időtávlata a további 10-12 év, mely 2030-ig terjed. 

 

A településfejlesztés fő elvét több fogalom összekapcsolásával fogalmazhatjuk meg: 

a fenntarthatóság az integrált megközelítés 

a partnerség a komplexitás elveinek 

az együttműködés települési szerződés 

összesége biztosítja a kedvező, jól megalapozott, sikeres fejlesztési lehetőségeket. 

A településfejlesztés során kiemelten fontos a fenntarthatóság elvének betartása, amely azt 

jelenti, hogy a szükségletek nem haladhatják meg az elérhető erőforrásokat sem a magunk, sem 

pedig a jövő generációk számára. A fenntarthatóságnak egyszerre kell megvalósulnia a 

társadalmi, a gazdasági, a természeti- és az épített környezetben egyaránt. Társadalmi oldalról 

vizsgálva a legfontosabb a falu népességmegtartó képességének erősítése, olyan otthonos 

települést kell létrehozni, amely marasztalja az itt lakókat és vonzólag hat az ideérkezőkre. 

Gazdasági szempontból több rétegű, egymásra épülő új vállalkozások letelepedésének 

elősegítése kis költségekkel a vállalkozások számára és még elfogadható bevétellel a település 

Önkormányzata számára. Környezeti fenntarthatóság a megújuló energiák minél nagyobb 

szélességben történő kiaknázása, az épületek energiahatékonyságának javítása, 

hulladékkezelés és vízgazdálkodás (vízmegtartás) optimalizálása. Az épített környezet 

fenntarthatósága az útburkolatok folyamatos karbantartásban, zöldsávok növelésében és tájba 

illő növényekkel történő telepítésben mutatkozik meg a legjobban. 

A településfejlesztési döntések meghozatala során a partnerségi együttműködésnek is nagy 

szerepe van. Minél szélesebb helyi társadalmi körök bevonásával a felelősség jobban megoszlik 

a község vezetése és a lakossága között. A jó döntésekből adódó a sikerélményét együtt lehet 

átélni, míg az esetleges rossz döntés következményének tanúságát is közösen vonhatják le.  

Nem hanyagolható el az a szempont sem, hogy egy településnek nem csak önmagával kell 

foglalkoznia, hanem a szomszéd községekre is hatást gyakorolhat egy-egy fejlesztése. A 

jogszabályok betartása és betartatása mellett a környező Önkormányzatok törekvéseit is célszerű 

figyelembe venni. A településfejlesztésnél elengedhetetlen az együttműködési elvek lefektetése 

minden szereplő részről. 

A falusi élet gazdasági, társadalmi, táji, természeti és épített környezeti elemei szorosan 

kapcsolódnak egymáshoz, egymásra hatást gyakorolnak, ezért a településfejlesztési 

beavatkozások hatékonysága függ ezen részek integrálásától (együttkezelésétől). Bármely 

beavatkozási irány hatást gyakorol a többi elemre. Az integrált megközelítés elvének alkalmazása 

nagy hatékonysággal játszik szerepet a fejlesztések sikerességében. Egy-egy felismert 

problémára komplex programokat kell megfogalmazni. 

A településfejlesztési beavatkozásokat különböző eszközök egyidejű alkalmazásával vihetjük 

végig. Ezen eszközök együttes használata alatt értjük komplexitás elvét. A tárgyiasult eszközök 

segítségével létrejövő fizikai eredményt, a nem tárgyiasult eszközök hatásában is lehet mérni. 
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A település fejlesztése során fokozottan kell támaszkodni a mindenkori uniós tervezési ciklus 

kapcsolódási pontjaira és pályázati lehetőségeire. A külső források bevonása mellett, az 

Önkormányzat településfejlesztési- és rendezési szerződések megkötésével biztosítsa (az 

Önkormányzat számára többlet ellátási kötelezettséggel járó) új funkciókat létrehozó, vagy a 

meglévő kapacitásokat bővítő jövőbeni fejlesztők arányos hozzájárulását a 

településfejlesztéshez annak érdekében, hogy a kitűzött célok a helyi lakosság terheinek 

növekedése nélkül valósulhassanak meg. 
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3. Célok 

3.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása 

A fentiekben meghatározott jövőkép elérése érdekében három átfogó cél és hat részcél került 

meghatározásra, amelyek segítik a település fejlesztését. Az Deszkre meghatározott átfogó 

fejlesztési célok a következők: 

 

1. átfogó cél: Élhető és egészséges település 

o A Maros holtág becsatornázása a település közösségi tereibe 

o Deszki-tó jobb hasznosítása 

o Az egészségturizmus fejlesztése a Szanatórium bevonásával 

o Energiahatékonyság elősegítése 

o Vízmegtartás- és vízgazdálkodás megtervezése 

o Közösségi célú zöldfelületek kialakítása 

o Körforgásos gazdaság elősegítése 

 

2. átfogó cél: Összetartó- és összekapcsolt település 

o A meglévő közösségi rendezvények megtartása, újak szervezése 

o A Tram-train fejlesztés hatása a Szegeddel és térségével való 

összekapcsoltságra 

o A lakosság ösztönzése a település közösségi életébe való aktívabb 

bekapcsolódásra 

o Összehangolt településképi védelem- és szabályozás 

o Közösségépítés- és fejlesztés, felzárkóztatás 

o Deszki identitás kiépítése és megerősítése  

o Bölcsőde, óvoda- és iskola korú gyerekek megtartása 

o Települési mobilitás és összeköttetés fejlesztése 

 

3. átfogó cél: Fejlesztő település 

o Közösségfejlesztés 

o Infrastruktúra fejlesztés 

o Fecskeház 2.0 és bérlakásprogram 

o Telekosztás, ingatlanfejlesztés  

o Rekreációs célú fejlesztések 

o Digitális kompetenciafejlesztés 

o Ipari park létesítése 

 

3.2. Részcélok és a beavatkozások meghatározása 

1. részcél: Szabadidő, kikapcsolódás, egészség 

a. Rekreációs célú fejlesztések 

A települési közösség építésében, a vonzó településkép kialakításában és a lakosság egészségi 

állapotában, javításában kiemelt szerepe lehet új sportolási lehetőségeknek és szabadidős célú 

területek létesítésének (köztéri edzőpark, kerékpárút fejlesztés) és a meglévők bővítésének, 

fejlesztésének (Sportcsarnok, kulturális intézmények, kulturális örökség kihasználásával). A 
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sportolásnak, szabadidős programoknak, lehetőségét biztosító épületek, terek építése, 

megújítása a cél. 

Ezek közé tartoznak a zöldterületek számának, nagyságának és minőségének növelése, 

valamint ezzel összefüggésben a sportolási lehetőségek számának növelése, infrastrukturális 

feltételeinek kiépítése (kosárlabdapalánk, kültéri asztalitenisz, lábtenisz pálya, jégkorcsolya 

pálya, külterületi sportpark, játszótérfejlesztés, tollaslabda pálya, kerékpárutak fejlesztése stb.). 

A sport-rekreációs célú fejlesztések közzé soroljuk a játszóterek, fitneszparkok, a nagy 

kiterjedésű zöldfelületek megvalósítását is. A felsoroltak -település több pontján való- kiépítése 

vonzóbbá tenné a településképet és kiemelt szereppel bírna a közösség építésben, nem utolsó 

sorban javítaná a deszkiek egészségi állapotát. 

A rekreációs célú fejlesztések körébe tartozik a kikapcsolódás helyszíneként továbbá a meglévő 

helyi közösségi (Faluház), kulturális (Gerliczy-kastély és kertje) és természeti örökségek („Deszki 

nagy fa”, Holt-Maros) állapotának megőrzése, fejlesztése, melyek aktív és ökoturisztikai 

szempontból is jelentőséggel bírhatnak a jövőben. A Natura 2000 területeket és védett természeti 

területeket magában foglaló külterületi zöldinfrastruktúra (Maros) megőrzése, fejlesztése és 

kezelése. 

 

Beavatkozások: 

1. A meglévő zöldterület karbantartása, állapotának megőrzése, esetleges javítása; 

2. Új zöldterület létesítése; 

3. Fásítás, virágosítás a belterületen; 

4. Tereptárgyak karbantartása (padok festése, oszlopok díszítése, további virágtartók 

kihelyezése); 

5. A meglévő közparkok, játszóterek, mint meglévő találkozási pontok ideális helyszínei 

lehetnek a sport- vagy szabadidős infrastruktúra bővítéséhez (például kültéri sportpark, 

játszótérfejlesztés, kültéri ping-pong asztal, lábtenisz pálya, jégkorcsolyapálya, 

kutyafuttató); 

6. Új szabadidős és sportolási elfoglaltságok, szakkörök indítása (például babatorna, tánc, 

küzdősport, zumba); 

7. Az egészséget befolyásoló tényezőkről, az egészséges életmódról szakmai programok 

tájékoztatók tartása, előadások szervezése; 

8. Kulturális és természeti örökségek és értékek megőrzése, fejlesztése aktív és ökoturisztikai 

hasznosítás céljából. 

 

b. Egészségfejlesztés és prevenció 

A lakosság egészségi állapota alapvetően meghatározza a település kilátásait, gazdasági 

versenyképességét, ezért kiemelten fontos, hogy javuljon a deszki emberek egészségi állapota, 

tovább javuljanak a betegek gyógyulási esélyei és növekedjen az egészségben eltöltött életévek 

száma. A deszki alapellátás szerepének megerősítése a szolgáltatások elérhetőségének 

javításával, a dolgozók kompetenciáinak, szaktudásának növelésével, az alapellátás prevenciós 

tevékenységének megerősítésével. Különböző prevenciós programok szervezése az 

egészségmegőrzés és a betegségmegelőzés támogatása érdekében, az államilag szervezett 

szűrési rendszer kihasználása, biztosítása a deszki lakosság számára. Az egészségügyi 

ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés megerősítése, többek között hiánypótló szolgáltatások 

kialakításával; a járó- és fekvőbeteg-ellátás, valamint a mentés infrastrukturális feltételeinek és 

eszközellátottságának javítása, szociális alapszolgáltatások körének bővítése (gyermekjólét, 
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idősgondozás). Az országosan működő e-egészségügy rendszerébe való bekapcsolódás, annak 

továbbfejlesztése, telemedicina szolgáltatások széleskörű elérhetőségének támogatása; a 

rendszeres, egészségfejlesztő testmozgás népszerűsítése. 

A települési közösség építésében, a vonzó településkép kialakításában és a lakosság egészségi 

állapotában javításában, betegségek megelőzésében kiemelt szerepe lehet új sportolási 

lehetőségek létesítésének (köztéri edzőpark) és a meglévők bővítésének (Sportcsarnok 

kihasználásával). Különböző korosztályoknak szóló sportolási lehetőségek létrehozásával, azok 

összekapcsolásával Deszk minden lakosa megszólítva érezheti magát a mozgás kapcsán. 

Hatékony egészségjavító és megőrző sportok (túrázás, kerékpározás) bekapcsolása a lakosság 

mindennapi életébe. Az egészséges életmód megismertetése a deszkiekkel. 

 

Beavatkozások: 

1. Háziorvosi és házi gyermekorvosi az alapellátás szerepének megerősítése a szolgáltatások 

elérhetőségének javításával; 

2. Különböző szakrendelések szervezése a már Deszken üzemelő Csongrád Megyei Mellkasi 

Betegségek Szakkórházának épületében, vagy más meglévő egészségügyi intézményben; 

3. Prevenciós programok, szűrőprogramok népszerűsítése Deszken; 

4. Rendszeres, egészségfejlesztő testmozgás programok népszerűsítése és szervezése 

Deszken. 

 

c. Holt-Maros rehabilitáció 

A Maros holtágak Deszk belterületét északról közvetlenül határolják, mely terület rekreációs 

célból történő hasznosítása kiváló lehetőséget nyújt és kikapcsolódásra alkalmas tér.     Kitűzött 

cél a deszki Natura 2000 területeket és védett természeti területeket magában foglaló külterületi 

zöldinfrastruktúra megőrzése, fejlesztése és kezelése, a biológiai sokféleség megőrzését, a zöld 

infrastruktúra fejlesztését, az ökoszisztéma szolgáltatások hasznosítását megalapozó 

információs rendszerek fejlesztése.  

A turizmus, a környezettudatos szemlélet elterjedésével az ilyen természetközeli területek 

jelentősége újra felértékelődik, így fontos lenne, hogy a falu megtartsa élő kapcsolatát a folyóval. 

A beavatkozások által a védett fajok életfeltételeinek javítását, fennmaradását célozzuk meg, 

illetve természeti értékek bemutatását szolgáló fejlesztéseket, amelyek segítségével a lakosság 

szabadidős tevékenység eltöltésére és a kikapcsolódás terévé válik a terület.   

Cél a Holt-Maros állapotának megőrzése, fejlesztése, mely aktív és ökoturisztikai szempontból is 

jelentőséggel bírhatna a jövőben. A Natura 2000 területeket és védett természeti területeket 

magában foglaló külterületi zöldinfrastruktúra (Maros) megőrzése, fejlesztése és kezelése. A 

Holt-Maros rehabilitációs programmal több funkciót is ellátna a terület. Ilyen, a belvíz fogadása 

és tározása, az öntözés, horgászat, üdülés. sport és rekreációs igények kielégítése. A 

rehabilitációval a terület színterévé válik a helyi közösségi és kulturális, helyi sport és szabadidős 

tevékenységeknek és közösségépítő programoknak. 
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Beavatkozások: 

1. Holt-Maros vízfelületének tisztítása, karbantartása, rendezése; 

2. A biológiai sokféleség megőrzését biztosító fejlesztések és zöld infrastruktúra fejlesztések; 

3. Gyalogos partisétány, kerékpárút, horgászati és csónakázási lehetőség kialakítása, 

sportpálya, pihenőpark kiépítése, játszótér, kiszolgáló egységek, fitness park, sakk asztalok 

kihelyezése; 

4. Természetvédelmi bemutató, Ökoturisztikai létesítmény (tanösvény) kialakítása. 

 

2. részcél: Kultúra és társadalom 

a. Közösségépítés- és fejlesztés, felzárkóztatás 

Deszk közösségi infrastruktúra fejlesztéseire is hangsúlyt kell fektetni, kiemelten a közigazgatási, 

oktatási intézmények és kulturális épületek állapotának és szolgáltatások körének fejlesztésére 

vonatkozóan. 

A település lakossága alapvetően heterogén összetételű, ez a heterogenitás a nemzetiségi és 

vallási adottságokon túl a Szegedről Deszkre költöző családoknak köszönhetően áll fenn. Az 

Önkormányzat egyre több kulturális kezdeményezés mellett kíván kiállni, mely a közösségépítés 

alapja lehet a jövőben, mindez közvetve hozzájárul a település népességének megtartásához is. 

Az Önkormányzat a meglévő és a jövőben megrendezésre kerülő rendezvények segítségével 

kívánja erősíteni a helyi identitástudatot, a közösségi kohéziót kívánja a jövőben megalapozni a 

különböző társadalmi csoportok között (tősgyökeres deszkiek, szerb nemzetiségűek, beköltöző 

fiatal lakosság). Kiemelten fontos a helyi közösségi és kulturális, helyi sport és szabadidős terek 

és szolgáltatások fejlesztése Deszken. Cél, hogy a különböző társadalmi csoportokat programok 

a helyi értékek segítségével egymáshoz közelebb hozzák, kialakuljanak kapcsolódási pontok az 

itt élők között (kulturális, aktív- és ökoturisztikai fejlesztések révén). 

A települési közösség kohéziójának erősítésében, a fiatal Szegedről Deszkre költöző családok 

Deszkhez való kötődésének elősegítésében fontos szerepet játszana egy helyi találkozóhely 

létrehozása egyrészt az újonnan benépesülő területeken, másrészt a falu tősgyökeresek által 

lakott részén is. Egy olyan helyszín kialakítása, ahol rendszeresen igényes környezetben 

találkozhatnak a helyiek, a tősgyökeresek és a beköltözők közelebb kerülnének egymáshoz, 

tarthatják a kapcsolatot a különböző közösségek Deszken. A beköltöző fiatalok életében fontos 

szerepet töltsön be Deszk, és a mindennapjaik részeként élvezzék a település által kínált 

lehetőségeket. Fontos, hogy kialakuljon bennük a deszki identitás, helyinek érezzék magukat. 

A civil szerveződéseknek fontos szerepe van a település közösségfejlesztése szempontjából. Az 

Önkormányzat a jövőben is segíti, támogatja a szerveződések működését, kezdeményezéseit. 

Az Önkormányzat kiemelt hangsúlyt kíván fektetni a jövőben is a civil szervezetek szerepének 

erősítésére, a településen élők készségfejlesztésére, oktatására, közösségépítésre, tehetségek 

számára vonzó közeg kialakítására. Az Önkormányzat hozzájárul a szükséges infrastruktúra 

megteremtéséhez, a bizalmi légkört kíván kialakítani, szervező erejének kihasználásával tudja 

segíteni a civileket, hogy azoknak legyen motivációjuk Deszken működni. 
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A társadalmi felzárkózási fejlesztések célja, a területi és társadalmi egyenlőtlenségek 

csökkentése komplex programokkal és a társadalmi befogadás erősítése. A szociális fejlesztések 

a sérülékeny csoportok társadalmi befogadásának erősítésére, lakhatásának és ellátásának 

biztosítására, valamint foglalkoztatásának elősegítésére irányul Deszken: 

 megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzetének javítása; 

 sérülékeny csoportok (főként a gyermekek, fogyatékos személyek és idősek) szociális 

védelemének javítása, valamint a minőségi szociális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférésük biztosítása; 

 szociális szolgáltatások és intézmények fejlesztése és funkcióváltásának támogatása; 

 szociális- és a gyermekvédelmi ellátórendszer fejlesztése; 

 gyermekes családok szegénységének csökkentése, integrált járási gyermekprogramok és 

a koragyermekkori felzárkózást segítő szolgáltatások fejlesztésével; 

 oktatási esélyteremtés, a köznevelési intézmények esélyteremtő szerepének erősítése; 

 együttműködő társadalom erősítése, támogató-megtartó helyi közösségek, 

szemléletformálás. 

 

Beavatkozások: 

1. A helyi civil szervezetek támogatása működési hely biztosításával, működésük segítése 

anyagi juttatásokkal és pályázati források elérésében való támogatással; 

2. Az Önkormányzat kulturális és egyéb közösségépítő programokat szervez, a meglévőket a 

jövőben is támogatja (például: bálak, rendezvények, vetítés, találkozók, kertmozi, közös 

utazások – kirándulás, sportolási lehetőségek, programok biztosítása, baba-mama klub, 

kirándulások, főzések); 

3. Helyi találkozóhely kialakítása (például: kávézó, közösségi terem, park), ahol a közösségek 

kulturált körülmények között találkozhatnak; 

4. Társadalmi felzárkóztató programok szervezése, a szociálisan hátrányos helyzetű rétegek 

támogatása, felzárkóztatása, szociális- és a gyermekvédelmi ellátórendszer fejlesztése. 

 

b. Deszki identitás kiépítése és megerősítése  

A helyi Önkormányzat a jövőben intenzívebben kívánja bevonni a lakosságot a 

településfejlesztési döntésekbe. A közösségi kontroll biztosításával a lakosok jobban maguknak 

érzik az elért eredményeket. Az Önkormányzat a kapcsolati hálózatok bővítésében látja a 

lakosság helyi identitástudatának erősítését, mely szándék összekapcsolható az Európai Unió 

által is támogatandó infokommunikációs technikák beépítése a tájékoztatás, tervezés 

előkészítés, létrehozás, megosztás és értékelés folyamataiba. 

Deszken letelepedő fiatal, kisgyermekes családok is minél gyorsabban be tudjanak illeszkedni a 

közösségbe, mely folyamatot a helyi vezetés igyekszik segíteni beszélgetésekkel, kulturális és 

közösségi programok szervezésével, részletes tájékoztatással, személyes megkereséssel. 

Erősíteni kell a lakosság identitástudatát, helyhez kötődését. Építeni kell a meglévő 

hagyományokra, értékekre (szerb hagyományok, civil szervezetek programjai, önkormányzati 

programok), megteremtve ezzel a Deszkhez való kötődést. 

Deszk legfontosabb kulturális rendezvénye a Deszki Falu Napok, amely mára Nemzetközi 

Kulturális és Gasztronómiai Fesztivállá nőtte ki magát. 

Az Önkormányzat célja, hogy a helyi lakosokat, különösen az újonnan beköltözőket minél inkább 

bevonják a Deszk község programjaiba, szintén megalapozva ezzel a község lakóinak 
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identitástudatát. Deszk esetében a helyi identitáserősítés lehet a közösségi kohézió 

megalapozásának a kulcsa. 

A településen működő nemzetiségi Önkormányzatnak kiemelt szerepe van a helyi szerb 

közösség fennmaradásában, mely szervezet által megrendezett programok a jövőben is 

támogatandóak. 

A település kapcsolatrendszerét hivatott erősíteni a testvértelepülésekkel kialakított kapcsolatok, 

számos találkozó, kirándulás, kulturális program valósult meg az elmúlt években, évtizedekben. 

Ezen kapcsolatok további fejlesztése, magasabb szintre emelése szükséges, annak érdekében, 

hogy a település lakosai, fiataljai megismerhessék a határon túli magyarok, szerbek és más 

népek életét, kultúráját. Mind a Deszken, mind pedig a testvértelepüléseken megrendezett 

programok, rendezvények népszerűsítik a községeket, de az emberek közötti kapcsolatokat is 

erősítik, mely közösségi és térségi identitás, hagyományőrzés szempontjából is kulcsfontosságú. 

 

Beavatkozások: 

1. Participatív fejlesztési technikák alkalmazása a döntéshozatalban; 

2. A település kommunikációs platformjainak bővítése, fejlesztése, folyamatos frissítése 

(például: helyi újság fenntartása, honlapfejlesztés, aktív életközösségi oldalakon, önálló 

arculat kialakítása); 

3. A szerb nemzetiséghez és a település hagyományaihoz köthető kulturális rendezvények 

fennmaradásának biztosítása, programjainak bővítése, népszerűsítése; 

4. A helyi lakosság (minden társadalmi csoport) bevonása a deszki programokba; 

5. Olyan programok, találkozóhelyek szervezése, amelyek lehetőséget biztosítanak a 

közösségi kohézió erősítésére, és a beköltözők beilleszkedésére; 

6. A szomszédos településekkel meglévő kapcsolatrendszer erősítése (programok, 

gazdasági társulás); 

7. A testvértelepülési kapcsolatok megerősítése közös kulturális és szabadidős programokkal, 

a földrajzi közelség adta előnyöket kihasználva a szerbiai és romániai testvértelepülésekkel 

gazdaságfejlesztési kapcsolódási pontok kialakítása. 

 

c. Bölcsőde, óvoda- és iskola korú gyerekek megtartása 

Deszken a SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskolában az elmúlt években beíratott gyermekek 

száma alsó tagozaton stagnál, míg felső tagozaton folyamatosan csökken a tanulói létszám. 

Ennek a csökkenésnek vélhetően az az oka, hogy több gyermeket a szülők a közelben 

elhelyezkedő Szegedre járatnak iskolába, leginkább logisztikai okokból kifolyólag. Továbbá a 

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár 

tagintézménye biztosítja a nemzetiségi oktatás jelenlétét, mely által 1-4. évfolyamig biztosítja a 

településen a szerb nyelvű oktatást. 

Deszken az oktatási nevelési intézmények férőhelyének további bővülése indokolt a jövőben, 

illetve különböző oktatási programokkal, szolgáltatásokkal, illetve az oktatás és a képzés 

minőségének és munkaerő-piaci relevanciájának növelésével arra szükséges ösztönözni a 

jelenleg Deszken élő fiatal családokat, hogy helyben járassák gyermekeiket nevelési és oktatási 

intézményekbe.  

A településen jelenleg csak alsó tagozatban van lehetőség szerb tanítási nyelvű iskolába íratni a 

gyermekeket, így a jövőben kiemelt cél, hogy a deszki szerb tanítási nyelvű általános iskola is 8 

osztályossá bővüljön, biztosítva ezzel, hogy a szerb nemzetiségű gyerekek iskolaváltás nélkül 

tudják befejezni általános iskolai tanulmányaikat Deszken. 
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Az óvodai és bölcsődei ellátás esetében szintén elérendő cél, a gyermekek Deszken tartása, 

mind a magyar, mind a szerb nyelvű nevelési intézményekben. Az óvodai férőhelyek számánál 

magasabb az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek száma, hiszen akik Szegeden dolgoznak, 

azok számára gyakran könnyebb megoldás a szegedi intézménybe való eljutás. A bölcsődei 

ellátás tekintetében jelenleg folyamatban van egy 2x12 fő férőhelyes bölcsőde kialakítására 

vonatkozó pályázat, melyet a tervek szerint 2021 őszén szeretnének megnyitni. 

A deszki intézmények népszerűségének növelését különböző minőségi és mennyiségi 

fejlesztésekkel lehet elérni.  

 

Beavatkozások: 

1. az oktatás és a képzés minőségének és munkaerő-piaci relevanciájának növelése; 

tehetséggondozáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása; élménypedagógiai programok 

és fizikai aktivitásra építő programok megvalósítása; 

2. a köznevelés digitális infrastruktúrájának, eszközparkjának és szolgáltatásainak 

megújítása; magasan képzett szakemberállomány (pedagógusok, kisgyermeknevelők) 

biztosítása; 

3. a pedagógusok digitális és digitális oktatási kompetenciájának fejlesztése, valamint a 

digitális tartalmak kiterjesztése, hozzáférhetőségének javítása; a tanulók digitális 

kompetenciáinak és idegen nyelvi készségének megerősítése; 

4. a nem-formális és informális tanulási lehetőségekhez való hozzáférés javítása; 

5. a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés, valamint a köznevelési intézmények 

hátránykompenzációjának erősítése, a korai iskolaelhagyás megelőzése; 

6. az iskolai eredményesség javítása a művészeti neveléssel, tehetségtámogatással; szerb 

nemzetiségi oktatás osztályainak kibővítésével; 

7. az értelmi, érzelmi, illetve testi fejlődés harmonikus egyensúlyának támogatása, az 

egészségtudatos életmód elterjesztése. 

 

d. Digitális kompetenciafejlesztés 

Deszk versenyképességének növeléséhez elengedhetetlen az olyan működési környezet 

megteremtése, amely követi és biztosítani tudja a technológia és a gazdasági és társadalmi 

igények fejlődését. A gazdasági és társadalmi versenyképesség megtartásához, illetve 

növeléséhez elengedhetetlen a közszolgáltatások hatékony és a lehető legmagasabb szintű 

elektronizált és automatizált működése. Kiemelten fontos tehát az ügyfélközpontú 

közszolgáltatások informatikai fejlesztései Deszken. A központi megoldások igénybevétele 

mellett az eddigi eredmények folytatása és a korszerű „okos” megoldások (pl. smart city) 

implementálása is cél. Minél széleskörűbb legyen az elektronikus ügyintézési lehetőségek 

tárháza Deszken, mellyen biztosítva legyen a helytől függetlenül megvalósítható Önkormányzati 

ügyek intézése.  

A deszkiek számára lehetőség biztosítása a digitális kompetenciáik fejlesztésére, szervezett 

módon programokkal és különböző informatikai tanfolyamokkal. Szintén a digitális kompetenciák 

szélesítését megcélozva a köznevelés digitális infrastruktúrájának, eszközparkjának és 

szolgáltatásainak megújítása, a tanulók digitális kompetenciáinak és idegen nyelvi készségének 

megerősítése, illetve a pedagógusok digitális és digitális oktatási kompetenciájának fejlesztése, 

valamint a digitális tartalmak kiterjesztése, hozzáférhetőségének javítása. 
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Beavatkozások: 

1. Elektronikus ügyintézés kiszélesítése Deszken; 

2. Helytől független ügyintézés lehetőségének fejlesztése; 

3. Okostelepülés-fejlesztés és Önkormányzati szolgáltatásbővítés Deszken; 

4. Lakosság digitális kompetenciájának fejlesztése programokkal, tanfolyamokkal. 

 

3. részcél: Infrastruktúra 

a. Települési mobilitás és összeköttetés 

Deszk lakossága az utóbbi időben, nagyrészt a Szegedhez való közelségéből fakadóan, 

dinamikus növekedést mutatott, ami a kormányzati családtámogatásoknak köszönhetően 

vélhetően tovább fog folytatódni. Ennek köszönhetően a belterületi és a megyeszékhellyel való 

összekötő úthálózat több esetben már nem (lesz) képes kiszolgálni a megnövekedett forgalmat. 

Ennek biztosítása érdekében infrastrukturális fejlesztésekre van szükség. Egyrészt a belterületen 

belül lévő, a főútra ráhordó, helyi lakosságot kiszolgáló útszakaszok szélesítése és – ahol 

szükséges – az aszfaltburkolat javítására, korszerűsítésére van szükség. 

Másrészt a település lakosságának nagyrészt munkahelyet biztosító Szegeddel való közúti 

összeköttetés bővítése elsődleges fontosságú, hiszen a csúcsidőszakokban lévő forgalom nem 

csökkenni, hanem sokkal inkább növekedni fog az elkövetkező időszakokban. Ez pedig a 

megyeszékhelyre rendszeresen beingázók életminőségét – az autóban töltött idő 

meghosszabbodásával – csökkenti. Ennek érdekét szolgálná egyrészt a Szegeddel már 

korábban tervezett, a 43-as főútvonal mellett (amely jelenleg az egyetlen vonalas összeköttetése 

a két településnek), bekötő útvonal befejezése, amely a szegedi Fő fasorra vinné a forgalmat és 

így kiemelt jelentőségű. Másrészt a megyei terveken is szereplő észak-dél irányú autópálya-

bekötő út fejlesztése a Szegedtől való függőséget csökkentené azáltal, hogy a más településre 

(vagy Szeged északi, vagy nyugati részére) ingázók számára biztosítana alternatív útvonalat, 

amely így nem terhelné az Újszegedet és ezáltal a szűk keresztmetszetű hidakat érintő 

áramlásokat. 

 

Beavatkozások: 

1. Belterületi utak aszfaltozása; 

2. Belterületi utak szélesítése; 

3. Észak-dél irányú autópálya-bekötő út fejlesztése; 

4. A Szegeddel való összeköttetési útvonalak bővítése. 

 

b. Elővárosi közlekedés megalapozása és szervezése 

A Szeged-Makó között megvalósulandó Tram-train vasútfejlesztés érinti Deszk települését is, 

hiszen az e két település közt lévő jelenlegi vonalnak is van deszki állomása. Mivel ez a villamos-

vonat fejlesztés előtt a leromlott pályaállapotok és az újszegedi állomás kihasználatlansága, 

valamint a gerinc vasúthálózatba való bekötetlensége miatt csupán naponta két menetrend 

szerinti járatot jelent, ez jelentős fejlesztésnek minősül a település elővárosi kötöttpályás 

közlekedésének korszerűsítésében. Míg a projekt mind szervezésében, mind finanszírozásában 

kormányzati hatáskörű, addig a kiszolgáló infrastruktúra létrehozása és fejlesztése elsődlegesen 

a település feladata. Egyrészt a mostani vasútállomás a település belterületének déli részén 

található (amelynek áthelyezése a projekt jelen szakaszában nincs tervben), ami a jelenlegi fő 

közösségi közlekedési útvonalakon kívül található. Ennek fényében a 43-as főútvonalra és a 

Tempfli térbe való bekapcsolása indokolt. Ráadásul ezzel a fejlesztéssel a település 
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belterületének belső dinamikája is megváltozik: az újonnan kiköltözők számára a déli rész 

felértékelődik, így a belterület bővülése át fog helyeződni. 

 

Beavatkozások: 

1. A vasútállomás és a Tempfli tér összekapcsoltságának infrastrukturális javítása; 

2. A délnyugati új telekosztás fejlesztésének elkezdése. 

 

c. Ipari park 

Deszken a gazdasági tevékenységek szuburbanizációja bár sporadikusan ugyan, de már 

elkezdődött. Ez azt jelenti, hogy a település nem kizárólag alvó jellegű, hanem számos gazdasági 

tevékenységet folytatnak helyben is. Ezen kívül azonban a község további termelőtevékenységek 

vonzását irányozza elő az alapinfrastruktúra biztosításával. Erre egyrészt a Versenyképes 

Magyarország Operatív Program (VMOP) Helyi gazdaságfejlesztési felhívásában meghatározott 

ipari parkok és iparterületek fejlesztése ad lehetőséget. 

Másrészt az előző pontban részletezett beruházásban (a Szeged-Makó Tram-train) meglévő 

vasúti pályafejlesztés lehetőséget biztosít a település belterületének déli részén vasúti 

kapcsolattal rendelkező ipari park kialakítására. Ezzel nem csak a közúti fuvarozás, hanem a 

kötöttpályás teherszállítási kapacitás is létrejön a településen. 

 

Beavatkozások: 

1. Meglévő iparterületek bővítése, és a meglévő alapinfrastruktúra körének szélesítése, 

felújítása, korszerűsítése, közlekedőfelületek kialakítása; 

2. Új vasúti kapcsolattal rendelkező ipari park létrehozása. 

 

d. Digitális Önkormányzat 

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) fejlődése új lehetőségeket biztosít a 

közszolgáltatások hatékonyságának és átláthatóságának, valamint digitalizációjának növelésére. 

A 2021 és 2027 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra létrehozott Digitális Megújulás Operatív 

Program (DIMOP) célja, hogy a gazdaság és a társadalom számára elérhető, rugalmas és stabil 

működési környezetet teremtsen meg a közszolgáltatások elektronizációja és automatizációja 

révén. A DIMOP a korábbi Közigazgatás- és Közszolgáltatási Fejlesztés Operatív Program 

(KÖFOP) program folytatása, és három fő területet foglal magába. Magas szintű elektronizált és 

automatizált működő közszolgáltatások, amelyek többek között korszerű adatvédelmi 

megoldásokat, valamint a nyilvántartásokhoz való hozzáférés fejlesztését, és további 

szolgáltatások bevezetését célozza meg, amely révén szélesedik az állampolgárok elektronikus 

ügyintézése. 

A versenyképesség növelésének egyik horizontális dimenziója egy olyan működési környezet 

megteremtése, amelynek kialakítása követi a kor, a technológia és a gazdasági-társadalmi 

igények fejlődését. E működési környezet (infrastruktúra) egyik markáns eleme a 

közszolgáltatások rendszere. A gazdasági és társadalmi versenyképesség megtartásához, illetve 

növeléséhez elengedhetetlen a közszolgáltatások hatékony és a lehető legmagasabb szintű 

elektronizált és automatizált működése, fejlesztése. Ezek a feladatok kapnak helyet a Digitális 

Megújulás Operatív Programban, amely a Közigazgatás- és Közszolgáltatási Fejlesztés Operatív 

Program (KÖFOP) folytatásának tekinthető a digitális fejlesztések vonatkozásában. 
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Beavatkozások: 

1. Korszerű digitális megoldások bevezetése a közigazgatási munkába, valamint a 

közszolgáltatások rendszerébe (pl. korszerű adat-védelmi, adatelemzési, feldolgozási 

megoldások, mesterséges intelligencia, szoftverrobotok stb.); 

2. A nyilvántartások közötti adatcsere, az összekapcsoltság fejlesztése révén új 

szolgáltatások bevezetése a gazdasági szereplők és az állampolgárok számára; 

3. Az elektronikus háttérinfrastruktúra, illetve az azokon futó alkalmazások fejlesztése a 

folyamatok egységesítése és egyszerűsítése érdekében. 
 

4. részcél: Gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés 
 
A település elhelyezkedéséből (egy regionális központ – Szeged közelségéből) adódóan 

rendkívül kedvező helyzetben van a magasan képzett és ezáltal magas jövedelemmel rendelkező 

lakosság jelenléte miatt. Azonban a lakossági szuburbanizáció mellett a gazdasági 

tevékenységek is szétterülhetnek a nagyvárosok közigazgatási területén kívülre. A 

településeknek feladatuk olyan környezet megteremtése, amely vonzó lehet a különböző 

vállalkozásoknak vagy termelőtevékenységek végzőinek. Ezzel a község az alvó település 

hátrányait tudná csökkenteni, azáltal, hogy a helyben élő munkavállalók egyre nagyobb része 

képes helyi vállalkozásban elhelyezkedni. 

a. Fehérgalléros vállalkozások inkubációja 

A település rendkívül jól ellátott magas iskolai végzettséggel rendelkező népességgel és a 

vállalkozások száma és sűrűsége is rendkívül kedvező. Erre építve Deszk profitálhat a magas 

hozzáadott értékű munkákat biztosító vállalkozások bevonzásából, új és innovatív gazdasági 

szervezetek létrejöttéből. A Koncepció későbbi pontjain megfogalmazott részcélok tartalmazzák 

az élhető település kialakítását különböző rekreációs célú területek kialakításával. Ez a magas 

hozzáadott értékű és innovatív vállalkozások vonzásában is szerepet játszhat, mivel ezek a 

kedvező adópolitika mellett fontosnak tartják a szellemileg inspiráló és zöld környezet meglétét 

is. Ezért a község az új vállalkozások létrejöttét, idevonzását és megtelepedését célzó 

inkubátorház kialakítását irányozza elő a rendezett Maros holtághoz közel, amely alapvetően 

formálná át a településről kialakított képet. Ezen kívül különböző képzésekkel és a fiatalok 

helybeni vállalkozásindításának ösztönzésével serkenteni lehet a Szegedtől némileg független 

munkahelyek létrejöttét is. 

 
Beavatkozások: 

1. Inkubátorház létesítése: 

a. Iparfejlesztési és iparfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatói inkubációs tevékenység 

céljára használandó ingatlanok építése, bővítése, korszerűsítése, modernizálása és 

inkubátorházzá történő átalakítása; 

b. Iparfejlesztési és iparfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatói inkubációs funkciókat 

támogató közös terek és közös műhelyek kialakítása; 

c. Az inkubációs tevékenységhez kapcsolódóan a telekhatáron belüli alapinfrastruktúra 

kiépítése (közművek, elektromos vezetékek, közlekedő felületek), ill. telekhatáron 

kívüli alapinfrastruktúra beruházás; 

d. Az inkubációs tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, berendezések, 

valamint a közös műhelyekben használatos termelő és szolgáltató eszközök 

beszerzése; 

2. A vállalkozásindítás ösztönzése; 
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3. Iparűzési adókedvezmény a Deszken bejegyzett és ott működő kezdő vállalkozásoknak. 

b. Hagyományos agrárgazdaság támogatása 

Deszken a magas hozzáadott értékű vállalkozások mellett a nagytáblás mezőgazdasági művelés 

és a rózsatermesztés is jellemző. Ezen tevékenységek megőrzése és az ebből élők további 

támogatása a települési hagyományok és identitás megtartásán kívül a község gazdasági és 

márka- illetve arculatépítési szempontú érdeke is. A község diverz népességszerkezetén túl 

ugyanis a helyi rózsatermesztés a településmárkázásra alkalmas, a helyi identitás kialakításán 

és az erre alapozott helyi rendezvények megszervezésén keresztül. 

 

Beavatkozások: 

1. Piaci terület, üzlethelység vagy szövetkezeti bolt építése, kialakítása; 

2. A rózsatermesztők támogatása; 

3. A rózsa, mint termék népszerűsítése. 

 

c. Egészséggazdaság, egészségipar, egészségturizmus 

Deszken működik a Csongrád Megyei Mellkas Betegségek Szakkórháza, amely országos 

jelentőségű, így nagyon sok magyar ember számára a község erről az intézményről nevezetes. 

Ennek a meglévő tudásnak és a Szakkórház esetleges pozitív externáliájának kiaknázására 

jönnének létre az egészséggazdasághoz vagy akár az egészségturizmushoz köthető 

beruházások. A Szegedi Tudományegyetem orvostudományi képzésének közelsége miatt 

egyrészt a település el van látva fiatal, pályakezdő orvosokkal, akiket a településen létrejövő 

zöldmezős magánegészségügyi beruházások fel tudnának szívni. Másrészt a településen a 

Szakkórház jelenléte miatt számos gyógyulni vágyó ember megfordul, akiknek nem feltétlenül 

kizárólag az állami egészségbiztosítási rendszer által biztosított szolgáltatásra lenne szüksége. 

Ezen páciensek igényeinek kiszolgálására létesülnének a különböző egészségügyi kapacitások, 

amelyek további bevételt jelentenének a településnek. 

 

Beavatkozások: 

1. Az egészséggazdasághoz és egészségturizmushoz kapcsolódó vállalkozások 

létrehozásának ösztönzése; 

2. A település egészségszolgáltatási brandjének kialakítása, az ehhez kapcsolódó marketing 

megszervezése. 

 

5. részcél: Klímaváltozás és reziliencia 

Napjainkban a klímaváltozás globális hatásai egyre erőteljesebben érezhetők, melyeknek 

ráadásul lokális következményei, bizonyítékai is vannak. A települési környezet és azon belül a 

települési ökoszisztéma igen összetett rendszer, amiben a különböző természetes és művi 

környezeti elemek, mint az élővilág, a klíma, a talajtani adottságok, az épületek, az infrastruktúra 

szoros kapcsolatban állnak egymással. A klímaváltozás nem csak a természetes, hanem a 

mesterségesen ki- és átalakított területeken is érezteti a hatását. Ahhoz, hogy egy település 

társadalma megőrizhesse jólétét, képesnek kell lennie megfelelően és rugalmasan reagálni a 

külső hatásokra. Erre az Önkormányzatnak rövid- és hosszútávon is szükséges felkészülnie. 

Az egyre extrémebbé váló időjárás több szempontból is sebezhetővé teszi a közösségeket hiszen 

hirtelen bekövetkezésű, gyors lefolyású, előre nehezen megjósolható időjárási események 

alakulnak ki, melyek a társadalomra nézve súlyos következményekkel járhatnak. 
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A térségben első számú problémaként az aszály jelenik meg. Ennek fő oka a jellemzően a nyári 

hónapokban (július, augusztus) kialakuló hosszan tartó, igen magas hőmérsékletű és kevés 

csapadékot hozó időszakok. Ezeknek az időszakoknak egyéb negatív hatásai is lehetnek, melyek 

főként a sűrűn beépített területeket érintik (pl. növekvő hőstressz, hősziget kialakulása, utak 

deformálódása). A hosszú távú modellekből kimutatható, hogy az Alföld középső és déli része 

fokozottan kitett terület, ahol az aszály és a hőhullámos napok száma egyre magasabb lesz 

jövőben, ha a melegedési tendenciák hasonló ütemben folytatódnak.  

Egy másik jelenség, a szárazság és a nem megfelelő területhasználat következtében, főként a 

tavaszi (március, április) hónapokban jellemző jelenség, a szélerózió, mely nagyléptékű 

mezőgazdasági termelés esetén nagymértékben rontja a települési levegőminőséget.  

Egyre több hőhullámmal, forró nappal kell számolni, emellett egyre intenzívebb csapadékra lehet 

majd számítani, mely villámárvizek kialakulásához vezet.  

A belvíz – mely az elmúlt évtizedben hasonlóan nagy problémát okozott hazánkban – 

kialakulásában szintén szerepet játszanak az éghajlati változások, de okozója a csatorna- és 

belvízelvezető-hálózat kapacitásának korlátozottsága is. A vidéki népesség helyzete kritikussá 

válhat egy tartós belvizes borítás esetén, hiszen a mezőgazdasági termelés ellehetetlenül. 

Ahogyan a legtöbb alföldi településen, itt is kiemelkedő fontosságú volt a mezőgazdaság, de még 

ma is meghatározó szektornak számít. Ennek következtében a település egy jelentős területe 

még ma is mezőgazdasági művelés alatt áll. Éppen ezért nem csak a településen élőknek 

nehezíti meg a mindennapjait a klímaváltozás, hanem az agrárszektorban dolgozó 

munkavállalóknak is. Bár ez a probléma főként a mezőgazdasági területeket érinti, de negatív 

hatással lehet a különböző települési környezetekre, karakterekre, például az egyes mélyebben 

fekvő kertvárosias övezetekre, kiskertekre is. 

A klímaválság- és krízishelyzetek hosszútávon negatív egészséghatásokat fejtenek ki, mely a 

térségi szociális és egészségügyi ellátórendszer terhelésének növekedését idézhetik elő.  

A klímaváltozás hatásainak kiküszöbölésére a társadalmilag diverzebb, sokszínűbb település, 

mint például Deszk is, lakóinak szélesebb bevonására van szükség a településfejlesztési 

folyamatokba, hiszen a különböző vélemények és megoldási javaslatok beépítése sok segítséget 

nyújthat a jövőbeli alkalmazkodóképesség növeléséhez.  

A klímareziliens települések esetében lényeges szempont, hogy a beépített területek és a 

természeti környezet között kialakítsunk összekötési pontokat. Ezek lehetnek úgynevezett zöld- 

(pl. erdősávok, fásított utcák) illetve kékutak (pl. csatornák, vízi utak), melyek egyrészt a 

biodiverzitás színterei, másrészt pedig kellemesebb lakókörnyezetet, összekapcsoltabb 

településeket eredményeznek. 

a. Energiahatékonyság 

Az elmúlt években a településen számos energetikai hatékonyságnövelő beruházás valósult meg 

Deszken. A jövőben szükség lenne további beruházások megvalósítására. Nem csak a 

közintézmények további fűtés-korszerűsítése lenne kulcsfontosságú, hanem az épületek 

hőstresszel szembeni ellenállóságának növelése is.  

Előbbi esetében szükséges az egyéni és közösségi fűtés-hűtés - a helyi adottságoknak megfelelő 

- megújuló energia alapra helyezése. Mivel a település kedvező geotermális tulajdonságú 

területen fekszik, így a geotermikus energia hasznosítása fokozható a jövőben. A település az 

ország egyik legnaposabb részén fekszik, ahol az átlagos napsütötte órák száma meghaladja az 

országos átlagot, ráadásul a felhőborítottság értéke az egyik legkisebb. Ez a jövőben nagy 

potenciált rejt magában, mellyel fenntarthatóbbá válthat a település energiagazdálkodása. A 

jövőben a fenntartható, megújuló alapokra helyezett energiatermelés mellett annak okos 
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mivoltára is hangsúlyt szükséges fektetni, tehát ezen beruházások az okos település témakörébe 

is tartoznak. Ezek a beruházások segítik, hogy Deszk „okos” vagy „smart” település legyen 

például intelligens energiatárolási rendszer kialakításával vagy az időjárási eseményekre, 

környezeti hatásokra (hirtelen lehűlés-felmelegedés) reszponzív távhőszolgáltatással a 

közintézményekben. 

A hőstresszel szembeni ellenállásnak több módja is van, egyrészt az épületek burkolatának 

cseréjével, fejlesztésével, másrészt alternatív építészeti megoldások létrehozásával, zöld falak, 

zöld tetők létrehozásával, melyek magas hozzáadott értékű zöldfejlesztésnek minősülnek. 

 

Beavatkozások: 

1. Hőstresszel szembeni ellenállóság növelése épületenergetikai beruházások segítségével; 

2. Okos, reszponzív energiaszolgáltatás bevezetése a településen; 

3. Megújuló energián alapuló energiahatékonyság-növelés; 

4. Nagy hozzáadott értékű zöld megoldások a hőstressz kezelésére, zöld falak és zöld tetők. 

 

b. Vízmegtartás- és vízgazdálkodás 

A klímaváltozás súlyos károkat okozó következménye a megborult vízháztartás. Még, ha adott 

területen az éves csapadékösszeg mértéke nem is mutat csökkenést, viszont abban, hogy ez a 

csapadék milyen formában és milyen gyakorisággal jut el a felszínig már erősen eltérő példákat 

láthatunk. Főként a tavasztól-kora őszig tartó időszakban ez gyakran heves záporok, zivatarok 

formájában megy végbe. Deszk esetében a belvízzel való borítottság a hagyományos 

agrárgazdálkodásban nagymértékű károkat okozhat. Deszken található például az ország 

legnagyobb egybefüggő rózsakertje, mely épsége és minősége, termőképessége függ a talaj 

vízháztartásától, vízmegtartó képességétől, az öntözési lehetőségtől és a megfelelő a 

páratartalomtól is. A településnek éppen ezért fontos lenne felkészülni a hirtelen lehulló csapadék 

megfelelő elvezetésére, tárolására. Jelenleg a településen problémát okoz a belvíz, nyáron pedig 

az aszály és a szárazodás, ezt követően pedig a talajerózió. A 2021-27-es időszakban a 

vízmegtartás-és vízgazdálkodás éppen ezért szintén fontos szempont kell, hogy legyen Deszken.  

A vízgazdálkodás egyik legfőbb eleme a jól megtervezett, korszerű és fenntartott csatornahálózat 

és a hozzá tartozó víztározó rendszer. Deszk a víztározás szempontjából szerencsés, hiszen a 

korábbi Maros-ágak természetes lehetőséget nyújtanak a felgyülemlő vizek tárolására. Azonban 

pontosan ezen hidro-geomorfológiai jellemzők azok, melyek időszakosan a belvizek 

kialakulásáért is felelősek. Súlyosbítja, a jövőben a Tram-train megépülésével pedig elmélyítheti 

a belvízproblémát a vasútvonal, mely a település területét kettészeli és a természetes 

talajvíziránylást is kettévágja. Ennek orvoslására szükség lenne komplex, a település teljes 

területére vonatkozó belvízelvezetési- és tárolási tervet elkészíteni, megvalósítani. Mindez 

elősegíti a biológiai sokféleség növelését is a településen, mely az ökoszisztéma-szolgáltatások 

bővülését is jelentheti. A települési vízmegtartás csökkentheti a szárazodás és az aszály hatásait 

is, mely közvetve a szélerózió okozta talajvesztést is mérsékelheti. Mindez összhangban van a 

hazai Nemzeti Fejlesztési Tervvel és az Európai Uniós fejlesztési célkitűzésekkel.  

A település karakterének jellegzetes pontja a Holt-Maros, melynek rehabilitációja és jobb 

kihasználása a helyi életminőség javulását eredményezheti a rekreációs lehetőségek 

bővülésével. A Holt-Maros jelenlegi állapota ugyan jónak tekinthető, azonban további 

fejlesztésekkel a biodiverzitás növelhető, a kék infrastruktúra jobban bekapcsolható a 

településbe. A Holt-Maros rehabilitációja, természetközeli fejlesztése az ökoszisztéma-

szolgáltatások bővülése mellett a vízgazdálkodást is segítheti a településen, esetlegesen a 

magyar akvakultúra fejlesztéséhez is hozzájárulhat.  
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A holtágak vízminősége a klímaváltozás hatására, a vízutánpótlás időszakos megszűnése 

következtében romolhat. Ennek kiküszöbölése érdekében a deszki holtágak vízminőségének 

javítását célzó, vagy a vízminőség romlását megelőző beruházások is kellő szerepet kell, hogy 

kapjanak az elkövetkezendő évtizedekben.  

A burkolt felületek vízbeszivárgási tényezője alacsony, mely az aszályos időszakban a 

nagyarányban burkolt felületek további szárazodását okozzák, egyfajta „városi sivatag” 

jelenséget idézve elő. A településen a jövőben a klímaváltozás hatásainak mérséklése érdekében 

célszerű lenne a burkolt felületekre hulló esővíz gyűjtése- és megtartása, hasznosítása. 

 

Beavatkozások: 

1. Települési klímarezílienca-terv és akcióterv létrehozása; 

2. Katasztrófakockázat csökkentése belvízrendezés segítségével; 

3. Az aszálykár csökkentése természetközeli vízgazdálkodási beavatkozások segítségével; 

4. A hagyományos agrárgazdasági szektor termelésének támogatása ökotudatos 

vízrendezéssel- és gazdálkodással; 

5. A települési biodiverzitás növelése a Holt-Maros rehabilitációja révén; 

6. A deszki akvakultúra-fejlesztés lehetőségeinek megteremtése, a vízi biológiai erőforrások 

megőrzése; 

7. A Maros-Holtág vízminőség-romlásának megelőzése, a vízi biológiai sokféleség és a vízi 

ökoszisztémák védelme és helyreállítása; 

8. A vízveszteségek csökkentése, csapadékvízgazdálkodás a víztakarékosság jegyében. 

 

c. Közösségi célú zöldfelületek 

A település jelenleg zöld- és kékfelületekkel jól ellátott, azonban az egyes zöldfelületek tematikus 

összeköttetése kevésbé megoldott. A jövőben a településen szükség lenne tematikus 

összeköttetést teremteni a település központja és a zöld- és kék infrastruktúra elemei között. 

A település központi területi is zöldnek tekinthető, azonban a jövőben attraktív, multifunkciós 

zöldfelületek, rekreációs terek létrehozása kívánatos lehet a településen, mely akár turisztikai 

lehetőségeket is rejt magában például helyi kerékpárutak fejlesztésével. 

A Maros és Holt-Maros számos attrakciót, aktív kikapcsolódási lehetőséget nyújt, mely jelenleg 

csak részben kiaknázott. A jövőben Szeged – Szőreg – Deszk útvonalon (mely tovább bővíthető) 

érdemes lehet a zöld- és kék tengely mentén aktív kerékpáros- és lovas turisztikai tengelyt 

létrehozni. 
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Beavatkozások: 

1. Települési zöldfelületek komplex rekreációs célú fejlesztése, a kulturális ökoszisztéma 

szolgáltatások bővítése; 

2. Települési zöld- és kékinfrastruktúra koncepcionális összekapcsolása, nagy hozzáadott 

értékű fejlesztése; 

3. Aktív- és ökoturisztikai fejlesztések, kerékpárutak létrehozása, Szeged–Szőreg–Deszk zöld 

kerékpáros- és lovas turisztikai összeköttetése. 

 

d. Körforgásos gazdaság 

A körforgásos gazdaság (más néven körkörös gazdaság) egy olyan gazdasági rendszer, 

amelynek célja a pazarlás és az erőforrások folyamatos felhasználásának megszüntetése. A 

körforgásos rendszerek újra felhasználást, megosztást, javítást, felújítást, újragyártást és 

újrafeldolgozást alkalmaznak egy zárt rendszer létrehozása érdekében, minimalizálva az 

erőforrások felhasználását, valamint a hulladék, a szennyezés és a szén-dioxid kibocsátását. A 

kezdeményezésnek több aspektusa van, mely kapcsolódik az Európai Unió Green Deal/Zöld 

megállapodás programjához és Deszk település esetében is alkalmazható a jövőben.  

A mezőgazdaság és a kommunális szennyvíz- és vízgazdálkodása az úgynevezett „no harm” 

"nem árts" politikának kell, hogy megfeleljen. E cél elérése érdekében a környezetet fenyegető 

káros hatásokat, például a mikroműanyagokat és vegyi anyagokat helyettesíteni szükséges, 

azokat ki kell szűrni, tehát az elérhető legjobb technológiának megfelelő vízgazdálkodásra és 

szennyvízkezelésre van szükség.  

A "Farm to Fork" vagyis a termőhelytől az asztalig stratégia segíti a felesleges tápanyagokból 

származó szennyezés csökkentését, valamint a fenntartható termelési és szállítási módszereket, 

elősegíti a komposztálható hulladékanyagok újrafelhasználását és a körforgásba való 

visszakerülését. 

 

Beavatkozások: 

1. A gazdaság ösztönzése a körfogásos gazdaság bevezetésére; 

2. A települési komposzthulladék-gyűjtésének támogatása; 

3. A települési szennyvízkezelés fenntarthatóságának javítása. 

 

6. részcél: Ingatlangazdálkodás, táj- és településkép 

A településszövet- és szerkezet folyamatos változásban van, mely biztosítja, hogy a települések 

dinamikus átalakulás mellett képesek legyenek a kor igényeihez alkalmazkodni, mind lakkossági, 

mind gazdasági és nem utolsó sorban környezeti szempontból. Azonban a település- és a tájkép 

koordinált felügyelete és irányítása ehhez elengedhetetlen.  

Deszk település- és táji környezete a helyzetelemzés eredményei alapján a szuburbán jelleg, a 

jó megközelíthetőség és a kedvező földrajzi fekvés miatt egy átlagos magyar településnél 

gyorsabban és komplexebb módon változik. Emiatt a jövőben szükség lehet összehangolt közép- 

és hosszútávú település- és tájképi fejlesztésre, koordinációra Deszken. 

 

a. Összehangolt településképi védelem- és szabályozás 

A település az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, 

a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben, a településkép 

védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben rögzített településfejlesztési és településképi 
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védelemről szóló jogszabályi kötelezettségén felül szükséges, hogy település a lehető 

legegységesebb arculatot alakítsa ki, a meglévő értékeket pedig megőrizze. 

Bár a település rendelkezik egy központi résszel, ennek hangsúlyosabbá tétele szolgálná a 

„központias jelleg” erősödését. A Tempfli tér számos központi funkcióval rendelkezik, mely a 

településen a közigazgatási és oktatási-kulturális központnak számít. A települési főtengelyre 

merőlegesen elhelyezkedő tér forgalma csillapított, a közösségi közlekedés fel-és leszállóhelye. 

A tér jelenlegi elrendezése inkább utca, mintsem tér jelleget kölcsönöz a közterületnek. A Tempfli 

tér Oroszhegyi utca és Széchenyi István utca közötti szakasza a jövőben forgalomcsillapított 

zónaként, kiszélesített közösségi találkozóhelyként is szolgálhatna, mely a települési 

rendezvények központi területe lehetne. 

 
 

Beavatkozások: 

1. A Tempfli tér forgalomcsökkentése és közösségi főtér kialakítása, találkozási zóna 

kialakítása; 

2. A zöld infrastruktúra fejlesztése a Tempfli téren; 

3. A közösségi közlekedés új csomópontjának kialakítása, összekapcsolódás zónájának 

létrehozása az Oroszhegyi utca és a tér kereszteződésében; 

4. Helyi közösségi és kulturális, helyi sport és szabadidős terek és szolgáltatások fejlesztése 

a deszki településközpontban. 

 

b. Telekosztás, ingatlanfejlesztés 

Deszk település már jelenleg is tudatosan, a szuburbanizációs igényekhez illeszkedve 

gazdálkodik területével. Azonban a jövőben megvalósuló Szeged-Makó Tram-train kötöttpályás 

közlekedésfejlesztés új bővülési irányokat jelölhet ki a település déli, vasúthoz közeli részén. Bár 

a projekt megvalósulása és deszki állomása még nem biztos, azonban tudatosan kell készülni 

arra, hogy a település déli szegmense felértékelődik majd. A vasútállomás környékén egy új 
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intermodális zóna is kialakulhat, mely több potenciális tengely kialakulását is eredményezheti. 

Ezen tengelyek közül egyet- vagy akár többet tudatosan szükséges fejleszteni. 

A település központi területén kívül a 43-as főút mentén fontos tengely húzódik. A Szanatórium 

régiós-országos hírnévnek örvend, mely kiaknázható lenne, esetlegesen az egészségiparhoz 

kapcsolódó szolgáltatások meghonosítása is lehetséges megfelelő marketinggel és 

vállalkozásösztönző eszközökkel. A szanatórium és környéke így a település egészség zónája 

lehet. 

A Holt-Maros a település zöld- és kék infrastruktúrájának alapja, mely védendő táji-tájképi érték, 

emellett a biodiverzitás fontos településszerkezeti színtere. Ennek a települési zónának a 

védelme kiemelt fontosságú. Ehhez kapcsolódóan kontrollálni kell a kiskertes (egykori zártkertes) 

településrész beépülését is. 

A település észak-nyugati szegmenségben, az új osztás további bővülése várható, amelynek a 

koordinációja a korábbiakhoz hasonlóan is kiemelt fontosságú marad, főként az egységes 

településkép megalkotása- megőrzése terén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beavatkozások: 

1. A Szeged-Makó Tram-train beruházáshoz kapcsolódó ingatlanfejlesztés, telekosztás a 

település déli-délnyugati szegmensében; 

2. A Holt-Maros mind települési zöld-és kékzóna definiálása, tudatos fejlesztése. 
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c. Fecskeház 2.0 és bérlakásprogram 

Deszken sikeresnek tekinthető a fecskeház-program, mely a jövőben, a fiatal gyermekvállalási 

korú népesség bevonzása érdekében, tovább bővíthető. Ez a Fecskeház 2.0. program, mely a 

korábbi jó tapasztalaton alapulva egy új épületet jelöl ki 3-5 beköltöző család számára. A 

fecskeház 2.0. akár az új fejlesztési csomópont, a Szeged-Makó vasútvonal mentén is történhet, 

kijelölve ezzel a fejlődés új irányát. 

Az elmúlt években a bérlakás-program egyre népszerűbb, mely egyszerre szolgál szociális 

igényeket (időszakosan rászoruló deszki lakosok megsegítését), másrészt pedig az ingatlanpiac 

új szegmensét is jelentheti. Kedvező áron bérlakásként, bérházként igénybe vehető ingatlanokra 

pályázhatnak deszki és nem deszki lakosok, mely a fenntartási költségeken túli bevételhez 

juttathatja az Önkormányzatot. Bérlakás-bérház program elsődlegesen a Szegedről kiköltözni 

vágyó középosztály számára nyújt lehetőséget, akik ugyan ingatlant nem szeretnének (vagy nem 

tudnak) vásárolni, de mégis szívesen élnének egy szuburbán településen. Az Önkormányzat, 

mint támogató, szociálisan érzékeny település egy-egy ilyen ingatlant időlegesen rászoruló 

deszkiek számára is biztosíthat. A pénzügyi hozadék mellett a bérlakásokat igénybe vevő fiatalok 

a helyi bölcsőde, óvoda és iskolai szolgálatot is igénybe vehetik, mely hosszútávon biztosítja ezen 

intézmények fenntarthatóságát. 

 

Beavatkozások: 

1. 3-5 családot befogadó fecskeház építése; 

2. Bérházak, bérlakások építése, meglévő épületállomány megújítása. 

 

 



1.2.1. A jövőkép, az elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata 
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1.2.2. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre 

A településfejlesztési koncepció a részcéljainak meghatározásánál külön-külön kitér a 

település egyes területeinek fejlesztési irányairól. Ahhoz képest, hogy a település nem 

rendelkezik nagy lakosságszámmal, illetve jelentős területtel, mégis megfigyelhetőek némi 

eltérések a bel-, illetve külterületek fejlesztési szempontjai között. Egyrészt a község 

belterületének nyugati (Szegedhez közeli) része az erősen érintett az újonnan beköltözőkkel, 

valamint az új telekosztással, amelyek jelentős infrastrukturális beruházásokat igényelnek. A 

belterület északi része a Maros holtággal határolt, amely ezáltal a zöld fejlesztések, illetve a 

rekreációs célú közösségi terek kialakításának színterei. A lakóterülettől délre húzódik a 

jelenleg alig használt vasútvonal, amely azonban a Tram-train fejlesztésnek köszönhetően újra 

nagy szerepet játszhat a település bekapcsoltságában. A külterületeken egyrészt a nagytáblás 

mezőgazdasági művelés, másrészt a rózsatermesztés jelenti a hagyományos 

agrárgazdálkodást, amelynek megóvása és fejlesztése szintén cél. Másrészt a település 

bővülő lakossága számára a vonalas infrastruktúra fejlesztése elsődleges fontosságú. 

4. Kiinduló adatok a további tervezési feladatokhoz 

4.1. A településrendezési eszközök készítéséhez szükséges adatok 

meghatározása 

Deszk község Településfejlesztési koncepciójának megalapozásához elkészült a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 28.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében előírt tartalmi 

követelményeknek megfelelő Megalapozó vizsgálat. A vizsgálatban a 2011-es népszámlálási 

és a 2016. évi statisztikai adatok kerültek felhasználásra. A megalapozó vizsgálat minden 

szükséges társadalmi, gazdasági és környezeti adatot tartalmaz. Jelen pontban csak a 

legfontosabb adatok kerültek elemzésre. 

4.2. Javaslatok a főbb infrastruktúra fejlesztésére 

A település vonalas és egyéb infrastruktúrájának fejlesztésére külön részcélok lettek 

megalkotva, melyek a 3.2.-es alfejezetben találhatóak. Ezek között szerepel a kormányzati 

hatáskörű Tram-train beruházás, az észak-déli irányú autópálya bekötő útvonal létesítése, 

valamint a Szeged Megyei Jogú Város hatáskörű – a 43-as főútvonalat tehermentesítő – 

összekötő útvonal létrehozása a Fő fasor felől. A település hatáskörébe tartozó 

infrastrukturális beruházások az intermodális csomópont kialakítása, a Tempfli tér átalakítása, 

az egyes belterületi útvonalak burkolatának javítása, valamint fejlesztése, az ipari park 

létesítése, valamint az inkubátorház felépítése. 
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4.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása 

 
Deszken található régészeti lelőhelyek elhelyezkedése a község területén belül (Forrás: 314/2012. 

(XI.8.) korm. rendelet 13. melléklete alapján szolgáltatott adatok alapján saját szerkesztés) 

 

Deszk község igazgatási területén 51 db régészeti lelőhelyet tart nyilván az örökségvédelmi 

hatóság. A településre elkészült az örökségvédelmi hatástanulmány, amely bővebben 

foglalkozik a lelőhelyekkel. 

Helyi védelem alatt állnak a következő táblázatban felsorolt objektumok: 

 

Objektum-

fajta 

Sor-

szám 

Védett 

objektum 
Cím Hrsz. Védett érték leírása 

Intézmény 

2. 
Élelmiszer 

áruház 

Alkotmány u. 

45. 
841 

Neobarokk, a kastély 

melléképülete volt. 

3. 

Görögkeleti 

szerb 

templom 

Felszabadulás 

u. 27 
78 

Későbarokk épület, ívpillérsoros 

oldalhomlokzattal, belsejében 

értékes ikonosztáz. 

4. 
Polgármesteri 

Hivatal 
Tempfli tér 7. 1 Földszintes eklektikus épület. 

5. 
Ravatalozó, 

harangláb 
Temető 0353/2 

Épült az 1990-es években, 

téglaburkolatos. 

6. 

Római 

katolikus 

templom 

Alkotmány u. 

34. 
686 

Neogótikus, 1904-ből, környezete 

leromlott. 

7. Szakkórház 
Alkotmány u. 

36. 
685 

Eklektikus, hátsó homlokzata 

lapostetős bővítményekkel 

elrontott. Parkjában vízi grotta, 

kerti-lak, kertészet üvegházzal. 

Lakóház 8. Lakóház 
Alkotmány u. 

69. 
1045 

Zártsorú, szecessziós sarokház. 
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9. Lakóház 
Damjanich u. 

9. 
263 

Fésűs beépítésű lakóház 

melléképületekkel 

10. Lakóház Tempfli tér 6. 42 
Fésűs beépítésű, népies-

szecessziós 1934-ből. 

11. Lakóház Magyar u. 2/B 854 

Értékes, archaikus lakóház 

nagyon rossz állapotban, kőlábas 

tornáccal és monumentális 

kőlábas góréval. 

12. Lakóház Magyar u. 13. 1012 
Fésűs beépítésű, a XX. század 

elejéről. 

13. 

Lakóház 

gazdasági 

épülete 

Széchenyi u. 

35. 
46 

Népies „Hambár” megnevezésű 

gabonatároló. 

Köztéri 

alkotás 

14. 

I. 

világháborús 

emlékmű 

Tempfli tér 3. 

előtt 
25 

Szokványos emlékmű a XX. sz. II. 

negyedéből. 

15. Feszület 
Május 1. u. 

83. előtt 
457/10 Fakereszt, fa korpusszal 

16. Feszület 
Tempfli tér 1. 

előtt 
25 Feszület a XX. század első feléből 

5. A megvalósítás eszközei és azok nyomon követése 

5.1. A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer 

A széles körű egyeztetések után kiegészített és megállapított településfejlesztési koncepció 

alapján elkészülhet a község Településszerkezeti és Szabályozási terve, valamint a Helyi 

Építési Szabályrendelete. A településrendezési eszközök hivatottak arra, hogy a hosszú távú 

Településfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott célok térbeli keretei rendelkezésre 

álljanak, a fejlődés összehangoltan, a lakosság többségének érdekét szolgálva valósuljon 

meg. Amíg a határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv a település térbeli fejlődésének 

főbb irányait határozza meg és hosszú távon biztosítja a célokhoz szükséges 

területhasználatokat és a településszerkezet fejlesztését, addig a Szabályozási tervre 

vonatkozó helyi rendelet biztosítja a fejlesztéshez szükséges területek építési jogait és 

kötelezettségeit, a környezet alakításának lehetőségeit és korlátait. 

 

A Településfejlesztési Koncepcióban körvonalazott fejlesztéseket a választási ciklusra, illetve 

azt éves tervekre lebontva kell ütemezni a mindenkori pénzügyi lehetőségek függvényében. 

A megvalósítás sorrendjének megállapításánál az alábbi szempontok szerint kell mérlegelni: 

a) Az erőket egy-egy területre összevonva viszonylag rövid idő alatt látványos 

eredményeket lehet elérni. A „látványos eredmény” mellett azonban más területeken a 

feszültségek – a hiányok – olyan mértéket ölthetnek, hogy újabb eredmény csak a 

szokásosnál nagyobb költségráfordítással érhető el. 

b) A lakosság akkor tud azonosulni a kitűzött célokkal, ha saját környezetében is érezhető 

javulást tapasztal: a javulást nem más települések helyzetéhez, hanem saját 

környezetének korábbi állapotához viszonyítja. 
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c) A cél tehát: a legsúlyosabb központi feladatokra összpontosítva a község valamennyi 

területét arányosan fejleszteni, előre véve az adott területnek az adott időben legtöbb 

lakóját érintő hiányosságát. Általában elsőbbséget kell adni azoknak a feladatoknak, 

amelyekben a kisebb-nagyobb térség, a szomszédos települések, a kistérség vagy a 

régió is érdekelve van. Ezekre a kezdeményezésekre ugyanis jelentős fejlesztési 

források pályázhatók a regionális vagy az EU-alapokból. 

 

5.1.1. Az Önkormányzat anyagi eszközei 

Az Önkormányzat adópolitikája egyrészt a tervezett önkormányzati fejlesztésekhez szükséges 

saját erő biztosítása miatt fontos szempont, másrészt azonban a befektetésösztönzési és 

vállalkozástámogatási célok megvalósításának is fontos eszköze. Ennek érdekében továbbra 

is fontos szempont, hogy a helyi adók rendszere legyen kiszámítható, és az ne veszélyeztesse 

a vállalkozások működését. A nagyobb adóbevétel természetesen az önkormányzati 

gazdálkodás stabilitása szempontjából kívánatos, azonban ezt semmiképpen sem új adók 

bevezetésével vagy a meglévők növelésével célszerű elérni. Cél, hogy az új, kis- és 

középvállalkozások településre vonzása, illetve a már itt lévő vállalkozások megerősítése 

egyre jobban járuljon hozzá az adóbevételek növekedéséhez. 

Az Önkormányzat anyagi eszközei elsősorban az üzemeltetési feladatok ellátására 

szorítkoznak. A kommunális ellátás és az infrastruktúra fejlesztésére csak a magán- és 

kisvállalkozói erő, valamint állami támogatás elnyerésével van lehetőség, a kezdeményezés, 

a szervezés azonban önkormányzati feladat. Ezen kívül azonban az Önkormányzat a helyi 

népesség szervezésével és az immateriális tőkéjének felhasználásával ilyen kis település 

esetében pedig főleg (a helyi mércével mérve) nagy horderejű változást és fejlesztést is hozhat 

a község életébe. 

 

5.1.2. Az Önkormányzat jogi eszközei 

A fejlesztést az Önkormányzat jogi eszközökkel segíti.  
 

építési törvénybe foglalt 
sajátos jogintézmények 

saját hatáskörben hozott 
jogi eszközök pedig 

 változtatási tilalom,  kül- és belterületi építési szabályrendelet,  

 telekalakítás,  a közterületek használatáról,  

 építési telekké nyilvánítás,  a házi szemétgyűjtésről,  

 elővásárlási jog,  az állattartásról,  

 lejegyzés közút céljára,  az értékvédelemről,  

 kártalanítási szabályok,  a környezetvédelemről,  

 rehabilitációs intézkedések  a helyi értékvédelemről stb. 

 
A fejlesztés eszköze lehet az alkalmas területek előkészítése, és a fejlesztési cél 

közérdekűségének megfelelően részleges vagy teljes térítéssel, esetleg ingyenes átadása a 

beruházónak. Ezzel a módszerrel befolyásolható a fejlesztés iránya, mennyiségi és minőségi 

megvalósítása. 

A község és közvetlen térsége kívül esik a nagy lineáris fejlesztési zónákon, ezért itt a fejlődés 

a családi gazdálkodásra, kisvállalkozásokra, a természetvédelem területeire szorítkozhat, ahol 

a területfejlesztési pályázatok, az ezekhez nyújtott önkormányzati támogatások adják a 

fejlesztő erőt. 
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5.2. Javaslat a koncepció és a változások nyomon követésére 

A Településfejlesztési Koncepcióban elhatározott feladatok megvalósulásának rendszeres 

nyomon követése elengedhetetlen eszköze a célok elérésének. A megvalósulás üteme a cél 

szükségességére, vagy módosításának igényére is utal: a 10 év időtávlatban szükségesnek 

tartott fejlesztés már öt évvel korábban meg kell, hogy jelenjen a stratégiai tervekben, mert 

ellenkező esetben kétséges a megvalósulása. 

A fejlesztési célok esetek többségében több éves előkészítő tevékenységet igényelnek. 

A hatékony nyomon követés érdekében évente beszámolót kell készíteni a Képviselő-testület 

számára, amely az alábbi főbb témaköröket tartalmazza: 

• A fejlesztési cél 

• A megvalósítás várható időigénye (kezdés, befejezés) 

• A kezdést sürgető tényezők (lakossági igény, befektetői kereslet stb.) 

• A kezdést akadályozó tényezők 

• A célt erősítő, vagy annak módosítását szükségessé tevő jelenségek 


