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 ATIVIZIG  
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 Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság 
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 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda 
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 Szeged MJV Polg. Hivatal Fejlesztési Iroda Városrendezési Osztály Főépítész 
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 JNSZMKH Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 

 Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
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 Nemzeti Népegészségügyi Központ Közegészségügyi Főosztály 

 Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

 Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 Alsó-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság 

 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály Településrendezési Hatósági O. 

 Nemzeti Agrárgazdasági Kamatra Csongrád-Csanád Megyei Igazgatóság 

 Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály 

 Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 
Építésügyi Hatósági Osztály 1. 

 Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény-és 
Talajvédelmi Osztály 
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 Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

 ATIVIZIG 

 Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda 
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 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról 
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DESZK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI 

ELŐZETES MEGKERESÉSRE ÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK ÉS VÁLASZOK 

KÖRNYEZETVIZSGÁLATHOZ 

 

Korm.rend. 
sorszáma 

Iktatási 
sorrend 

Véleményező Észrevétel Válaszok 

II.1.a. 
 

-120/ Csongrád-Csanád Megyei 
Kormányhivatal Agrárügyi és 
Környezetvédelmi Főosztály 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Osztály 
CS-06/Z01/017246-3/2020. 

„A településrendezési eszközök kidolgozását 
megalapozó környezeti értékelés a vonatkozó 
jogszabály, a Korm. rend. 4. számú melléklete 
által meghatározott tartalmi követelmények 
figyelembevételével került kidolgozásra. A 
tervanyagok kidolgozása környezettudatos 
szemléletet tükröz, a kidolgozott tervanyagok 
ellen nem emelünk kifogást. 
 

Köszönjük a véleményét! 

II.1.b.  Körös-Maros Nemzeti Park 
Igazgatóság 

 

  

II.1.c. 
 

-154/ Csongrád-Csanád Megyei 
Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 
Népegészségügyi Osztály 

CS/NEF/1226-4/2020 
 
 

A környezeti értékelés tartalma a közegész-
ségügyi szempontoknak megfelel, ezért a 
dokumentumokkal kapcsolatban kifogást nem 
emel. 

Köszönjük a válaszát! 

II.1.d. -58/ Csongrád-Csanád Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
(mint vízügyi- és vízvédelmi 
hatóság) 
35600/4909-2/2020.ált. 
 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 
szerint elkészült környezeti értékelés tematikáját 
elfogadja, vízügyi és vízvédelmi szempontból 
nem emel kifogást. 

Köszönjük a véleményét! 

II.2.a.  Deszk Község Jegyzője 
(helyi környezetre és 
termvéd.-re kiterjedően) 

  

II.2.b. -152/ Csongrád-Csanád Megyei 
Kormányhivatal 
Állami Főépítészi Iroda 
CS/B01/7737-2/2020 

„A környezeti vizsgálathoz kidolgozott tematika 
ellen kifogást nem emelek.” 

Köszönjük a véleményét! 
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Korm.rend. 
sorszáma 

Iktatási 
sorrend 

Véleményező Észrevétel Válaszok 

II.2.c. -121/ Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztály 
Erdészeti Osztály 

BK/ERD/04433-3/2020. 
 

„A környezeti vizsgálat kidolgozott tematikája 
ellen nincs kifogásunk.” 
 

Köszönjük a véleményét!  

II.2.d. -153/ Csongrád-Csanád Megyei 
Kormányhivatal Hivatal 
Agrárügyi és 
Környezetvédelmi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi 
Osztály 
CS-02/F01/03397-2/2020. 

A környezeti értékelés elkészült tematikájával 
szemben a talajvédelmi hatóság kifogást nem 
emel.” 

Köszönjük a véleményét! 

II.2.ea. 
II.2.eb. 

-55/ 
 
 
 
 
 

-55/ 
 

Csongrád-Csanád Megyei 
Kormányhivatal Földhivatali 
Főosztály Szegedi 
Földhivatali Osztály 
10785-2/2020. 
 
Csongrád-Csanád Megyei 
Kormányhivatal Földhivatali 
Főosztály Szegedi 
Földhivatali Osztály 
10785-2/2020. 

A termőföld mennyiségi védelmének 
szempontjait figyelembe véve jelentős környezeti 
hatás nem várható. 

Köszönjük a véleményét!  
 

II.2.f. -51/ 
 
 
 
 
 

 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály 
Bányászati Osztály 
JN/43/03326-2/2020. 
 
 

A Bányafelügyelet a környezeti vizsgálat 
tematikájához – kiegészítésként – a következő 
javaslatot tesszük: a szénhidrogén szállító 
vezetékről és nyomvonal jellegű kőolaj-, és 
földgázbányászati létesítményekről szóló 
adatokat szerepeltetni kell. Az adatok 
beszerzéséhez megadja a szolgáltatókat, 
ahonnan az adatokat be kell szerezni.  

A megadott helyen az adatok nem voltak 
elérhetőek, ezért külön kellett telefonos 
egyeztetést tartani, hogy hol érhetőek el a 
szükséges információk. E-mail-ben küldték meg 
az elérhetőségeket. 

II.2.g. -155/ BFKH Népegészségügyi Főo. 
Közegészségügyi Osztály 

BP/FNEF-TKI/8570-2/2020. 

„…A település közigazgatási határain belül 
természetes gyógytényező érintettsége nem áll 
fenn, ezért jelen esetben a BFKH véleményezési 
lehetőséggel nem rendelkezik, és a döntéshez a 
véleményét nem szükséges kikérni.” 
 

Köszönjük a véleményét! 
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Korm.rend. 
sorszáma 

Iktatási 
sorrend 

Véleményező Észrevétel Válaszok 

II.2.h.  
 
 
 
 

 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala Építésügyi 
és Örökségvédelmi Főosztály 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Koordinációs Osztály  

  

II.2.i. -123/ Nemzeti Népegészségügyi 
Központ Kémiai Biztonsági és 
Kompetens Hatósági 
Főosztály 
(kémiai biztonság) 

55337-2/2020/KBKHF 

A megküldött tematikai tervezettel egyetért azzal 
a kiegészítéssel, hogy a környezeti értékelés 
során ki kell térni a megye területén gyakorolt 
gazdasági tevékenységek jellemzésére, azon 
belül a veszélyes anyagokkal/veszélyes 
keverékekkel történő főbb ipari/vegyipari 
tevékenységekre. 

Köszönjük a véleményét, a kéréseiket az 
alábbiak szerint teljesítettük: 
A település gazdasági tevékenységének 
jellemzését a Megalapozó munkarész (1.kötet) 
1.9.3-4 pontban lehet megtalálni. 
A kémiai biztonságra vonatkozó elemzéshez 

szükséges adatok a gazdasági területek 

kijelölésénél még nem állnak rendelkezésre, 

mivel a gazdasági területre a későbbiekben 

betelepülő tevékenységek még nem ismertek. Az 

ipari veszélyforrásokra a Megalapozó munkarész 

(1.kötet) 1.18.3.3. pontjában tértünk ki. A 

jelentősebb potenciális szennyezőforrásokat  a 

pontos koordináták megadásával táblázat 

formájában a környezetértékelés végére 

csatoltuk. 

II.2.j.  
 
 

Csongrád-Csanád Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

(súlyos ipari balesetek 
megelőzésére) 

Nem tér ki a súlyos ipari balesetek 
megelőzésével kapcsolatosan elvárt előírásokra. 
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ELŐZETES MEGKERESÉSRE VÉLEMÉNYEK ÉS VÁLASZOK 

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEKTŐL 

Kormrend. 
sorszáma 

Iktatási 
sorrend 

Véleményező Észrevétel Részt kíván-e 
venni 

Dokumentáció 
igénylés 

Önkormányzati és tervező vála-
szok 

1. 
 

-137/ Csongrád-Csanád 
Megyei Kormányhivatal 
Állami Főépítész 
CS/B01/7748-2/2020 

„Felhívom szíves figyel-
mét, hogy a települési 
önkor-mányzat az építés-
ügyi feladatát az épített 
környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény (to-
váb-biakban: Étv) 6/A § 
(3) bekezdés alapján ön-
kor-mányzati főépítész 
közre-működésével látja 
el…….Kérem a jogszabá-
lyi követelmény teljesíté-
sét, a főépítész személyé-
ről szóló tájékoztatást.” A 
továbbiakban jogszabályi 
előírásokra hívja fel a 
figyelmet. 

részt kíván 
venni 

papíralapú terv-
dokumentációt kér 

Tisztelt Állami Főépítész Úr! 
“Köszönjük válaszukat és figyelem-
felhívásukat! Sajnos Deszk Község 
Önkormányzatának mindenkori költ-
ségvetésében biztosított forrás nem 
teszi lehetővé állandó megbízási 
jogviszony alapján főépítész alkal-
mazását. 
A településrendezési eszközök  el-
készítésében Deszk Község Polgár-
mestere, mint építész végzettséggel 
rendelkező személy már a kezdetek-
től fogva részt vesz, széles körű 
helyismeretével szakmai segítséget 
nyújtott a tervezőknek. 
Reméljük, hogy a főépítészi felada-
tok ellátásához a jogszabályi háttér-
nek is megfelelő személynek tekint-
hető.” 

2. 
 
 

-120/ Csongrád–Csanád 
Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi és 
Környezetvédelmi 
Főosztály 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Osztály 
CS-06/Z01/07246-3/2020 

„A tervezett módosításo-
kat táj- és természetvé-
delmi, hulladékgazdálko-
dási, levegőtisztaság-
védelmi, zaj- és rezgés-
védelmi, valamint földtani 
közeg védelme szempont-
jából elfogadjuk.” 
Több témában tájékozta-
tást ír (levegőtisztaság 
védelme, zaj és rezgés-
védelem, természetvéde-
lem). 
A felszíni vízminőség vé-
delmi terület és felszíni 
szennyezésre fokozott 

részt kíván 
venni 

elektronikusan 
tesszük elérhető-
vé 

Köszönjük, figyelembe vesszük. 
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Kormrend. 
sorszáma 

Iktatási 
sorrend 

Véleményező Észrevétel Részt kíván-e 
venni 

Dokumentáció 
igénylés 

Önkormányzati és tervező vála-
szok 

érzékenységek vonatko-
zásában is külön informá-
ciókat. 

3. -124/ Körös-Maros Nemzeti 
Park Igazgatóság 
2308-3/2020. 

„Igazgatóságunk a telepü-
lésrendezési eszközök 
módosításával kapcsola-
tosan táj- és természetvé-
delmi szempontból tájé-
koztatást ad. 
„ …….az adatszolgáltatá-
sunkat mellékelten csatol-
juk.” 

részt kíván 
venni 

elektronikusan 
elérhetővé tes--
szük a dokumen-
tációt 

Köszönjük, figyelembe vesszük. 

4. 
 
 

-130/ Csongrád-Csanád 
Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
(mint vízvédelmi 
hatóság) 
35600/4909-3/20120.ált. 
 

Vízügyi hatósági hatás-
körbe tartozó vízvéde-
lemmel és vízgazdálko-
dással kapcsolatosan 
előírásokra hívja fel a 
figyelmet. 
Javasolja az Alsó-Tisza 
vidéki Vízügyi Igazgató-
ság megkeresését. 
 

részt kíván 
venni 

nem nyilatkozott, 
ezért elektroniku-
san tesszük elér-
hetővé 

Köszönjük, figyelembe vesszük. Az 
ATIVIZIG megkeresésre került. 

5. -130/ Csongrád-Csanád 
Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
(mint vízügyi hatóság) 
35600/4909-3/2020.ált. 
 

6. 
 

 Országos Vízügyi Fő-
igazgatóság 

    

7. -150/ Alsó-Tisza vidéki Vízügyi 
Igazgatóság 
3235-0008/2020 

Az Országos Vízügyi Fő-
igazgatóság képviseleté-
ben is eljárva tájékoztatást 
ad arról, hogy az ATIVI-
ZIG kezelésében mely 
belvízelvezető csatornák 
állnak és felhívja a figyel-
met az előírásokra, ta-
pasztalatokról számol be, 
javaslatok tesz. 

részt kívánnak 
venni és segít-
ségnyújtás a 
tervezőnek a 
vízügyi munka-
rész kidolgozá- 
sában. 

elektronikusan 
hozzáférhetően 
kéri a dokumentá-
ciót 

Köszönjük, figyelembe vesszük. 

97



Kormrend. 
sorszáma 

Iktatási 
sorrend 

Véleményező Észrevétel Részt kíván-e 
venni 

Dokumentáció 
igénylés 

Önkormányzati és tervező vála-
szok 

8. -130 Csongrád-Csanád 
Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
(tűzvédelmi, 
polgárvédelmi hatóság, 
ipari biztonság) 

A megküldött levelében 
nem tér ki a tűzvédelmi, 
polgárvédelmi, informáci-
ókra. 

   

9. -151/ CsCsMKH 
Népegészségügyi és 
Főosztály 
Népegészségügyi 
Osztály 

CS/NEF/1226-3/2020. 

Előzetes észrevételt nem 
tesz. 
„…..Főosztályunk részt 
kíván venni a közegész-
ségügyi érdekek érvénye-
sítésének érdekében.” 

részt kíván 
venni 

elektronikusan 
hozzáférhetően 
kéri a dokumentá-
ciót 

Köszönjük a választ. 

10. -133/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2/2021 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Országos Közúti és 
Hajózási Hatósági 
Főosztály Gyorsforgalmi 
Útügyi Osztály 

BP/0801/00844-4/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
BP/0801/00844-5/2020. 

Tájékoztatás ad arról, 
hogy Magyar Közútkezelő 
Nonprofit Zrt. nyilatkozatá-
ról: „A fenti iktatószámú 
megkeresésükre hivat-
kozva kérésére tájékozta-
tásul közöljük, hogy társa-
ságunk Deszk községet 
érintő közúti infrastruktúra 
fejlesztést nem tervez.” 
A levél többi részében 
általános információkat ad 
az út és vasút tervezé-
sekhez. 
Megküldi a NIF Zrt véle-
ményét. 

nem kíván 
részt venni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
részt kíván 
venni 

nem nyilatkozott, 
ezért elektroniku-
san tesszük elér-
hetővé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nem nyilatkozott, 
ezért elektroniku-
san tesszük elér-
hetővé 

Köszönjük a válaszokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Köszönjük a tájékoztatást.  

11.a.  Innováció és 
Technológiai 
Minisztérium Vasúti 
Hatósági Főosztály 
(vasúti pályához) 

-- -- --  

11.b.  Innováció és 
Technológiai 
Minisztérium Hajózási 

-- -- --  
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Kormrend. 
sorszáma 

Iktatási 
sorrend 

Véleményező Észrevétel Részt kíván-e 
venni 

Dokumentáció 
igénylés 

Önkormányzati és tervező vála-
szok 

Hatósági Főosztály 
(víziutat érintő település) 

12. -56 Honvédelmi 
Minisztérium Állami 
Légügyi Főosztály 
mint katonai légügyi hatóság 
(légi közlekedéssel érintett település) 
14148-3/2020/h 

A település nem érintett 
közvetlenül, így adatot 
szolgáltatni nem tart indo-
koltnak. 

nem kíván 
részt venni 

-- Köszönjük a tájékoztatást. 

13. -54/ Csongrád-Csanád 
Megyei Kormányhivatal 
Műszaki Hatósági 
Főosztály Közlekedési 
és Útügyi Osztály 
CS-06/TUT/00269-2/2020 

Útüggyel kapcsolatos 
jogszabályokra hívja fel a 
figyelmet. 
Országos közúthálózatot 
érintő fejlesztések terve-
zése során a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt-vel 
kéri az egyeztetést. 

véleményezési 
eljárásban 
részt kíván 
venni 

elektronikusan 
hozzáférhetően 
kéri a dokumentá-
ciót 

Köszönjük, figyelembe vesszük. 

14.  nincs a rendeletben     

15. -149/ Csongrád-Csanád 
Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Főosztály, Építésügyi 
Hatósági Osztály 1. 
CS-06/D01/05524-4/2020 

Felhívja a figyelmet az 
örökségvédelmi jogszabá-
lyokra, továbbá rögzíti, 
hogy örökségvédelmi 
hatástanulmány készíté-
sének szükségeségét. 
Felhívja a figyelmet, hogy 
új beépítési terület kijelö-
lésénél a régészeti örök-
ségvédelmi hatástanul-
mányt kötelezően terep-
bejárással kell elvégezni. 

részt kíván 
venni 

elektronikusan 
hozzáférhetően 
kéri a dokumentá-
ciót 

Köszönjük, figyelembe vesszük. 

16. -114/ 
 
 
 
 

CsCsMKH 
Földhivatali Főosztály 
Szegedi Földhivatali 
Osztály 

10785-3/2020. 

Ismerteti a termőföld vé-
delmével kapcsolatos 
jogszabályokat. 
 

részt kíván 
venni 
 
 

elektronikusan 
kéri megküldeni a 
dokumentációt 
 

Köszönjük, figyelembe vesszük. 
 

17. -122/ Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztály 
Erdészeti Osztály 

BK/ERD/04433-4/2020. 

Tájékoztatást ad, hogy ha 
a módosítás erdőterületet 
érint, akkor mi alapján 
döntenek az engedélyről. 
Adatokat elérési helyét 

részt kíván 
venni 

elektronikusan 
hozzáférhetően 
kéri a dokumentá-
ciót 

Köszönjük az adatokat, figyelembe 
vesszük. 
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Kormrend. 
sorszáma 

Iktatási 
sorrend 

Véleményező Észrevétel Részt kíván-e 
venni 

Dokumentáció 
igénylés 

Önkormányzati és tervező vála-
szok 

megadja az erdőterületek-
ről. 

18. -53/ HM Hatósági Főosztály 
14002-2/2020/h 

„…..dokumentációban 
foglaltak a honvédelem 
érdekeit nem érin-
tik………külön észrevételt 
nem teszek” 

részt kíván 
venni 

elektronikusan 
hozzáférhetően 
kéri a dokumentá-
ciót 

Köszönjük a választ. 

19.  Csongrád-Csanád 
Megyei Rendőr-Főkap. 

    

20. -119/ Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály 
Bányászati Osztály 
JN/43/03344-2/2020 

Tájékoztatást ad a kutatá-
si és bányatelkekről, hol 
érhetőek el az aktuális 
nyilvántartások, és hon-
nan lehet beszerezni a 
szénhidrogén szállító ve-
zetékek adatait. Felhívja a 
figyelmet, hogy a tervla-
pokon rögzíteni kell a 
gázellátó vezetékek és 
szénhidrogén létesítmé-
nyeket és ezek biztonsági 
övezeteit. 

nem nyilatko-
zott 

nem nyilatkozott, 
ezért elektroniku-
san tesszük elér-
hetővé 

Köszönjük az információkat! Sajnos 
a tervezési fázisban nem lehetett a 
megadott honlapon a szükséges 
adatokat elérni, ezért a kormányhiva-
taltól segítséget kértünk és e-mail-
ben megküldték az adatokat, melyet 
szintén köszönünk. A tervekre a kért 
adatok felkerültek. 

21. -57/ Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
Szegedi Hatósági Iroda 

CE/27691-2/2020 

Tájékoztatást ad a rende-
zési feladat ellátásához 
szükséges elektronikus 
hírközlési szolgáltatókról, 
szolgáltatásokról. 

nem nyilatkozik 
pontosan erről 

szakági munka-
részt kér papír-
formában 

Köszönjük, figyelembe vesszük. 

22.  Országos Atomenergiai 
Hivatal 

    

23. -155/ BFKH Népegészségügyi 
Főosztály 
Közegészségügyi 
Osztály 1. 
(mint természetes gyógytényezők) 

BP/FNEF-TKI/8570-
2/2020. 

„…A település közigazga-
tási határain belül termé-
szetes gyógytényező érin-
tettsége nem áll fenn, 
ezért jelen esetben a 
BFKH véleményezési 
lehetőséggel nem rendel-
kezik, és a döntéshez a 
véleményét nem szüksé-
ges kikérni.” 

-- -- Köszönjük a választ. 
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DESZK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI 

ELŐZETES MEGKERESÉSRE VÉLEMÉNYEK ÉS VÁLASZOK 

ÉRINTETT ÖNKORMÁNYZATOK 

Sorszáma Iktatási 
sorrend 

Véleményező Észrevétel Részt kíván-e 
venni 

Dokumentáció 
igénylés 

Önkormányzati és tervező 
válaszok 

1. -126 Szeged Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
01/101861-2/2020 

A SZMJV főépítész megad-
ja, hogy hol érhető el a 
város településrendezési 
eszköze. 

igen részt kí-
ván venni 

az egyeztetési 
anyagot elektroni-
kusan, a jóváha-
gyottat CD-én kéri 
megküldeni. 

Köszönjük az információkat. 

2.  Kübekháza Község 
Önkormányzata 

    

3.  Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata 

    

4.  Ferencszállás Község 
Önkormányzata 

    

5.  Klárafalva Község 
Önkormányzata 
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DESZK KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI 
IGÉNYELT ÉS MEGKAPOTT ADATSZOLGÁLTATÁSOK 

 

Sorszám Iktatási 
szám 

Véleményező Észrevétel Válaszok 

1. 
 

-115 Antenna Hungária Zrt. 
AH-Üzemeltetés-
támogatási Osztály 
20.014-114/2020 

A területen nem rendelkezik sem hálózattal, sem 
átjátszó állomással. Nem szándékoznak tervezni 
sem. 
A fejlesztéshez kikötés nélküli hozzájárulását adja. 

Köszönjük a válaszát! 

2. 
 
 

-118 OIL&GAS DEVELOP-
MENT CENTRAL Kft. 
OGDC/AUT/666/2020 

A cégcsoport egyetlen társasága sem rendelkezik a 
területen bányászati jogosultsággal, és a bányászat-
hoz szükséges infrastruktúra sem érinti a területet, 
ezért adatot nem szolgáltat. 
 

Köszönjük a válaszát! 

3. -125 LECHNER 
TUDÁSKÖZPONT 
NONPROFIT Kft. 

LTK/9210-3/2020 

Az adatok letöltése a megküldött adatlap kitöltése 
után lehetséges. 
A terv véleményezésére nincs hatáskörünk, és a 
továbbiakban nem kívánunk részt venni az eljárás 
további szakaszaiban. 

Köszönjük a válaszát! 

4. -127 NKM Áramhálózati Kft. 

e-mail-ben jött 
Adatszolgáltatásukat mellékelve küldik Deszk Község 
közigazgatási területére vonatkozóan. 

Köszönjük. 

5. -128 MOL Nyrt. 

e-mail-ben jött 
Mellékeli az adatokat dwg. formátumban. 
A véleményezési eljárás azon szakaszában részt 
kíván venni, ahol a biztonsági övezetek által érintett 
területek felhasználásáról, hasznosításáról születik 
döntés. 

Köszönjük a válaszát! 

6. -131 NKM Észak-DÉL Föld-
gázhálózati Zrt. 
e-mail-ben jött 

Mellékelten megküldi a térképi adatszolgáltatást. Köszönjük. 

7. -132 NKM Észak-Dél Föld-
gázhálózati Zrt. 
Szegedi Üzemegység 

F7181-81161-2/2020 

Megadja a területen üzemelő gázhálózat vezetékei-
nek védőtávolságát és felhívja a figyelmet a szakági 
munkarész elkészítésére. 

Köszönjük a válaszát! 

8. -136 Magyar Telekom Nyrt. 
e-mail-ben jött 

„A területet érintően nincs tervben optikai hálózat 
fejlesztés.” 

Köszönjük a válaszát! 

9. -147 ALFÖLDVÍZ Regionális 
Víziközmű-szolgáltató 
Zrt. 

ARV/27-9053/2020 

Adatszolgáltatás megküldése dwg-ben Köszönjük. 
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Sorszám Iktatási 
szám 

Véleményező Észrevétel Válaszok 

10. -148 MAVIR Zrt. 
HLOK-1864-
2/2020/MAVIR 

A területen nincs átviteli hálózati létesítmény és a 
fejlesztésekben nem szerepel a települést érintő há-
lózati létesítmény elhelyezése.  

Köszönjük a válaszát! 

11. -3/2021 CETIN HUNGARY Zrt. 
e-mail-ben jött 

A Deszk területén üzemelő állomás koordinátáit 
megadja. 

Köszönjük! 

12. -20/2021 FGSZ Zrt. 
Rendszerüzemeltetés 
Közép-magyarországi 
Földgázszállító Régió 

e-mail-ben jött 

Deszk Község közigazgatási területét egy anód kábel 
érinti, melynek védőtávolsága 1-1 m. 

Köszönjük a válaszát! 
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DESZK KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI 
PARTNEREKTŐL AZ ELŐZETES MEGKERESÉSRE ÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK 

 

Sorszáma Iktatási 
sorrend 

Véleményező Észrevétel Válaszok 

1. -156 COOP SZEGED ZRT. 
nincs saját iktatószáma 

Örömmel vette a megkeresést. Lakosságnöveke-
dés esetén mérlegelik egy újabb üzlet megvalósí-
tását. Az eljárásban részt kíván venni. 

Köszönjük a véleményét! 

2. -172 Ager-2000 Kft  
e-mail-en érkezik 

Köszönettel vette a tájékoztatást. Észrevételt nem 
fogalmaz meg. Részt kíván venni az eljárásban. 

Köszönjük a véleményét! 
 

3. -1/2021 NEW Flowers Kft. Köszönettel vette a tájékoztatást. Részt kíván 
venni az eljárásban. 

 

Megkeresésre kerültek, de nem jeleztek vissza 
  BÚZA BT.   

  NODAX BT.   

  MOL Magyar Olaj-és Gázip.Nyrt.   

  Kovács József Kft.   

  ANNUS ÉS FIA KFT.   

  TANKER KERESK.éS SZOLG.KFT.   

  WMB M5 KFT.   

  Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt   

  Deszk Község Közokt. Közalapitvány   

  Deszki Falunkért Egyesület   

  Deszki Fruit Kft.   

  Maros Ponty Horgászegyesület   

  Deszki Uborka Kft   

  PEDO Kft.   

  Probart Kft.   

  Quality Solutions Magyarország Kft.   

  DUKÁT KFT.   

  Vodafone Magyarország Zrt.   

  QSM Consulting Kft   

  AGRONOMIA KFT.   

  ZOMBORTEJ KFT.   

  M-PERFECT HOME KFT.   

  LABARO KFT.   

  DT GEOTRANSZ BT.   

  K.T.'97 KFT   

  Kiss-Szabó Vill Kft.   

  Deszki Mozgáskorlátozottak Közhasznú Egy.   

  Deszki Nagycsaládosok Egyesülete   

  Deszki Sport Club   

  Deszki Magyar-Német-Flamand Baráti Kör   

  Bánát Szerb Kulturális Egyesület   

  Deszki Gazdák Vadásztársasága   

  Deszk Község Népművészetéért Alapítvány   
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DESZK KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI 
VÉLEMÉNYEK A KÖRNYEZETÉRTÉKELÉSHEZ 

 

Korm.rend. 
sorszáma 

Iktatási 
sorrend 

Véleményező Észrevétel Válaszok 

II.1.a. 
 

169-104 Csongrád-Csanád Megyei 
Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási 
Főosztály Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Osztály 
CS/Z02/05857-7/2021. 

„A Településrendezési Koncepció és 
Településrendezési Eszközök kidolgozásához 
kapcsolódóan Környezeti értékelés is 
elkészült,………. A környezeti értékelés ……. 
Korm. rendelet 4. sz. mellékletében 
meghatározott tartalmi követelmények 
figyelembe vételével került kidolgozásra, a 
Környezeti értékelés kapcsán a hatóság 
észrevételt nem tesz.” 

Köszönjük a véleményét! 

II.1.b. 169-100 Körös-Maros Nemzeti Park 
Igazgatóság 
1560-6/2021.ikt.sz. 

„A rendelkezésre bocsátott egyeztetési 
megkeresés, valamint az ennek részét képező 
2/2005. (I.11.) Korm.rendelet szerinti környezeti 
vizsgálat megállapítása alapján a Körös-Maros 
Nemzeti Park Igazgatósága részéről természet- 
és tájvédelmi szempontú javaslat nem merült fel.” 
„Kérem, hogy az országos ökológiai hálózat és 
tájképvédelmi terület pontosításával érintett 
terület fedvényét (.shp formátumban) bocsássák 
a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
rendelkezésére.” 

Köszönjük a válaszát! 
A kért anyagot a TRE elfogadását követően 
megküldjük. 

II.1.c. 
 

169-116 Csongrád-Csanád Megyei 
Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály  
CS/NEF/0993-2/2021 

„A környezetértékelés kapcsán a hatóság felhívja 
a figyelmet arra, hogy az egyes fejlesztéseknél 
szükséges a kialakuló – az emberi egészségre 
károsan ható - környezeti kockázatok 
minimalizálása.” 

A terv a környezeti kockázatok minimalizálásra 
törekszik. Köszönjük a válaszát! 

II.1.d. 169-108 Csongrád-Csanád Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
(mint vízügyi- és vízvédelmi 
hatóság) 
35600/3327-8/2021.ált. 

„A véleményezésre megküldött tervanyaggal, 
valamint az elkészült környezeti értékelésben 
foglaltakkal szemben vízügyi-és vízvédelmi 
szempontból nem emelünk kifogást, – az 
általános érvényű tűzvédelmi előírásokon 
túlmenően - továbbá iparbiztonsági és polgári 
védelmi szempontból észrevételem nincs.” 

Köszönjük a véleményét! 

II.2.a.  Deszk Község Jegyzője 
(helyi környezetre és 
termvéd.-re kiterjedően) 
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II.2.b. 169-118 Csongrád-Csanád Megyei 
Kormányhivatal 
Állami Főépítész Iroda 
CS/B01/5708-2/2021. 

A környezeti értékeléssel kapcsolatosan nem 
tesz észrevételt.” 

 

II.2.c. 169-120 Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztály 
Erdészeti Osztály 
BK/ERD/06424-2/2021. 
 

„Az elkészült tervezetek, valamint a környezeti 
értékélésben leírtak ellen nincs kifogásunk. A 
BK/ERD/04433-4/2020. számú levelünkben 
leírtakat továbbra is fenntartjuk.” 

Köszönjük a véleményét! 
A hivatkozott levélben lévő adatok felhasználásra 
kerültek. 

II.2.d. 169-113 Csongrád-Csanád Megyei 
Kormányhivatal 
Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatal Agrárügyi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi 
Osztály 
CS-02/F01/02490-2/2021. 

„ A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztály Növényi- és Talajvédelmi 
Osztálya, mint talajvédelmi hatóság a Deszk 
Község Településfejlesztési Koncepciójának, 
Településrendezési Eszközeinek elkészült 
tervezetének (5 kötet) és a környezetértékelés (4. 
kötet) véleményezése (szerkezeti terv, leírás, 
alátámasztó munkarészek, hatástanulmányok, 
környezetértékelés) okán készített dokumentum 
elfogadását javasolja, észrevételt nem tesz.” 
 

Köszönjük a véleményét! 

II.2.ea. 
II.2.eb. 

169-91 
 
 
 
 
 
 
 

Csongrád-Csanád Megyei 
Kormányhivatal Szegedi 
Járási Hivatal Jogi és 
Hatósági Főosztály 2. 
Földhivatali Osztály 
10545-2/2021. 
 
 

„A fenti leírtak alapján a termőföld mennyiségi 
védelmének szempontjait figyelembe véve 
jelentős környezeti hatás nem várható. A 
módosított tervdokumentációt – amennyiben a 
megvalósítás során a fent leírtak (a termőföld 
védelmére vonatkozó szabályok) betartása 
biztosított – a hivatal elfogadásra javasolja.” 
 

Köszönjük a véleményét!  
 

II.2.f. 169-103 
 
 
 
 
 
 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály 
Bányászati Osztály 
JN/43/02121-3/2021. 
 
 

„….2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 7.§ alapján a 
Bányafelügyelet véleménye szerint a Deszk – 
Településrendezési Eszközök – Alátámasztó 
munkarész – 4. sz. kötet – Környezetalakítás 3.1. 
Tájrendezés című fejezetnek földtani 
szempontból a következőnek kell tartalmazni: 
a Korm. rendelet 4. sz. melléklet 
3.5.1.; 3.6.1.1.; 3.6.2.6 pontjában leírtakat.” 
 

A felvetés kapcsán Novai György egyeztetett a 
hatósággal és a megbeszéltek alapján egy 
tájékoztató került megküldésre. A levelet a 
Terviratokba tettük D1/169-119/2021. 
iktatószámon. A megadott 8 napon belül nem 
érkezett észrevétel, ezért elfogadottnak tekintjük 
a tájékoztatást, a keresett szövegrészeket 
tartalmazta az egyeztetési anyag. 
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II.2.g. 169-111 BFKH Népegészségügyi Főo. 
Közegészségügyi Osztály 
BP/FNEF-TKI/5663-2/2021. 

„…A község területén természetes gyógytényező 
érintettsége nem áll fenn, ezért jelen esetben a 
BFKH véleményezési lehetőséggel nem 
rendelkezik.” 

Köszönjük a véleményét! 

II.2.h. 169-107 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala Építésügyi 
és Örökségvédelmi Főosztály 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Koordinációs Osztály  
BP/2602/00615-2/2021. 
 
 

„nyilatkozom, hogy a Környezeti értékelés……, 
amelynek elválaszthatatlan részét képezi Deszk 
község régészeti hatástanulmánya az alábbi 
megjegyzéssel megfelelő.  
Felhívom a figyelmüket arra, hogy amint a 
régészeti munkarész alapján a Miniszterelnökség 
által vezetett közhiteles régészeti lelőhely-
nyilvántartás adataiban változás lesz, úgy a 
változást át kell, hogy vezessék mind a 
(tervezett) önkormányzati rendeletbe, mind a 
kapcsolódó tervlapokra.” 

Köszönjük a választ! A megyei kormányhivatal 
szerint a levélben jelzett változás a deszki, 57. 
lelőhelyről szól, ezért a településrendezési 
eszközök tervlapjaira az említett lelőhely 
rávezetésre került. 
A javításról szóló tájékoztatást elküldtük, 
észrevétel nem érkezett. Elfogadottnak tekintjük 
a válaszunkat. 

II.2.i 169-105 Nemzeti Népegészségügyi 
Központ Kémiai Biztonság és 
Kompetens Hatósági 
Főosztály 
(kémiai biztonság) 
157298-2-2/2021/KBKHF 

„A koncepcionális fejlesztési elképzelésekkel 
általánosságban egyetértünk, illetve azokkal 
szemben kifogást nem emelünk. Tekintettel arra, 
hogy kifejezetten kémiai biztonsági hatáskört 
érintő fejlesztési elképzelést, vagy környezeti 
konfliktust a dokumentációban nem 
azonosítottunk, észrevételt vagy módosítási 
javaslatot nem kívánunk tenni.” 

Köszönjük a véleményét! 

II.2.j. 169-108 Csongrád-Csanád Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
(mint vízügyi- és vízvédelmi 
hatóság) 
35600/3327-8/2021.ált. 

„A véleményezésre megküldött tervanyaggal, 
valamint az elkészült környezeti értékelésben 
foglaltakkal szemben vízügyi-és vízvédelmi 
szempontból nem emelünk kifogást, – az 
általános érvényű tűzvédelmi előírásokon 
túlmenően - továbbá iparbiztonsági és polgári 
védelmi szempontból észrevételem nincs.” 

Köszönjük a véleményét! 

 

185



 

 

DESZK KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI 
ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEKKEL VALÓ EGYEZTETÉSEK 

 
2021. augusztus 31-én tervezetre érkezett vélemények, az 2021. október 18-án tartott Állami főépítészi megbeszélés, 2021. október 22-én újra megkeresett 

államigazgatási szervek véleménye, a 2021. november 2-án tartott új Állami főépítészi egyeztetés, és a telefonos egyeztetések összefoglalója,  
 

Korm.rend. 
sorszáma 

Iktatási 
sorrend 

Véleményező Észrevétel Válaszok 

3. (1.) 
 

169-118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csongrád-Csanád 
Megyei Kormányhivatal 
Állami Főépítész Iroda 
CS/B01/5708-2/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A terv nagyrészt megfelelően kidolgozott alátámasztó 
munkarészekre épül, a vizsgálat anyaga alapos, és 
nagy helyismeretről árulkodik. 
 
 
Az alátámasztó - és egyben jóváhagyandó - munka-
részek közül a területrendezési tervekkel való egye-
zést kimutató munkarész javítása szükséges. Az er-
dők övezetére vonatkozó kimutatás utolsó bekezdését 
kérem pontosítani. Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény (továbbiakban: Trtv.) 29. § nem azt 
mondja, hogy a beépítésre szánt területnek kijelölt 
területeket kell figyelmen kívül hagyni, hanem hogy a 
települési térségen belül kijelölt erdőket. Kérem a 
szükséges javítás elvégzését. 
 
A „Tájképvédelmi terület övezetére” vonatkozó ismer-
tetés kapcsán megjegyzem, hogy a tanyaépületek 
tetőzetére vonatkozó előírás településképi követel-
mény, úgyhogy az előírás az ismertetéssel ellentét-
ben, nem lehet a helyi építési szabályzatban (további-
akban: HÉSZ). Kérem tájékoztatását az övezetre vo-
natkozó, OTrT-ben megfogalmazott követelmény tel-
jesítéséről. Ezzel kapcsolatban megjegyzem, hogy az 
övezetet a szerkezeti terven is ábrázolni szükséges. 
 
 
 
Az „Egyedi mezőgazdasági és tájgazdálkodási öveze-
tekre” vonatkozóan kérem az ismertetésben szereplő, 
„a mezőgazdasági területek nyugati oldalán a helyi 

Köszönjük méltató véleményét. 
A levelükben tett észrevételek és a 2021. október 18-
án Sándor Gabriellával tartott megbeszélésen el-
hangzottak alapján az alábbi válaszokat terjesztjük 
elő: 
Az erdők övezetével kapcsolatos észrevételéhez sze-
retnénk jelezni, hogy a 085/17 hrsz.-ú telek 320 m2 
nagyságú része – amit figyelmen kívül hagytunk –, az 
nem települési térségre eső erdő, hanem a hatályos 
tervben beépítésre szánt területen lévő erdő, amelyet 
nem számítottunk bele a megfeleltetésbe a Trtv. 29.§ 
rendelet 1. tagmondata szerint. A felvetés kapcsán a 
félreértések elkerülése végett a szövegezés finomí-
tásra került. 
 
 
 
A tanyaépületek tetőzetére vonatkozó előírást a 
HÉSZ-ből töröltük, áttesszük a településképi rende-
letbe. Az MvM rendelet előírásainak az alábbiak sze-
rint tettünk eleget: A tervezetben a megalapozó mun-
karész 1.12.2.2. pontja mutatja be a hagyományos 
tájhasználat és tájképi egység jellemzőit, melyet a 
felvetés alapján kibővítettünk (1. kötet 88-89. oldal). A 
tervi megfeleltetés is ennek megfelelően kiegészítés-
re került (3. kötet). A külterületi szerkezeti terven 
megjelenítettük a tájképvédelmi területet, ami koráb-
ban lemaradt. 
 
A Szeged felőli, „nyugati” mezőgazdasági területeken 
a tájjelleg védelme érdekében már a hatályos helyi 
építési szabályzat sem engedett a nagy szántó terü-
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építési szabályzat a termőföld és a tájképvédelme 
érdekében épületek építését tiltja” megállapítás igazo-
lását. A munkarészt kérem továbbá kiegészíteni a 
Csongrád Megye Területrendezési Tervéről szóló a 
Csongrád Megyei Közgyűlés elnökének 4/2020. (V. 
22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: CSMTrT) 
12. § (2) — (5) bekezdésben foglalt korlátozások iga-
zolásával is. 
 
 
 
 
 
 
 
A területrendezési alátámasztó munkarészt kérem 
kiegészíteni CSMTrT 5. § szerinti vizsgálattal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vízminőség-védelmi terület övezetére vonatkozó 
igazolást kérem kiegészíteni a területrendezési tervek 
készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabá-
lyozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 5. § 
(2) bekezdés szerinti egyedi szabályok rögzítését biz-
tosító HÉSZ rendelkezések ismertetésével. 

leteken épületet építeni, ez a szigorítás a most készü-
lő tervben és a HÉSZ-ben is megmaradt. A felvetés 
kapcsán, a pontosítás érdekében a tervi megfelelte-
tésnél a „nyugati” szó helyett beillesztettük a terület 
pontos lehatárolását: „Nyugati igazgatási határ – 
0151 hrsz-ú töltés – 064 hrsz-ú dűlő út – Szőregi sor -
tervezett és meglévő belterületi határ – vasút nyom-
vonala által határolt terület. 
A tervi megfeleltetésnél kiegészítésre került a kért 
CsMTrT 12.§ (2)-(5) bekezdésében foglalt előírások 
teljesülésének igazolásával. Került előírás a HÉSZ-be 
birtokközpont beépítésének szabályairól, és a mező-
gazdasági területek védelmének érdekében a telkek 
elaprózásának kivédésére minimum telekméret. 
 
A CSMTrT 5. § előírásának megfelelően a megalapo-
zó vizsgálatot (1 kötet 1.14.1.7. pontban) kiegészítet-
tük egy olyan térképpel, amely bemutatja a hatályos 
tervben szereplő olyan fejlesztési területeket, ame-
lyeken az elmúlt 15 év alatt nem történtek beruházá-
sok. Kiszámításra került ezen fejlesztési területek és 
a belterületből, valamint a külterületi beépítésre szánt 
területekből álló összterületek aránya is. Jelen terv-
ben azonban vannak olyan fejlesztési területek, ame-
lyek visszasorolásra kerültek beépítésre nem szánt 
területekbe, annak a térképszintű bemutatását és a 
kapcsolódó számítást az alátámasztó munkarész 4. 
kötet 1.2.5. fejezetbe illesztettük. A végső kimutatás 
alapján látható, hogy a még „parlagon” lévő, de be-
építésre szánt területek aránya nem éri el a 20%-os 
határt. 
 
Sem a teljes településre, sem pedig az említett öve-
zet területére nem kaptunk hidrogeológiai védőido-
mokra vonatkozó adatszolgáltatást az ATIVIZIG-től. A 
belterületen lévő VÍZMŰ telkén az idevonatkozó ren-
delet alapján 10 m-es védősávot kell biztosítani, 
azonban ezek a védőkörök nem lógnak ki saját tel-
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Az országos településrendezési és építési követelmé-
nyekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (to-
vábbiakban: OTÉK) 30. § (1) bekezdése alapján ké-
rem a Maros folyó partélétől az árvízvédelmi töltése-
kig tartó, a területrendezési tervben „Nagyvízi meder 
övezetként” jelölt sávot vízgazdálkodási övezetbe so-
rolni. A terület sajátosságainak megkülönböztetésére 
alövezetek bevezetésével van mód. Kérem a doku-
mentáció javítását. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kükről, így építés jogi szempontból nincsenek hatás-
sal szomszédos telkekre. Az övezeti megfeleltetés 
leírását a fenti indoklással kiegészítettük. (3. kötet) 
 
A 2021. október 18-án tartott megbeszélésben a Ter-
vező felvezette a saját álláspontját az ártéri erdők té-
májával kapcsolatban: „Egyetértek azzal, hogy a hul-
lámtérben lévő, az „Erdők nyilvántartás”-ban gazda-
sági és védelmi rendeltetésű erdők kerüljenek meg-
különböztetésre a település védett oldali területén lé-
vő erdőitől. Véleményem szerint azonban az OTÉK 
előírása ellentétben van a felsőbb szintű törvénnyel. 
Az OTrt is, és a megyei területrendezési terv szerke-
zeti terve is a nagyvízi meder övezetén lévő hullámte-
ret erdőgazdálkodási térségbe sorolja, és ehhez kap-
csolódó törvényi előírás alapján MaTrt (Trtv) 29.§ (1) 
bekezdés 1 mondata szerint az erdők övezetébe tar-
tozó területek 95 %-át erdőterület övezetbe kellene 
sorolnom. Ha az OTÉK előírását - a hivatkozott jog-
szabályt- veszem figyelembe, és követem az OTÉK 
fogalom alkotását, akkor a fő övezet és az alövezet 
kapcsolódása alapján a helyes elnevezése „gazda-
sági vagy védelmi erdő használatú vízgazdálkodási 
terület” lenne, így nem tudom az OTrT-nek való meg-
felelést biztosítani. Az OTrT két helyen is használja a 
vízgazdálkodási célú fogalmat, ennek fényében a 
vízgazdálkodási célú gazdasági/védelmi rendeltetésű 
erdőterület lehetne a legjobb megoldás a törvényi elő-
írás betartásához, hogy megfeleljen magasabb rendű 
jogszabálynak.”  
Sándor Gabriella elmondja a megbeszélésen, hogy 
az OTÉK-nek megfelelően a vízgazdálkodási területet 
főövezetnek és a hullámtéri erdőt alövezetnek kell 
beilleszteni vízgazdálkodási terület erdő néven. Nem 
kell a gazdasági és a védelmi rendeltetést megkülön-
böztetni. A HÉSZ-ben, a településszerkezeti terv le-
írásában, a területhasználat kimutatásában és a bio-
lógiai aktivitásértéknél is a vízgazdálkodási területhez 

188



 

 

Korm.rend. 
sorszáma 

Iktatási 
sorrend 

Véleményező Észrevétel Válaszok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szerkezeti terv 7. sz. mellékletét képező, biológiai 
aktivitásérték számítás táblázatot kérem javítani a 
településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfoga-
dásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) 
Korm. rendelet 9. melléklete alapján. 
 
 
A HÉSZ több ponton jogszabályt sértő, nem a hatá-
lyos fogalmakat használja, leíró jellegű, hiányos, to-

kell illeszteni a hullámtéri erdő nagyságát. A terület-
rendezési tervek erdők övezetének megfeleltetésénél 
pedig, mint „vízgazdálkodási terület erdő”-ként lehet 
szerepeltetni.  
Az egyeztetés végén a Tervező tudomásul veszi az 
Állami Főépítészi Iroda álláspontját, ezen instrukciók 
alapján javítja ki a terveket. 
Itt szeretném tervezőként kiegészíteni, ami a megbe-
szélésen nem hangzott el, hogy a MaTrt (Trtv) 90. § 
(4) bekezdés a) pontja alapján az „erdőterület övezet” 
kifejezést területfelhasználási egységként kell értel-
mezni, így az erdők övezetében tartozó területek 
95%-át erdő területfelhasználási egységbe kell tenni. 
Az OTÉK 6.§ (3) b) pont pedig felsorolja a terület-
használati egységet. Ennek fényében a tervezői ér-
telmezésem szerint egyértelműen kimondható, hogy 
a MaTrt (Trtv) ellentmondásba került az OTÉK 30.§ 
(1) bekezdésben foglaltakkal. Abban kérnék segítsé-
get, hogy az OTÉK előírása szerint dolgozzam át a 
tervet, vagy a magasabb szintű törvénynek, de min-
denképpen finomítok rajta, és az erdő területfelhasz-
náláson belül csinálok a hullámtéri erdőnek vízgaz-
dálkodási sajátos jelleget. A végleges válasz alapján 
javítom a tervemet, ahogy a megbeszélésen mond-
tam is. Köszönöm előre is a szakmai segítséget! (Ké-
sőbb 2021. november 2-án volt ezzel kapcsolatosan 
újabb egyeztetés.) 
 
A biológiai aktivitásérték számítása az új rendelet 
megjelenése előtt elkészült, a beadás dátuma csú-
szott át a július 15-ét követően. A számítás átnézésre 
került. A megváltozott és elírt szorzókat, a szükséges 
szétbontásokat a 3. kötetben lévő táblázatban színe-
zéssel kiemeltük, mely színezés a végleges elfoga-
dást követően törlésre kerül. 
 
A HÉSZ pontjai is egyeztetésre kerültek október 18-
án. A 2.§; 5.§ (1); bekezdések; a12.§ (5) bekezdés 
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vábbá településképi követelményeket szabályoz. 
(HÉSZ 2. §, 5. (1), 12. § (2), (3), (5), 13. § (10), (12), 
14. § (4), 17. § (3), (6), (8), (10), (11), 19. § (3), (4), 
(5), (7), 21. §, 21. § (4), (6), (8), stb. Kérem a rendelet 
szövegének átvizsgálását, melyhez ezúton ajánlom 
fel a konzultációs lehetőséget. 
 
 
 
 
 
 
 
A jóváhagyandó tervlapokon a „bányatelek határa” 
jelet kérem egyértelműsíteni, hogy látható legyen, 
hogy a határvonal melyik oldalán értendő a bányate-
lek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kérem az egyes lehatárolásoknál bevezetett „korri-
gált” határok magyarázatát. 
 
 
 
 
 
 
Az egyértelműség érdekében kérem a jelkulcsi ele-

első mondata, a 13.§ (10), (12) és a 14.§ (4) bekez-
dések törlésre kerültek. A megbeszéltek szerint a 
12.§ (2) és (3) illetve a 18.§ (a levélben 17.§ szere-
pel) (10) és (11) bekezdések megmaradhatnak.  
A 17. § (3), (6), (8), 19. § (3), (4), (5), (7), 20. §, 21. § 
(4), (6), (8) bekezdéseket a megbeszéltek alapján 
pontosítottuk. Az összes megengedhető szót cserél-
tük. 
Itt jelezzük, hogy azokat az előírásokat, amelyek nem 
kerültek jelzésre, de a szempontok alapján pontosí-
tottuk vagy töröltük: 13.§ (11) és a 39. § (6) bekez-
dést áttesszük a TKR-be.  
 
Az előzetes adatszolgáltatás alapján kerül fel 3 db 
szénhidrogén bányatelek határa, melyből tényleg 
nem lehetett érzékelni, hogy melyik oldalra értendő is 
a terület. A terv egyeztetésekor kaptunk a bányakapi-
tányságtól egy negyedik bányatelek megnevezést is, 
amely a település délnyugati és az északkeleti sávját 
érinti. Így teljes Deszk bányatelkeken fekszik, nem 
lett már jelentősége az oldalak érzéketetésének. A 
megalapozó munkarészt kiegészítettük és beillesztet-
tünk egy magyarázó ábrát is az érthetőség kedvéért. 
Itt jeleznénk, hogy a 060/17 hrsz.-on jelölt homokbá-
nya telek nagysága nem volt egyértelmű egy interne-
tes felületen, de most újra ellenőriztük az adatokat és 
ennek fényében módosítottuk a homokbánya telek 
nagyságát. Nincs befolyással a tervekre. 
 
A Körös-Maros Nemzeti Park adatszolgáltatását a 
tényleges területhasználatok miatt szükséges volt 
korrigálni. A tervezet egyeztetésekor ezt a módosítást 
a hatóság elfogadta. A „korrigált” határok átmeneti 
jelek, a vonalszakaszok az elfogadás után a végleges 
jelzést kapják meg. A felvetés alapján a jelmagyará-
zatot az „(átmeneti jel)” kifejezéssel kiegészítettük. 
 
Nem tudjuk mire gondoltak pontosan. A csoportosítá-
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169-129 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Csongrád-Csanád 
Megyei Kormányhivatal 
Állami Főépítész Iroda 
CS/B01/5708-4/2021. 
 
 

 

mek csoportosításnál azt is jelezni, hogy más jog-
szabály által elrendelt szabályozási elem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Az összefoglalóból a konkrét megoldások nem is-
merhetők meg, így azokra vonatkozóan nem áll mó-
domban véleményt formálni, az általános válaszokra 
észrevételt nem teszek. A véleményezés további 
szakaszában részt kívánok venni. Az eljárásra vo-
natkozóan kérem a CS/B01/5708-2/2021. iktató 
számú levelem figyelembevételét.” 
 
 
 
 
 
 

sok a 314/2012 kormányrendelet szerintiek. Az adat-
szolgáltatások forrását pedig két kivétellel megadtuk. 
A hiányzókat most pótoltuk. 
 
Az október 18-i egyeztetésen felmerült további észre-
vételekre az alábbiakat tesszük: 
A „Telken belüli zöldterület” területhasználatot meg-
szüntetjük és a hatályos tervnek megfelelően a Gipe 
terület szélén megtartjuk (visszatesszük) a védelmi 
erdőt. A „Településközpont terület” építési övezetből 
azokat a részeket, ahol ténylegesen csak intézmény 
(pl. iskola, polgármesteri hivatal) helyezkednek el át-
helyezzük „Intézmény terület”-be. A terveket ez alap-
ján módosítjuk. A HÉSZ 13.§ (1) és (2) bekezdést 
pontosítjuk. A 13.§ (3) és (4) bekezdéssel és a 14.§ 
(4) bekezdéssel kapcsolatosan egyeztető megbeszé-
lést kezdeményeztünk a megyei Állami főépítésznél. 
 
A november 2-án tartott egyeztetésen az Állami fő-
építész elmondja, hogy a 13.§ (3) pontját, a +/- 0 szint 
meghatározására vonatkozó előírást, azért kéri át-
tenni a Településképi rendeletbe, mert ott lehet 
szankciót is kapcsolni hozzá. A 13. § (4) pontját java-
solja leegyszerűsíteni, az építési tevékenység meg-
kezdéséhez legyenek a közművek, a járdák, az utak 
elkészültének feltétele meghatározva. A HÉSZ-ben a 
módosítások megtörténtek. 
A hullámtéri erdő átsorolásával kapcsolatban tovább-
ra is fenntartja a véleményét. A felek megbeszélik, 
hogy a problémával kapcsolatosan meg kell keresni a 
BKMKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztályát. 
 
A megkeresést a Tervező végezte el. Az Erdészeti 
Osztály nem kívánt a jogi értelmezésben állást foglal-
ni. Az államigazgatási szervek értelmezése alapján a 
településrendezési eszközök módosításra kerültek. 
Az Erdészeti Osztály képviselőjével tartott egyezte-
tésről Tervezői feljegyzés született, melyet a tervira-
tokba csatoljuk. 
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4. (2.) 
 
 

 

169-104 Csongrád-Csanád 
Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási 
Főosztály 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Osztály 
CS/Z02/05857-7/2021. 

„A hatóság a benyújtott dokumentáció alapján a tele-
pülésrendezési eszközök módosítására vonatkozóan 
nem emel kifogást.” 

Köszönjük a véleményét! 

5. (3.) 169-100 Körös-Maros Nemzeti 
Park Igazgatóság 
1560-6/2021.ikt.sz. 

„A rendelkezésre bocsátott egyeztetési megkeresés, 
valamint az ennek részét képező 2/2005. (I.11.) 
Korm.rendelet szerinti környezeti vizsgálat megállapí-
tása alapján a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgató-
sága részéről természet- és tájvédelmi szempontú 
javaslat nem merült fel.” „Kérem, hogy az országos 
ökológiai hálózat és tájképvédelmi terület pontosítá-
sával érintett terület fedvényét (.shp formátumban) 
bocsássák a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
rendelkezésére.” 

 

Köszönjük a válaszát! 
A kért anyagot a TRE elfogadását követően megküld-
jük. 

6. (4.) 
 
 

169-108 Csongrád-Csanád 
Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
(mint vízvédelmi 
hatóság) 
35600/3327-8/2021.ált. 

„A véleményezésre megküldött tervanyaggal, valamint 
az elkészült környezeti értékelésben foglaltakkal 
szemben vízügyi-és vízvédelmi szempontból nem 
emelünk kifogást, – az általános érvényű tűzvédelmi 
előírásokon túlmenően - továbbá iparbiztonsági és 
polgári védelmi szempontból észrevételem nincs.” 

Köszönjük a válaszát! 

7. (5.) 169-108 Csongrád-Csanád 
Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
(mint vízvédelmi 
hatóság) 
(mint vízgazd. hatóság) 
35600/3327-8/2021.ált. 

8. (6.)  Országos Vízügyi Fő-
igazgatóság 

Az előzetes megkeresésben nem válaszolt, de mégis megkeresésre kerültek a tervezettel kapcsolatosan. Ha-
táridőn belül nem válaszolt. 
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9. (7.) 169-117 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

169-131 
 

 

Alsó-Tisza-vidéki Víz-
ügyi Igazgatóság 
2593-0015/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alsó-Tisza-vidéki Víz-
ügyi Igazgatóság 
2593-0021/2021. 
 
 

 

„Az elkészült tervezet árvízvédelmi érdeket nem sért, 
ezért azzal kapcsolatban kifogást nem emelünk. 
Egyebekben az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet: 
………..Deszk közigazgatási területén belül tervezett 
fejlesztések során javasoljuk a fentebb megadott víz-
kárelhárítási létesítményt, valamint annak védősávját 
és korlátozási zónáit figyelembe venni………Továbbá 
megjegyeznénk, hogy a módosítások közvetlenül nem 
érintenek ATIVIZIG kezelésű létesítményt, kifogást 
nem emelünk a változtatásokkal szemben, azonban 
az alábbi előírások betartására hívjuk fel a figyelmet: „ 
a továbbiakban új beépítések vagy beépítettség növe-
lésének tervezése esetén ad szakmai szempontokat 
előírásokat. 
 
„……A fenti 10-10 méteres védősáv feltüntetésén felül 
javasoljuk a 30/2008. (XII.31:) KvVM rendelet 23. § 
alapján árvízvédelmi művet (elsőrendű, másodrendű, 
harmadrendű árvízvédelmi létesítmény) érintő, vala-
mint annak mentett oldali töltésláb vonalától mért 110 
m, illetve a vízoldali töltésláb vonalától mért 60 m szé-
les korlátozási zónák is kerüljenek feltüntetésre Deszk 
község TRT és TRE terveiben a külterületi szerkezeti 
terven és a külterületi szabályozási terveken. Az Igaz-
gatásunk által 2593-0015/2021. ikt.-ú levélben megfo-
galmazott javaslatokat továbbra is fenntartjuk.” 

Köszönjük a választ!  
 
 
A felvetés kapcsán az árvízvédelmi töltés 10-10 m-es 
védősávját jelöljük mind a külterületi szerkezeti terven, 
mind pedig a külterületi szabályozási terven. 
 
A Tervben látható „módosítások” a 2021. 07. 15-én 
érvényben lévő OTÉK területhasználatához képest 
került módosításra a 2006 óta hatályos tervhez ké-
pest, új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 
 
 
 
 
A kérésnek megfelelően a vízoldali töltéslábtól 60 m-
es és a mentett töltésvonaltól mért 110 m korlátozási 
zónák feltüntetésre kerültek. Az első és másodrendű 
árvízvédelmi töltés jelét a vízgazdálkodási területre rá 
jelöltük. 

10. (8.) 169-108 Csongrád-Csanád 
Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
(tűzvédelmi, polgárvéd. 
ipari biztonság) 
35600/3327-8/2021.ált. 

„A véleményezésre megküldött tervanyaggal, valamint 
az elkészült környezeti értékelésben foglaltakkal 
szemben vízügyi-és vízvédelmi szempontból nem 
emelünk kifogást, – az általános érvényű tűzvédelmi 
előírásokon túlmenően - továbbá iparbiztonsági és 
polgári védelmi szempontból észrevételem nincs.”” 

Köszönjük a válaszát!. 

11. (9.) 169-116 Csongrád-Csanád 
Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi 
Főosztály  
CS/NEF/0993-2/2021 

„ A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Nép-
egészségügyi Főosztálya a dokumentumcsomag át-
tanulmányozása után megállapította, hogy az tartalmi-
lag tekintetbe veszi a közegészségügyi követelmé-
nyeket, a hatóság ezért kifogást nem tesz.” 

Köszönjük a válaszát! 
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12. (10.)  BFKH Országos Közúti 
és Hajózási Hatósági 
Főo. 

Nem kívánt részt venni. A tervezettel nem kerestük meg a hatóságot újra, csak az előzetesben az államigazga-
tási szerv által felkért NIF-et, akiknek a tervezethez írt véleményét a „partnerek” között ismertettük.  

13. (11.)  Innováció és 
Technológiai 
Minisztérium Vasúti 
Hatósági Főosztály 
 
ITM Hajózási Hatósági 
Főosztály 

 

Az előzetes megkeresésben nem válaszoltak, de mégis megkeresésre kerültek a tervezettel kapcsolatosan. 
Határidőn belül nem érkezett válasz. 

14a. (12a.)  ITM Léginavigáció és 
Repülőtéri Hatósági 
Főosztály (polgári célú 

légiközlekedés) 

 

A hatósággal telefonon egyeztettünk. Marton Sándor ügyintéző tájékoztatása szerint nem kell őket írásban 
megkeresni, csak akkor lenne hatósági jogkörük, hogyha Deszken repülőtér lenne. Számára elegendő a tele-
fonos beszélgetésre való hivatkozás. 

14b. (12b.)  HM Állami Légügyi 
Főosztály (állami célú 

légiközlekedése) 

Az előzetes megkereséskor nem küldött véleményt, így a 314/2021. (XI.8.) Kormányrendelet 37.§ (7) bekezdé-
se szerint nem került megkeresésre. 

15. (13.) 169-87 CsCsMKH Műszaki 
Hatósági Főosztály 
Közlekedési és Útügyi 
Osztály (mint útügyi 
hatóság) 
CS/TUT/00290-2/2021. 
 

„Az elkészült tervezetekben foglaltakkal egyetért, az 
ellen kifogást nem emel.” 
 
 

Köszönjük a válaszát! 

16. (14.) nincs ilyen sorszám a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben 
17. (15.) 169-112 Csongrád-Csanád 

Megyei Kormányhivatal 
Építés Hatósági és 
Örökségvédelmi 
Főosztály Építés-
hatósági Osztály 1. 
CS/D01/05072-7/2021. 

„A megküldött tervanyag és az örökségvédelmi hatás-
tanulmány megfelelő, az alábbi megjegyzésekkel: 
1. Az örökségvédelmi hatástanulmányban felsorolt 

57. számú lelőhely (Szilágyi-tanya) poligonja nem 
került ábrázolásra a tervlapokon – átvezetése 
szükséges a tervlapokra.” 

2. Felhívja a figyelmet, hogy a 44. lelőhely kiterjedése 
jelentős mértékben változhat, ezért javasolja az 
Önkormányzatnak, hogy végeztessék el régészeti 
terepbejárást. „…….a régészeti lelőhely védelme 

Köszönjük a válaszát! 
 
Az 57. sz. lelőhelyet jelöltük a külterületi szerkezeti és 
a szabályozási terven. 
 
 
A HÉSZ 4.§-a rendelkezett a régészeti lelőhelyek tér-
ségének védelméről, de a felvetés alapján az előírást 
kiegészítettük. 
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érdekében, a területen tervezett valamennyi beru-
házás tekintetében (…..) előzetesen ki kell kérni az 
örökségvédelmi hatóság előzetes állásfoglalását.” 

18. (16.) 169-091 
 
 
 
 
 

Csongrád-Csanád 
Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály 
Földhivatali Osztály 1. 
10545-2/2021. 
 

„ A tervanyag tanulmányozása során megállapításra 
került, hogy Deszk Község településrendezési tervé-
nek módosítása termőföldet is érint, ezért a beruhá-
zás megkezdése előtt kérelmezni kell a más célú 
hasznosítás iránti engedélyt az illetékes járási földhi-
vatali osztálynál. A tevékenység megvalósítása során 
fokozottan figyelni kell arra, hogy az érintett szomszé-
dos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosí-
tását a tervezett tevékenység ne akadályozza. A be-
ruházás a gyengébb minőségű termőföldeken a legki-
sebb mértékű termőföld igénybevételével történjen. A 
fent leírtak alapján a termőföld mennyiségi védelmé-
nek szempontjait figyelembe véve jelentős környezeti 
hatás nem várható…….A módosított dokumentáció – 
amennyiben a megvalósítás során a fent leírtak (a 
termőföld védelemre vonatkozó szabályok) betartása 
biztosított – hivatal elfogadásra javasolja.” 

Köszönjük a véleményét! A más célú hasznosítás 
esetén az adott beruházónak kell intéznie az említett 
engedélyeket. Az nem a településrendezési eszközök 
része. A jelen tervben mutatott beépítésre szánt terü-
letek a jelenleg érvényben lévőhöz képest nem változ-
tak, új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 
 

19. (17.) 169-120 Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztály 
Erdészeti Osztály 
BK/ERD/06424-2/2021. 

„Az elkészült tervezetek, valamint a környezeti értéké-
lésben leírtak ellen nincs kifogásunk. A 
BK/ERD/04433-4/2020. számú levelünkben leírtakat 
továbbra is fenntartjuk.” 

Köszönjük a véleményét! 
A hivatkozott levélben lévő adatok felhasználásra ke-
rültek. 
 
A CsCsMKH Állami Főépítész CS/B01/5708-2/2021. 
iktatószámú levelében szereplő, Hullámtéri erdő átso-
rolására vonatkozó észrevétele egyeztetésre került az 
Erdészeti Osztály képviselőjével. A Tervező a telefo-
nos egyeztetésről Tervezői feljegyzést állított össze, 
amely szerint a hullámerdő Vízgazdálkodási területbe 
való átsorolásával kapcsolatosan kifogást nem emelt. 

20. (18.) 169-109 Honvédelmi 
Minisztérium Hatósági 
Főosztály 
12145-2/2021/h 

„…a dokumentációban foglaltak a honvédelem érde-
keit nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és 
szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, 
ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban külön észre-
vételt nem teszek.” 
„Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom, nem he-
lyettesíti a 314/2021. (XI.8.) Korm. rendelet 9. sz. mel-

Köszönjük a véleményét! 
 
 
 
 
A HM Állami Légügyi Főosztálya az előzetes véle-
ményadási szakaszban megkeresésre került. Az ira-
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lékletének 14.b) pontjában nevesített katonai légügyi 
hatóság állásfoglalását.” 

tuk szerint Deszk közvetlenül nem érintett, adatot nem 
kíván szolgáltatni, és nem is szeretne a továbbiakban 
részt venni. 

21. (19.) 169-089 CsCs Megyei Rendőr-
Főkapitányság 
Rendészeti Igazgatóság 
06000/10314-1/2021.ált. 

„Tájékoztatom, hogy a tervezettel kapcsolatban 
Csongrád-Csanád Megyei Rendőrfőkapitányság ész-
revételt, indítványt nem terjeszt elő.” 

Köszönjük a véleményét! 
 

22. (20.) 169-094 
 
 
 
 
 
 
 

169-128 

 
 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály 
Bányászati Osztály 
JN/43/02121-2/2021. 
 
 
 
Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály 
Bányászati Osztály 
JN/43/02589-2/2021. 
 

 

Kéri a Megalapozó vizsgálat 1.19. Ásványi nyers-
anyag lelőhely fejezetében felsorolt bányatelek listáját 
pontosítani. 
„A Bányafelügyelet a Deszk Község Településrende-
zés eszközeinek felülvizsgálatával egyetért, az eljárás 
további szakaszaiban részt kíván venni.” 
 
 
„A Bányafelügyelet áttekintette megkereséshez mellé-
kelt dokumentációt (Deszk község településfejlesztési 
koncepciója és településrendezési eszközei Állam-
igazgatási szervektől a tervezete érkezett vélemé-
nyek), amelyek tartalmával egyetért, javaslatot nem 
tesz kifogást nem emel. A 2021.09.16-án kiadott, 
JN/43/02121-3/2021 sz. véleményét fenntartja.” 

Az előzetes adatszolgáltatásban 3 db szénhidrogén-
hez köthető és 1 db homok bányatelket kaptunk meg, 
a most küldött további egy szénhidrogén bányatelekre 
vonatkozó adatot köszönjük, a kiegészítést elvégeztük 
a megnevezett 1.19. fejezetpontban. Ennek az észre-
vételnek megfelelően ugyancsak a megalapozó vizs-
gálat 1.16.2.2. pontja is kiegészítésre került. 
 
Köszönjük a válaszát! A JN/43/02121-3/2012 sz. vé-
leményben leírtakat a környezetértékeléshez kaptuk. 
Arra született egy D1/169-119/2021. ikt. számú vá-
laszlevél, melyet kiküldtünk 2021. október 6-i dátum-
mal, melyre észrevétel nem érkezett, ezért azt elfoga-
dottnak tekintjük. Itt újra leírjuk, hogy a Bányakapi-
tányság hivatkozott levélében kért tartalmak nem a 
„Környezetalakítás Tájrendezés” fejezetben vannak, 
hanem a „Környezetértékelés” munkarészben találha-
tóak a megadott, 3.5.1.; 3.6.1.1.; 3.6.2.6. fejezetszá-
mok alatt. A keresett szöveget tartalmazta az egyezte-
tési anyag. 

23. (21.) 169-092 Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
Szegedi Hatósági Iroda 
CE/27691-7/2020. 

„A dokumentációban foglaltak a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság hatáskörébe tartozó érdeket nem 
sértenek.” 

Köszönjük a véleményét! 

24. (22.)  Országos Atomenergia 
Hivatal 

Az előzetes megkeresésben nem válaszolt, de mégis megkeresésre került a tervezettel kapcsolatosan. Határ-
időn belül nem válaszolt. 

25. (23.) 169-111 BFKH Népegész-
ségügyi Főosztály 
Közegészségügyi 
Osztály 1. 
(természetes 

„A község területén természetes gyógytényező érin-
tettsége nem áll fenn, ezért jelen esetben a BFKH 
véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik.”  

Köszönjük a véleményét! 
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gyógytényezők, 
gyógyhelyek) 
BP/FNEF-TKI/5663-2/2021. 

  Csongrád-Csanád 
Megyei Önkormányzat 

Az előzetes megkereséskor nem küldött véleményt, így a 314/2021. (XI.8.) Kormányrendelet 37.§ (7) bekezdé-
se szerint nem került megkeresésre. 
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1. 169-101 Kiszombor Polgármestere 
1/3744-2/2020. 

Javasolja a koncepció és a településrendezési 
eszközök mielőbbi elfogadását. 

Köszönjük véleményét! 

2. 169-095 Szeged Megyei Jogú 
Város Polgármesteri 
Hivatal Fejlesztési Iroda 
Városrendezési Osztály 
Főépítész 
01/58646-2/2021 

„…a dokumentumokban szereplő tartalommal 
egyetértünk, Szeged MJV közigazgatási területét 
érintően nem merült fel észrevétel.” 

Köszönjük véleményét! 

 
 

DESZK KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI 
PARTNEREKNEK A TERVEZETRE ÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK 
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 169-102 Orbán Kristóf 
helyi lakos 

Lásd a levelét külön, itt nem kerül részletezésre. 
 

Külön válaszlevelet kapott. A 43. sz. főút és a Ja-
kabb Gyula utca csatlakozásánál javasolt, körfor-
galmat tervezett elemként a szerkezeti tervre jelöl-
tük, és kialakításról vázlatot illesztettünk az alátá-
masztó munkarészben. 
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 169-88 Alföldvíz ZRT. 

ARV/27-6890/2021 
„……tervezetet elfogadja, kifogást nem emel. Köszönjük a véleményét! 

 169-110 Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Csongrád-Csanád 
Megyei Igazgatósága 
CSON01-11049-1/2021 

„….az alábbi megállapításokat tesszük: A terv kitér 
a mezőgazdasági tevékenységet is szolgáló biodi-
verzitást fenntartó, és jobb vízgazdálkodást előse-
gítő fejlesztésekről. A klímaváltozás mezőgazda-
ságot érintő negatív hatásait – másokkal együtt – 
ez a két fejlesztés csökkentheti. Támogatjuk ezért 
a tervben megfogalmazott javaslatokat, „…a külte-
rületi belvíz elvezető árkok használhatóvá tételét, 
az utak, dűlőutak mentén tervezett fásításokat, 
azzal a megjegyzéssel, hogy egyes helye-
ken(árnyékolási hatás miatt) jobb megoldás cser-
jesorokat telepíteni.” 

Köszönjük a véleményét! 

 169-86 CETIN Hungary Zrt. 
 

„A tájékoztatásban foglaltakat elfogadjuk. A véle-
ményezési szakaszban nem kívánunk részt ven-
ni.” 

Tudomásul vettük. 

 169-93 
 
 
 
 

163-135 

Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. 

K-29807/2021. 

„…Deszk Község Igazgatási területét érintő projekt 
társaságunknál jelenleg nincs folyamatban, az el-
járásban észrevételt nem kívánunk tenni.” Az eljá-
rás következő szakaszaiban nem kívánunk részt 
venni. 

A BFKH Országos Közúti és Hajózási Főosztály 
megkereste a NIF Zrt az előzetes egyeztetési sza-
kaszban. Az akkor kiadott K-54081/2020 ikt. szá-
mú levélben foglaltak ellentmondásban vannak a 
most érkezett levélben foglaltakkal. Ezért a Terve-
ző e-mail- ben kereste meg a NIF Zrt, akik vála-
szoltak és letisztázódott az ellentmondás. A terv 
módosítást nem igényel. 

 169-98 Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. Csongrád-Csanád 
Megyei Igazgatósága 

CSO-195/48/2021 

„…..véleményezendő tervanyaggal kapcsolatosan 
az alábbi észrevételt tesszük: 1.15.6. Közúti vizs-
gálati tervlapok, Kö-01 sz. Közlekedési hálózat: A 
43 sz. Szeged-Makó-Nagylak elsőrendű főút és a 
4302 j. Szőreg- Kübekháza-Klárafalva összekötő 
út csomópontjában körforgalmú csomópont van 
kiépítve, a tervlapon kérjük javítani. Az elkészült 
tervekkel kapcsolatban további kifogást nem eme-
lünk.” 

Köszönjük az észrevételt, javítottuk. 

 169-99 MVM Égáz-Dégáz 
Földgázhálózati Zrt. 
Szegedi Üzemegység 

F7181-59985-3/2021 

Tájékoztatást ad a közép illetve a nagyközép 
nyomású gázelosztó vezetékek védőtávolságának 
értékéről. „Felhívjuk a figyelmet, hogy 
az…253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet szerint a 

Köszönjük! 
A településrendezési eszközök tervlapjain jelölésre 
került az nagyközépnyomású gázvezetékrendszer 
védőtávolsága 5-5 m helyett 6-6 m-rel. Az érték a 
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település-rendezési terv kötelező szakági munka-
része az energia ellátás, így a gázellátás munka-
részeinek elkészítése. A terv szakhatósági véle-
ményezésére az illetékes kormányhivatalok ható-
sági főosztályainak bányászati osztályai jogosul-
tak.” 

terveken módosításra került 5-5 m-re. A gázellátás 
munkarész benne van az egyeztetési anyag 1. és 
4. kötetében. 
A bányászati osztály véleménye kikérésre került. 

 169-114 COOP Szeged Zrt. 
KVL-28/2021. 

„A közzétett dokumentumok tanulmányozása so-
rán a Község jövőjét érintő számos jelentős változ-
tatás tervét ismertük meg, amit ezúton is köszö-
nök. Összevetve a település és a COOP Szeged 
Zrt. fejlesztési terveit, az elkövetkező időkre tekint-
ve továbbra is biztosítva látjuk a jó partneri viszony 
fenntartását.” 

Köszönjük a válaszát! 

 169-22 FGSZ Zrt. 
Rendszerüzemeltetés 
Közép-magyarországi 
Földszállító Régió 

 A 05280/002/FGSZ/2020 ikt. számú levélben ada-
tot szolgáltattak és kérték, hogy a tervezet kerüljön 
megküldésre. A Tervező telefonon kereste meg 
Tóth Sándort, hogy biztosan szükséges-e a terve-
zet megküldése, hiszen az adatok Deszk dél-keleti 
10 m2-es, mezőgazdálkodási terület sarkát érinti. 
Az ügyintéző elmondta, hogy nem szükséges, mert 
az érintettség tényleg csekély és az 1 m-es védő-
távolság sem befolyásolja a településrendezési 
eszközöket.  

 169-115 MÁV Zrt. 
Pályaműködtetési 
Vezérigazgató-helyettes 
Pályavasúti Területi 
Igazgatóság Szeged 

33019/2021/MAV. 

„ az alábbiakat nyilatkozzuk: A Deszk Község Te-
lepülésrendezési Eszközök jóváhagyandó munka-
rész 3. sz. kötet 9. pontját szükségesnek tartjuk 
kiegészíteni: 
Vasúti érdekeltégű sáv: A vasúti védőterületen az 
..253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 38.§. (10) be-
kezdése szerint: „Országos törzshálózati vasút 
pálya szélső vágányától számított 50m, valamint 
egyéb környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti 
üzemi létesítmény esetében 100 m távolságon 
belül építmény csak a vonatkozó feltételek szerint 
helyezhető el.” A vasúti pálya környezetében a 
vasút üzemeltetőjének hozzájárulásával helyez-
hető el építmény a vasút biztonsága érdekében. 
Deszk Község Önkorm. tervezett 35.§ (1) pontját 

Köszönjük a véleményét! 
A 3. sz. kötet 9. pontjába beillesztettük a javasolt 
bekezdést. 
 
A HÉSZ 35.§ (1) bekezdése tartalmazza az 
253/1997. (XII.20.) Kormányrendeletre való általá-
nos hivatkozást, annak további részletezése nem 
lehetséges. A vasútterület 50-50 m-es védőtávol-
ságát a külterületi szabályozási terv jelöli. A MÁV 
ügyintézője -Nyetinszki Zsolt- telefonon megkere-
sésre került, aki elfogadta a tervezői választ, külön 
írásos választ nem kér. 
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kérjük javítani: A kötöttpályás közlekedési terüle-
tekre vonatkozó…...253/1997. (XII.20.) Korm. ren-
delet 38.§. (10) bekezdése tartalmazza, amely 
szerint: „Országos törzs-hálózati vasút pálya szél-
ső vágányától számított 50 m, valamint egyéb kör-
nyezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti üzemi léte-
sítmény esetében 100 m távolságon belül épít-
mény csak a vonatkozó feltételek szerint helyez-
hető el.” 
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Bartók Erika <bartok.erika2014@gmail.com>

Fehér-Kis Brigitta számára- Deszk TRE - 
1 üzenet

Bartók Erika <bartok.erika2014@gmail.com> 2021. november 18. 20:44
Címzett: ktfo@csongrad.gov.hu

Tisztelt Fehér-Kiss Brigitta!

A mai napon beszéltünk telefonon a teljes Deszket érintő, most készülő  településrendezési eszközökről. A korábbi, a
tervhez megküldött szakhatósági véleményük CS/Z02/05857-7/2021. iktatószámú.

Az egyeztetésre elérhetővé tett tervdokumentáció alátamásztó munkarészéből (4. kötet) kimaradt egy magánút
kialakításának kivágata és magyarázata a 1.2.3. Táj- és természetvédelem című fejezetrészben. A kialakítás a
szabályozási terven szerepelt, csak ide nem került átemelésre magyarázatként. Van NATURA 2000 és
ökofolyósos érintettsége egy szakaszon.

Csatoltam a kiegészített anyagrészt (a módusulást rózsaszínnel emeltem ki) és várom a véleményét a pótolt
megoldással kapcsolatban.

Nagyon kérném a gyors segítségét is, ha van rá módja, hogy be tudjam adni a teljes anyagot az állami főépítészhez
záró szakmai véleményre.

Bármi egyéb lenne, kérem jelezze.
A telefonszámom: 20-47-98-149

Nagyon hálás vagyok a segítő hozzáállásáért! Számomra az a megnyugató, hogyha ezt látja Ön, és nem az
elfogadás után derül ki valami. Az is előfordulhat, hogy nem lesz vele gond, de így lesz a legmegnyugtatóbb
számomra is és az önkorányzat számára is.

Üdvözlettel: Bartók Erika

04_DESZK KÖZSÉG_Alátámasztó munkarész_állami főépítészre_1.2.3. fejezet_20211118.pdf 
814K
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1.2.3. Táj-és természetvédelem 
 
Deszk Község településrendezési eszközeinek módosítása a vonatkozó természetvédelmi tárgyú 
jogszabályi előírásokkal nem ellentétes, a tervezett módosításokkal kapcsolatosan táj- és 
természetvédelmi szempontú aggályok nem merültek fel. A Körös-Maros Nemzeti Park 
Igazgatóság által adott adatszolgáltatásában szereplő országos ökológiai hálózat, valamint a 
tájképvédelmi terület övezet kis mértékben korrekcióra szorul, melyre vonatkozóan ezúton is 
javaslatot teszünk az illetékes szerv felé. 
 
Ökológiai folyósó és a tájképvédelmi terület módosítása 

Térkép részletek Magyarázat 

 

A 1207/2 hrsz-ú telek a hatályos település-
rendezési terven kereskedelmi, szolgáltató építési 
övezetbe sorolt úgy, hogy a mellette lévő 085/16 
és 085/17 hrsz-ú telkek egyrésze is ebbe a 
beépítésre szánt övezetbe került akkor. Mindkét 
telekrészt használják is, ezért ezen a szakaszon 
korrigálásra került az ökológiai folyosó területe és 
határa. 

 

A 075/3 hrsz-ú erdő déli határában lévő két 
„dűlőút” (hrsz.: 075/9 és 076/4) a most készülő 
településrendezési eszközökben belterületbe 
vonásra kerülnek abból a célból, hogy a Szegfű 
utca két szakaszát összekössék, mint egy 
lakóutca. Ezért az ökológiai folyósó területe és 
határa az utak területével módosításra került. 

 

A Körös-Maros Nemzeti Park adat-szolgáltatása 
szerint a tájképvédelmi terület rálóg a belterületi 
lakóterületre, abból is arra aminek a kialakulási 
kora alig 20 év. Azonban ennek a lakóterületnek 
csak az északnyugati szegletét érinti, ezért 
javasoljuk  a meglévő és tervezett belterületi 
határvonal mentére korrigálni a tájképvédelmi 
határterületét. 
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A 060/17 hrsz-ú telek a hatályos településrendezési 
eszközökben beépítésre szánt területként szerepelt, mint 
bánya. A most készülő tervben az ingatlant Különleges 
beépítésre szánt Szabadidős területként kívánja 
hasznosítani a telek tulajdonosa. A szóban forgó teleknek 
jelenleg a Szőregi út felé nincs hivatalos közterületi 
útcsatlakozása, bár a telek előtt van egy keskeny 060/8 
hrsz-ú önkormányzati dűlőút, de annak nincs további 
kapcsolata csak egy szántó besorolású, 062/2 hrsz-ú 
telken keresztül a 041/1 hrsz-ú úthoz. A 060/8 hrsz-ú út 
néhol alig 3 m széles, ezért a telekhatárokhoz igazodva a 
terv a 060/17 hrsz-ú telek eléréséhez magánutat jelöl ki, 
ami a helyszínen a ténylegesen meglévő utat is magába 
foglalja. Az Ortofotón is látszódó út egyik szakasza 
áthalad a 060/10 hrsz-ú telek nyugati szegletében, amely 
telek a Természetmegőrző Natura 2000 terület és 
ökológiai folyósó része. A meglévő földút a földhivatali 
adatszolgáltatás alapján nádast és erdőt érint. Az 
ökofolyosó határvonalának módosulása a művelésiág 
változása végett történne.  
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Bartók Erika <bartok.erika2014@gmail.com>

Deszk településrendezési eszközök véleményezés soronkívüli kérelemmel 
2 üzenet

Bartók Erika <bartok.erika2014@gmail.com> 2021. november 22. 16:39
Címzett: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság <kmnp@kmnp.hu>

Tisztelt Tírják László Igazgató úr!

Deszk településrendezési eszközeinek készítése/egyeztetése folyamatban van. A tervezettel kapcsolatos
véleménykérés az önkormányzattól megtörtént, mely megkeresésre Önök 2021. 09.013-i dátumú, 1560-6/2021. ikt.
számú levelükkel válaszoltak is az alábbiak szerint:

Az egyeztetésre elérhetővé tett tervdokumentáció alátamásztó munkarészéből (4. kötet) kimaradt egy magánút
kialakításának kivágata és magyarázata a 1.2.3. Táj- és természetvédelem című fejezetrészben. A kialakítás a
szabályozási terven szerepelt, csak ebbe részbe nem került átemelésre magyarázatként. Van NATURA 2000 és
ökofolyósos érintettsége egy szakaszon.  

A biztonság miatt döntöttem úgy, hogy településtervezőként megkeresem Önöket.

Csatoltam a kiegészített tervfejezetet, ami alapján szeretnék állásfoglalást kérni hogy fenntartják-e a korábban kiadott
véleményüket a kiegészítés ismeretében is.

A pontatlanságért elnézést kérek!

Nagyon kérem - ha van rá módjuk- soronkívül válaszoljanak legyenek szívesek erre a megkeresésemre, mert be
kellene adjam a terveket záró szakmai véleményre az Állami Főépítésznek.

A CsCsMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztályt megkerestem már, az ő véleményüket is csatolom a levelemhez.

Előre is köszönöm a segítségüket! Nagyon várom a válaszukat!

Üdvözlettel: Bartók Erika
Településtervező 20-47-98-149

2 melléklet

04_DESZK KÖZSÉG_Alátámasztó munkarész_állami főépítészre_1.2.3. fejezet_20211118.pdf 
814K

CS-Z02-05857-10-2021.pdf 
238K

Bartók Erika <bartok.erika2014@gmail.com> 2021. november 22. 18:43
Címzett: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság <kmnp@kmnp.hu>
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A korábbi levelemhez csatoltam a felügyelőség levelét, azonban most vettem észre, hogy ők nem a kimaradt 4.
kivágatot véleményezték vélhetőleg, hanem az első oldalon lévő lakóterületre vonatkozó részre írtak vissza nekem,
de az benne volt az anyagban korábban is. A tervfejezet mellékletének 2. oldalán lévő, magánút kialakításának
bemutatása maradt ki az egyeztetési anyagból (a fotók mellett a szöveges kiegészítést rózsaszín emeli ki). 

Kérem azt nézzék meg legyenek szívesek, nehogy véletlen Önöknél is félreértés legyen!

A másik hatósággal egyeztetek holnap újra, pontosítom velük a nyilatkozatuk tartalmát.

Ezzel az írásos kérelmemmel szeretném elkerülni az egyeztető tárgyalás összehívását. 

Köszönöm még egyszer a soron kívüli segítségüket!

Üdvözlettel: Bartók Erika

[Az idézett szöveg el van rejtve]
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1.2.3. Táj-és természetvédelem 
 
Deszk Község településrendezési eszközeinek módosítása a vonatkozó természetvédelmi tárgyú 
jogszabályi előírásokkal nem ellentétes, a tervezett módosításokkal kapcsolatosan táj- és 
természetvédelmi szempontú aggályok nem merültek fel. A Körös-Maros Nemzeti Park 
Igazgatóság által adott adatszolgáltatásában szereplő országos ökológiai hálózat, valamint a 
tájképvédelmi terület övezet kis mértékben korrekcióra szorul, melyre vonatkozóan ezúton is 
javaslatot teszünk az illetékes szerv felé. 
 
Ökológiai folyósó és a tájképvédelmi terület módosítása 

Térkép részletek Magyarázat 

 

A 1207/2 hrsz-ú telek a hatályos település-
rendezési terven kereskedelmi, szolgáltató építési 
övezetbe sorolt úgy, hogy a mellette lévő 085/16 
és 085/17 hrsz-ú telkek egyrésze is ebbe a 
beépítésre szánt övezetbe került akkor. Mindkét 
telekrészt használják is, ezért ezen a szakaszon 
korrigálásra került az ökológiai folyosó területe és 
határa. 

 

A 075/3 hrsz-ú erdő déli határában lévő két 
„dűlőút” (hrsz.: 075/9 és 076/4) a most készülő 
településrendezési eszközökben belterületbe 
vonásra kerülnek abból a célból, hogy a Szegfű 
utca két szakaszát összekössék, mint egy 
lakóutca. Ezért az ökológiai folyósó területe és 
határa az utak területével módosításra került. 

 

A Körös-Maros Nemzeti Park adat-szolgáltatása 
szerint a tájképvédelmi terület rálóg a belterületi 
lakóterületre, abból is arra aminek a kialakulási 
kora alig 20 év. Azonban ennek a lakóterületnek 
csak az északnyugati szegletét érinti, ezért 
javasoljuk  a meglévő és tervezett belterületi 
határvonal mentére korrigálni a tájképvédelmi 
határterületét. 
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A 060/17 hrsz-ú telek a hatályos településrendezési 
eszközökben beépítésre szánt területként szerepelt, mint 
bánya. A most készülő tervben az ingatlant Különleges 
beépítésre szánt Szabadidős területként kívánja 
hasznosítani a telek tulajdonosa. A szóban forgó teleknek 
jelenleg a Szőregi út felé nincs hivatalos közterületi 
útcsatlakozása, bár a telek előtt van egy keskeny 060/8 
hrsz-ú önkormányzati dűlőút, de annak nincs további 
kapcsolata csak egy szántó besorolású, 062/2 hrsz-ú 
telken keresztül a 041/1 hrsz-ú úthoz. A 060/8 hrsz-ú út 
néhol alig 3 m széles, ezért a telekhatárokhoz igazodva a 
terv a 060/17 hrsz-ú telek eléréséhez magánutat jelöl ki, 
ami a helyszínen a ténylegesen meglévő utat is magába 
foglalja. Az Ortofotón is látszódó út egyik szakasza 
áthalad a 060/10 hrsz-ú telek nyugati szegletében, amely 
telek a Természetmegőrző Natura 2000 terület és 
ökológiai folyósó része. A meglévő földút a földhivatali 
adatszolgáltatás alapján nádast és erdőt érint. Az 
ökofolyosó határvonalának módosulása a művelésiág 
változása végett történne.  
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TERVEZŐI FELJEGYZÉS 
 
 
 
 
Tárgy: Deszk Község településrendezési eszközeinek készítése:  

 A TRE-ben eszközölt Ökológiai folyosó területhatár módosítása, és NATURA 2000 
terület érintettség magánút kialakításánál 

 
Készült: 2021. november 24. 15.50 

 
Közreműködők: Bánki Szabolcs CsCsMKH KTHFO Környezetvéd. és Természetvéd. O. 
  ügyintéző 

Bartók Erika településtervező 
 
 
 
A telefonos megbeszélésen egyeztetik a közreműködők, hogy a 2021. november 22.-i dátumú, 
CS/Z02/05857-10/2021. iktatószámú levélben foglalt vélemény mind a négy bemutatott változásra 
vonatkozik. Bánki Szabolcs elmondja, hogy a pótolt kivágat Ortofotóján látható, a 060/10 hrsz-ú 
telket is érintő dűlőút, már 1980-as években is ott volt. Véleménye szerint a magánút kialakításának 
engedélyezésével nem lesz probléma a későbbiekben. 
 

Bánki Szabolcs hozzájárul, hogy a beszélgetésről tervezői feljegyzés készüljön. 
 
 
 
 
 
 
A tervezői feljegyzést összeállította: Bartók Erika 
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Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
 

5540 Szarvas, Anna-liget 1.   
Levélcím: 5541 Szarvas PF.: 72.  Tel.: 66/313-855,  Fax: 66/311-658,  E-mail: kmnp@kmnp.hu 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1560-8/2021.ikt.sz.      Tárgy: Deszk Község TESZK 
Üi.: Greksza János       módosítása - tájékoztatás 
 
 
B&B’99 Bt. 

 
Bartók Erika tervező asszony 
részére 
 
Szeged 
Debreceni u. 16/A 
 
6723 
 
 
 Tisztelt Tervező Asszony! 
 
 A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság részéről, mint a védett természeti területek és a 
természeti értékek, valamint a Natura 2000 területek természetvédelmi kezelője egyben a 
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet által a területfejlesztési programok, területrendezési tervek és a 
helyi építési szabályzatok véleményezésére kijelölt szervezet, a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján az 
alábbi tájékoztatást adom. 
 
 A 2021. szeptember 13. napján kelt 1560-6/2021. iktatási számú nyilatkozatában 
foglaltakat a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság fenntartja. 
 
 Tájékoztatásomat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény, illetve végrehajtására kiadott 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. 
melléklete; illetve a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 39. §. alapján biztosított hatáskörömben 
adtam ki. 
 
 Szarvas, elektronikus bélyegző szerint 
 
 
      Tisztelettel: 
 Dr. Tirják László 
 igazgató 
 
 
 
Kapják: 

1. Címzett (bartok.erika2014@gmail.com) 
2. Irattár 
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DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

21/2021. (XII.08) önkormányzati rendelete 
Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról  

 
 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád-
Csanád Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda; Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Osztály; Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság; Csongrád-Csanád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály; Országos Vízügyi 
Igazgatóság; Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság; Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztály; Budapest Főváros Kormányhivatala 
Országos Közúti és Hajózási Főosztály Gyorsforgalmi Útügyi Osztály, Innovációs és Technológiai 
Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Hajózási 
Hatósági Főosztály, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Léginavigációs és Repülőtéri 
Hatósági Főosztály, a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály, Csongrád-Csanád 
Megyei Kormányhivatal Műszaki Hatósági Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály; Csongrád-
Csanád Megyei Kormányhivatal Építéshatósági és Örökségvédelmi Főosztály Építéshatósági 
Osztály; Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1; 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály; Honvédelmi 
Minisztérium Hatósági Főosztály Településrendezési 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 
Közegészségügyi Osztály1.; Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzati Hivatal; Szeged Megyei 
Jogú Város Önkormányzata; Kübekháza Község Önkormányzata; Kiszombor Község 
Önkormányzata; Ferencszállás Község Önkormányzata; Klárafalva Község Önkormányzat, 
valamint a Partnerségi Szabályzat szerinti résztvevők véleményének kikérésével – az alábbi 
rendeletet alkotja: 

 
 

I. RÉSZ 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
I. Fejezet 

Általános előírások 
 

1. A rendelet hatálya, alkalmazása, értelmező rendelkezések 
 

1. § 
 

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

(2) A község közigazgatási területén az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti építési tevékenységet folytatni és ezekre 
hatósági engedélyt adni e rendeletben és annak 

a) 1. melléklet: SZT-1  1:8000 léptékű külterületi szabályozási tervben, 
b) 2. melléklet: SZT-2 külterületi jelmagyarázatban, 
c) 3. melléklet: SZT-3/1-2 1:2000 léptékű belterületi szabályozási tervekben, 
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d) 4. melléklet: SZT-4 belterületi jelmagyarázatban, 
e) 5. melléklet: SZT-5 építési helyek kijelölési lehetőségei tervben, 
foglaltak szerint szabad (továbbiakban összefoglaló néven: Szabályozási terv). 
 

(3) Az Étv., valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2021. július 15-én hatályos (a továbbiakban: OTÉK) 
előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell alkalmazni. 
 

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

(5) A melléképületek a telek és a telken álló főépület(ek) rendeltetésszerű használatát, 
működtetését elősegítő, kiegészítő rendeltetésű épület. Az építési helyen belül és a 
hátsókertben a hátsó telekhatártól min. 2,0 m-es távolságban épülő melléképületek 
legfeljebb 3,0 m épületmagassággal és magastető esetén legfeljebb 5,0 m 
gerincmagassággal épülhetnek. 

 
 

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

2. § 
 
(1) A Szabályozási terven jelölt a „Nemzetközi Natura2000” és az „Országos ökológiai hálózat – 

ökológiai folyosó” övezetének területén az alábbiakat kell betartani: 
a) a védett területeken bármilyen építési tevékenység csak a természetvédelmi hatóság 

hozzájárulásával végezhető; 
b) a védett területek határától 50 m-en belül trágyatárolót, komposztálót elhelyezni, 

birtokközpontot kialakítani tilos. 
 

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

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

területtől min. 300 m-re helyezhető el az egyéb országos előírások figyelembe vételével. 
 
(4) A K-Mü; K-Mü* jelű mezőgazdasági üzemi építési övezetekben, és a Má2 és Má3 jelű 

övezetben történő új gazdasági célú építmények elhelyezése során a használatba vételi 

engedély kiadásáig a beépített terület minden 100 m2-re után 1 db, de minimum 3 db lombos 

fát kell telepíteni az építménytől számított minimum 5 m és maximum 15 m-es távolságon 
belül. Telken belül invazív növények nem telepíthetők. 
 

3. Régészeti és építészeti értékek védelme 

 
3. § 

 
A Szabályozási tervlapokon és a 1. függelékben helyrajzi számokkal felsorolt, nyilvántartott 
régészeti lelőhelyek térségében sorra kerülő földmunkával járó beruházások tekintetében ki kell 
kérni az örökségvédelemi hatóság előzetes állásfoglalását és a szakhatóság engedélyét be kell 
szerezni. 

 
4. Környezetvédelmi előírások 

 
4. § 

 
(1) A felszíni vízelvezető árokba és csapadékvíz tározóba szennyvíz nem vezethető és nem 

üríthető. 
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(2) A szabályozási területen levő ingatlanok használatakor keletkező hulladékokat az ingatlan 

határán belül környezetszennyezést és környezetveszélyeztetést kizáró módon kell gyűjteni. 
 

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

(4) Amennyiben a beépítésre szánt területek lévő telkek előtti közterületen vagy dűlőúton 20 m 
belül nincs csapadékvíz elvezető csatorna, akkor a csapadékvíz elhelyezését az ingatlanon 
belül kell megoldani. 

 
5. Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások 

 
5. § 

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

 
II. Fejezet 

Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások 
 

6. Tilalmak, elővásárlási jog 
 

6. § 
 

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

(2) A tervezett közutakkal érintett telkek esetében Deszk Község Önkormányzatát (a 
továbbiakban: Önkormányzat) elővásárlási jog illeti meg. 

 
7. A telekalakításra vonatkozó előírások 

 
7. § 

 
Az előírt legkisebb telekméretnél kisebb telkek közműépítmények (például transzformátorház, 
szennyvízátemelő) részére bármelyik építési övezetben és övezetben kialakíthatók. 

 
8. Beültetési kötelezettség 

 
8. § 

 
(1) Beültetési kötelezettségű telekrészen épület nem létesíthető. 

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

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

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

 
9. § 

 
(1) A fejlesztési terület tulajdonosa bővítés vagy új beruházás esetén településrendezési 

szerződést, vagy együttműködési megállapodást köt az Önkormányzattal, amelyben 
rögzíteni kell a tervezett létesítményekhez szükséges közterületi fejlesztések 
költségviselésének és kezelésbe vételének feltételeit. 

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

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

 

 
III. Fejezet 

Közművek előírásai 
 

10. A közművek elhelyezésre vonatkozó előírások 
 

10. § 
 

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

(2) Szennyvízszikkasztó létesítése csak ott engedélyezhető, ahol 20 m-en belül 
szennyvízcsatorna nincs és a talaj szikkasztásra alkalmas. 
 

(3) Külterületen a közművek részére az alábbi védőterületeket – biztonsági zónákat – kell 
kijelölni a vonatkozó jogszabályok szerint: 
a) elektromos légvezeték -   20 kV 5,0 – 5,0 m, 
b) csapadékvíz elvezető csatorna 
 vagy öntözőcsatorna   6,0 – 6,0 m, 
c) vízellátó vezeték    2,0 – 2,0 m, 
d) 6-20 bar közötti nyomású gázvezeték mentén 5,0 - 5,0 m, 
e) csapadékvíz elvezető csatorna vagy öntözőcsatorna 6,0 – 6,0 m, 
f) MOL szénhidrogén vezeték  GOÜ 28,0 – 28,0 m, 
g) olajkutak körül  50,0 m, 
h) lezárt olajkutak körül  10,0 m, 
i) katód kábel 1,0 -1,0 m. 

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

épület, illetve más, védőtávolságot igénylő létesítmény építési tevékenysége csak az 
illetékes szakhatóságok hozzájárulása esetén kezdhető meg. 

 
 

11. Építési övezetek/övezetek közművesítettségének mértékére vonatkozó előírások 

 
11. § 

 
(1) Teljes közműellátottság szükséges a „Lakó”- (Lf2t; Lf4), a „Településközponti (Vt1; Vt2; Vt3; 

Vt4;), „Intézmény” (Vi1; Vi2; Vi3; Vi4), és a különleges egészségügyi épületek elhelyezésére 
szolgáló (Eü) területen a következők szerint:  
a) energia (villamos energia és gáz) közüzemi, közcélú, vagy alternatív energiaforrásból 

való biztosítása, 
b) ivóvíz közüzemi biztosítása, 
c) közüzemi szennyvízelvezetés biztosítása, 
d) közterületi csapadékvíz-elvezetés kiépítése szükséges. 
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(2) Legalább részleges közműellátottság szükséges a „Lakó”- (Lf1; Lf2; Lf2*; Lf3; Lf6), az „Egyéb 

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

tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt 
szennyvíztárolóban. 

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

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

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

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

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

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

 
(5) Az Mk, az Má2 és az Má3 terület huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiséget is 

magába foglaló épületet (pl. lakóépület) építeni villamosenergia, illetve csak a 
népegészségügyi hatóság által vegyi és biológiai komponensekre is kiterjedő ivóvíz-
vizsgálati jegyzőkönyv alapján elfogadott ivóvíz-ellátás és szakszerű szennyvízelhelyezés 
megléte esetén lehet. 

 
 

IV. Fejezet 
 

12. Az építés és a telekhasználat általános szabályai 
 

12. § 
 
(1) Az SZT-1 és az SZT-3/1-2 terveken lehatárolt „Belvízzel veszélyeztetett terület”-en a 

huzamos emberi tartózkodású helyiségeket tartalmazó épületrész földszinti padlószintje a 
telek előtti járda vagy útburkolat, ezek hiányában a csatlakozó terepszinthez képest min. 0,6 
m-rel magasabbra kell, hogy épüljön. 

 
(2) Az építési tevékenység megkezdésének feltétele a „Belvízzel veszélyeztetett terület” telkein 

belül legalább egy helyről, az SZT-3/1-2 szabályozási terven lehatárolt „Fejlesztési terület”-
eken a „Javasolt talajmechanikai fúráspontok” helyéről vett mintákból készült talajmechanikai 
szakvélemény(ek) megléte, melyet a fejlesztési terület tulajdonosa kell, hogy biztosítson a 
lakótelkek tulajdonosainak a lakóépületek tervezéséhez. 
 

(3) Az SZT-3/1-2 szabályozási terven lehatárolt „Fejlesztési terület”-eken az építési tevékenység 
megkezdésének feltétele  
a) a szükséges közművek (víz, csatorna, csapadékvízrendszer, gáz-, elektromos és 

távközlési vezetékek földalatti elhelyezése) és   
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b) a min. 4,0 m szélességű szilárd burkolatú közút és szabvány szerinti járda kiépítése. 
 

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

(5) Deszk község teljes közigazgatási területén közterületről és a magánútról egyaránt 
telkenként csak egy-egy darab gépkocsi behajtásra alkalmas bejáró (áthajtó, kapu) 
útcsatlakozás alakítható ki max. 4 m-es szélességgel. Saroktelek esetében mindkét útról 
nyitható egy - egy bejáró. Ha a közterületi beálló hossza (járda külső széle és az út telek 
felőli széle közötti szakasz) nem elegendő két autó egymás mögé történő parkolásához (min. 
10,0 m), akkor 5,0 m széles bejáró is építhető (7) bekezdés előírása szerint.  
 

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

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

(8) A bejárókhoz tartozó, azok szélein, vagy az azokat a csapadékvíz árok felől lezáró támfalak 
közötti távolságnak meg kell egyezni az építhető bejáró maximális szélességével, mely max. 
4; 5 vagy 6 m lehet. 
 

(9) Új lakás és üdülő rendeltetési egységek után telken belül egy személygépkocsi elhelyezését 
biztosítani kell. 
 

(10) A szükséges parkolók telken belüli létesítésétől kizárólag akkor lehet eltekintetni, ha a telken 
közhasználatú épület (középület) létesül. A szükséges parkolóigény közterületen vagy másik 
telken elhelyezni kívánt részét a telektől légvonalban mért 500 m-es távolságon belül kell 
megoldani. 
 

 
13. § 

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

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

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

telkétől legalább 20,0 m-re helyezhető el. 
 

(3) Nem közterülettel határos telekhatár mentén a legkisebb növénytelepítési távolság az 
ingatlan határától: 
a) 3,0 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs-bokor és díszcserje: 1,5 m; 
b) 3,0 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb díszfa: 2,0 m; 
c) 3,0 m-nél magasabbra növő gyümölcs- és díszfa, valamint gyümölcs-bokor és 

díszcserje (élősövény): 5,0 m. 
d) egyéb bokrosodó, futó konyhakerti növények: 1,0 m. 
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13. Katasztrófavédelem 

 
14. § 

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

„enyhén veszélyeztetett: C” kategóriába tartozik. 
 
(2) Az elégséges védelmi szint követelményei: 

a) Riasztás: a lakosság riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása feltételeinek biztosítási 
módja lakosság körében a szórólapozás, hirdetmények a települési hirdetőtáblákon, 
kereskedelmi egységekben és intézményekben való kihelyezése. 

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

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

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

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

 
II. RÉSZ  

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 
 

V. Fejezet 
Deszk területhasználati felosztása 

 
 

14. A területhasználat 
 

15. § 
 

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

 
(2) A beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege szerint: 

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

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

a) közlekedési és közműterület, 
b) zöldterület, 
c) erdőterület, 
d) mezőgazdasági terület, 
e) vízgazdálkodási terület, 
f) természet közeli (nádas) terület, 
g) különleges terület lehet. 
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VI. Fejezet 
Beépítésre szánt építési övezetek előírásai 

 
15. Beépítésre szánt építési övezetek  

 
16. § 

 
A rendelet hatálya alá tartozó területen a Szabályozási terv a beépítésre szánt területeken a sajátos 

építési használatuk szerinti az alábbi építési övezeteket jelöli ki: 
a) falusias lakóterület Lf1; Lf2; Lf2*; Lf2t; Lf3; Lf4, Lf5, Lf6 
b) vegyes terület 
 ba) településközpont terület Vt1; Vt2; Vt3; Vt4, 
 bb) intézmény terület Vi1; Vi2; Vi;3; Vi4, 
c) gazdasági területen belül lehet 
 ca) kereskedelmi és szolgáltató terület Gksz1; Gksz2; Gksz3, 
 cb) egyéb ipari terület Gipe1; Gipe2; Gipe3; Gipe4, 
d) különleges területen belül lehet  
 da) egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló terület K-Eü, 
 db) nagykiterjedésű sportolási célú terület K-Sp, 

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

dd) temető területe K-T, 
de) mezőgazdasági üzemi K-Mü; K-Mü*, 

 df) szabadidős és rekreációs terület K-Szi1-3, 
 dg) ifjúsági táborozó hely K-It. 
 

 
16. Falusias lakóterület 

 
17. § 

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

tartalmazza.  
 
(2) Az építési övezet besorolás jele: Lf1; Lf2; Lf2*; Lf2t; Lf3; Lf4, Lf5, Lf6. 
 
(3) Az Lf1 jelű, falusias lakóterületek építési használatának megengedett határai a következők: 

a) Beépítési mód: utcavonalon, oldalhatáron álló 
b) Legnagyobb beépítettség: max. 30%, 
c) Épületmagasság: max. 6,50 m, 
d) Legkisebb zöldfelület: min. 40,0%, 
e) Telekterület: kialakult, vagy új telek kialakítása esetén a telek méret min. 800 m2.  
 

(4) Az LF1 jelű építési övezetben a meglévő főépületeket adottságnak kell tekinteni, amely az 
építési helyen belül tovább bővíthető. 
 

(5) Az Lf1 jelű építési övezetben az új főépület utca felőli homlokzatának 1/3 részét utcavonalra 
kell építeni. 
 

(6) Az Lf2; Lf2*; Lf2t és Lf5 jelű, falusias lakóterületek építési használatának megengedett 
határai a következők: 
a) Beépítési mód: előkertes, oldalhatáron álló 
b) Legnagyobb beépítettség: max. 30%, 
c) Épületmagasság: max. 6,50 m, 
d) Legkisebb zöldfelület: min. 40,0%, 
e) Telekterület: kialakult, illetve min. 800 m2 kivéve (8) előírásban foglaltak. 
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(7) Azon Lf2 jelű építési övezetben, ahol meglévő főépület utcavonalon áll, az felújítható, 

átépíthető, vagy bővíthető, de új főépületet csak 5,0 m-es elkerttel lehet elhelyezni. 
 

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

(9) Az Lf3 jelű, falusias lakóterületek építési használatának megengedett határai a következők: 
a) Beépítési mód: utcavonalon, kialakult oldalhatáron álló építési helyen belül, 
b) Legnagyobb beépítettség: max. 30%, 
c) Épületmagasság: max. 6,50 m, 
d) Legkisebb zöldfelület: min. 40,0%, 
e) Telekterület: kialakult vagy telekalakítás esetén min. 1200 m2 
 

(10) Az Lf4 jelű, falusias lakóterületek építési használatának megengedett határai a következők: 
a) Beépítési mód: szabadon álló, 
b) Legnagyobb beépítettség: max. 30%, 
c) Épületmagasság: max. 6,50 m, 
d) Legkisebb zöldfelület: min. 40,0%, 
e) Telekterület: min. 1500 m2. 

 
18. § 

 
(1) Az Lf6 jelű (hrsz.: 458, 459), falusias lakóterületek építési használatának megengedett 

határai a következők: 
a) Beépítési mód: ikres építési helyen belül,  
b) Legnagyobb beépítettség: max. 30%, 
c) Épületmagasság: max. 6,50 m, 
d) Legkisebb zöldfelület: min. 40,0%, 
e) Telekterület: min. 650 m2. 
 

(2) Az Lf6 jelű építési övezetben, ha a két telek összevonásra kerül, akkor a szabályozási terven 
jelölt építési helyet egy telken belüli, szabadon állónak kell tekinteni. 

 
 

17. Falusias lakóterület további előírásai 
 

19. § 
 

(1) Az Lf1; Lf2; Lf2*; Lf5 jelű építési övezetbe tartozó telek beépítésekor az építési hely 
kijelölésénél a környezetben kialakult beépítési oldalt kell figyelembe venni. Az Alkotmány 
utca Béke utca és Ősz utca közötti szakaszán az építési oldal Ék-i. 

 
(2) Az Lf2; Lf2*; Lf2t; Lf4; Lf6 jelű építési övezetben előkert mérete 5,0 m. Az Lf5 jelű építési 

övezetben a Szegfű utca Süllő és Kárász utca közötti szakaszán 10 m, a többi részen 5 m. 
 
(3) Az Lf2; Lf2*; Lf2t; Lf4; Lf5 jelű építési övezetben lévő telek beépítése vagy átépítése esetén 

az előkertbe kerülő szilárd burkolat nagysága – az előkert nagyságára vetítve – nem lépheti 
túl a 60 %-ot. Szilárd burkolatnak kell tekinteni a kavics, zúzott kő, gyephézagos burkolatokat 
is.  

 
(4) Az Lf1; Lf2; Lf2*; Lf2t; Lf3; Lf4, Lf5, Lf6 jelű építési övezetekben az oldalkert legkisebb mérete 

5,0 m. 
 
(5) Az Lf2t jelű építési övezetben az építési helyek lehetséges kialakítási lehetőségét az 5. sz. 

melléklet mutatja. 
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(6) Az Lf2; Lf2*; Lf2t; Lf4; Lf5 jelű építési övezetben lévő telekre a tervezett épület utca felőli –
saroktelek esetén legalább az egyik utca felőli- homlokzatának minimum 1/3-át az előkert 
határvonalára kell elhelyezni. Előkert határvonalán állónak kell tekinteni azt a homlokzatot, 
amely a telek belseje felé mért, legfeljebb 0,5 m távolságon belül van. 

 
(7) Az Lf2; Lf2t jelű építési övezetben, ahol a telken belül építési vonalat jelöl a szabályozási 

terv, azon a telken az új főépület legalább egy pontját kell az építési vonalra helyezni. 
 
(8) Az Lf1; Lf2; Lf2*; Lf2t; Lf5 jelű építési övezetben az oldalhatáron álló, utcavonalas vagy 

oldalhatáron álló előkertes beépítési mód esetén, amennyiben a telek utcafronti szélessége 
min. 18 m, akkor tervezett főépület a meghatározott építési helyen belül, az oldaltelekhatártól 
min. 4 m elhagyásával is elhelyezhető. Mindkét esetben a (6) és (7) bekezdés előírását 
figyelembe kell venni.  

 
(9) Az Lf2; Lf2*; Lf3; Lf4; Lf5 jelű építési övezetben meglévő főépületeket adottságnak kell 

tekinteni, azok építési helyen bővíthetők, ekkor a (6) és (7) bekezdésben meghatározottak 
figyelmen kívül hagyandók. 

 
20. § 

 
(1) Az Lf1; Lf2; Lf2*; Lf2t; Lf3; Lf4 jelű építési övezetekben az utcavonalra, vagy az előkert 

vonalára kerülő főépületekben mező- és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű 
használatát nem zavaró gazdasági tevékenységi célú funkciók nem kerülhetnek, azok csak 
az építési helyen belül, második főépületként épülhetnek meg.  
 

(2) Az Lf1; Lf2; Lf2*; Lf2t; Lf3; Lf4 jelű építési övezetekben második főépületben gazdasági 
funkció min. 1000 m2-es telken helyezhető el, és az épület nagysága nem lehet nagyobb az 
utcavonalon vagy előkert vonalán álló főépület alapterületének kétszeresénél és az 
épületmagassága nem lépheti túl az 5,50 m-t. Második főépület csak akkor építhető a telken, 
ha az utcavonalon vagy az előkert vonalán van főépület. 

 
(3) Az Lf1; Lf2; Lf2*; Lf2t; Lf3; Lf4 jelű építési övezetekben 800 m2 - 1000 m2 teleknagyság között 

lakóépület építése esetén legfeljebb 2 lakás helyezhető el, majd 1000 m2 felett minden 
további 500 m2 telekterületenként 1-1 lakás építhető meg. Több épületben is elhelyezhetők 
a lakások, de az adott telkeket tovább osztani csak használati szempontból osztatlan közös 
tulajdon jogi kategóriával lehet. 
 

(4) Az 1. § (5) bekezdéstől eltérően a hátsó telekhatáron épülő félnyeregtetős melléképület 
szomszéd felőli tűzfala 4,00 m-nél magasabb nem lehet. A hátsókertben a hátsó telekhatártól 
mért 2,0 m-es sávban melléképület nem építhető. 
 

(5) Az Lf1; Lf2; Lf2*; Lf2t; Lf3; Lf4; Lf5 jelű építési övezetekben nyeles telek nem alakítható ki. 

 
 

18. Településközpont terület 
 

21. § 
 

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

 
(2) Az építési övezet besorolás jele: Vt1; Vt2; Vt3; Vt4. 
 
(3) A Vt1 jelű építési övezetbe sorolt területeken a megengedett határértékek a következők: 

a) Beépítési mód: kialakult 
b) Legnagyobb beépítettség: max. 50% 
c) Épületmagasság: min. 4,50 m, max. 7,50 m 
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d) Legkisebb zöldfelület: min. 30 % 
e) Telekterület: kialakult, telekalakítás esetén a telekméret min 800 m2 lehet. 
f) A hátsókert mérete az övezetben 0 m. 
 

(4) A Vt1 jelű övezetbe tartozó telekre épülő épületben max. 2 db lakás építhető. 
 

(5) A Vt2 jelű építési övezetbe sorolt területeken a megengedett határértékek a következők: 
a) Beépítési mód: kialakult, vagy oldalhatáron álló, 
b) Legnagyobb beépítettség: max. 50%, 
c) Épületmagasság: min. 4,50 m, max. 6,50 m, 
d) Legkisebb zöldfelület: min. 25,0%,  
e) Telekterület: kialakult. 

 
(6) A Vt2 jelű építési övezetben jelölt építési helyen belül több főépület is építhető. A telek teljes 

átépítése esetén az utcavonalon jelölt építési hely határának vonalát min. 70%-ig be kell 
építeni. 
 

(7) A Vt2 jelű építési övezetben a jelölt építési helyen belül meglévő, megmaradó vagy abból 
kilógó épületeket adottságnak kell tekinteni, azok az épületek felújíthatók, szükség esetén 
bővíthetők a tűzvédelmi előírások betartása mellett, az épületmagasság minimumot meglévő 
épületek esetében nem kell figyelembe venni.  

 
(8) A Vt2 jelű építési övezetben lakásokat tartalmazó épület csak a telek méretének 15 %-ban 

lehet, és maximum 15 db lakás egység helyezhető el. 
 

(9) A Vt2 jelű építési övezetben nyelestelek nem alakítható ki. 
 

22. § 
 

(1) A Vt3 jelű építési övezetbe sorolt területeken a megengedett határértékek a következők: 
a) Beépítési mód: előkertes, szabadon álló, 
b) Legnagyobb beépítettség: max. 50%, 
c) Épületmagasság: min. 4,50 m, max. 7,50 m,  
d) Legkisebb zöldfelület: min. 30,0%,  
e) Telekterület: min. 3000 m2. 

 
(2) A Vt3 jelű építési övezetben lakás és lakóépület nem építhető. 

 
(3) A Vt4 jelű építési övezetbe sorolt területeken a megengedett határértékek a következők: 

a) Beépítési mód: a telkeken történű új építkezés esetén oldalhatáron álló építési helyen 
belül, sarokteleknél az utcák csatlakozásánál kell az építési helyet kijelölni 

b) Legnagyobb beépítettség: max. 50%, 
c) Épületmagasság: max. 6,50 m,  
d) Legkisebb zöldfelület: min. 30,0%,  
e) Telekterület: kialakult, szükség esetén összevonhatók. 

 
 

19. Intézmény terület 
 

23. § 
 

(1) Az Intézmény területre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK vonatkozó paragrafusa 
tartalmazza. Ezen építési övezetbe tartozó telken megvalósuló vagy meglévő épület(ek)ben 
max. 2 db lakás alakítható ki.  
 

(2) Az építési övezet besorolás jele: Vi1; Vi2; Vi3; Vi4. 
 

228



(3) A Vi1 (iskola és tornacsarnok) jelű építési övezetbe sorolt területeken a megengedett 
határértékek a következők: 
a) Beépítési mód: szabadon álló, 
b) Legnagyobb beépítettség: max. 55%, 
c) Épületmagasság: min. 4,50 m, max. 7,50 m, 
d) Legkisebb zöldfelület: min. 25,0%, 
e) Telekterület: kialakult. 
 

(4) Az építési helyet 4 m-es előkertekkel, 6,0 - 6,0 m-es oldal-, és hátsókerttel kell meghatározni.  
 
(5) A Vi2 jelű építési övezetbe sorolt területeken a megengedett határértékek a következők: 

a) Beépítési mód: kialakult vagy a szabályozási terven jelölt építési helyen belül 
b) Legnagyobb beépítettség: max. 55 %,  
c) Épületmagasság: min. 4,00 m, max. 7,50 m, 
d) Legkisebb zöldfelület: min. 25,0%,  
e) Telekterület: kialakult. 
 

(6) A Vi2 jelű építési övezetben a szabályozási terven jelölt építési hely utcavonalainak 25-25%-
án kell, hogy álljanak a tervezett épület utcai homlokzatai. 

 
(7) A Vi3 jelű építési övezetbe sorolt területeken a megengedett határértékek a következők: 

a) Beépítési mód: utcavonalon, oldalhatáron álló, kivéve a szerb templom telkét, ahol 
előkertes, oldalhatáron álló építési helyen belül. 

b) Legnagyobb beépítettség: max. 50%, 
c) Épületmagasság: min. 4,50 m, max. 7,50 m, a helyi védett templomra a felső határérték 

nem vonatkozik, 
d) Legkisebb zöldfelület: min. 25,0%,  
e) Telekterület: kialakult 

 
(8) A Vi4 (katolikus templom) jelű építési övezetbe sorolt területeken a megengedett 

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

 
(9) A Vi4 jelű (templom) telken új épületet építeni csak szabályozási terv módosításával lehet. 
 
 

20. Kereskedelmi, szolgáltató terület 

 
24. § 

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

paragrafusa tartalmazza. 
 
(2) Az építési övezet besorolás jele: Gksz1; Gksz2; Gksz3. 
 
(3) A Gksz1; Gksz2; Gksz3 jelű építési övezetben a területek beépítési módját és építési 

használatának megengedett határait a következők szerint kell biztosítani: 
a) Beépítési mód: szabadon álló építési helyen belül, 
b) Legnagyobb beépítettség: 50,0%, 
c) Épületmagasság min. 3,00 m, max. 8,00 m azzal, hogy a legnagyobb 

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

d) Telepítendő legkisebb zöldfelület: 20,0%. 
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(4) A Gksz1 jelű építési övezetben a telekmérete kialakult, telekalakítás esetén min. 5000 m2 

nagyságú, a Gksz2 jelű építési övezetben a meglévő telek nem osztható fel. A Gksz3 jelű 
építési övezetben a telkek mérete kialakult, vagy telekalakítás esetén min. 3000 m2 
nagyságú. 
 

 
21. Egyéb ipari terület 

 

25. § 
 

(1) Az egyéb ipari területre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK vonatkozó paragrafusa 
tartalmazza, továbbá a területen elhelyezhetők az ipari tevékenységhez kapcsolódó 
raktározási és adminisztratív épületek is. 

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

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

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

d) Telepítendő legkisebb zöldfelület: 25,0%. 
 
(4) A Gipe1 jelű építési övezetben az új tömb telkekre osztása esetén a telek minimális mérete 

6000 m2. A Gipe2 jelű építési övezeten a telkek kialakultak, vagy telekosztás (felosztás, 
átosztás) esetén a telekméret min. 3000 m2. 
 

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

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

(7) A Gipe3 jelű övezetben (vízműtelep) a területek beépítési módját és építési használatának 
megengedett határait a következők szerint kell biztosítani: 
a) Beépítési mód: oldalhatáron álló, 
b) Legnagyobb beépítettség: 30,0%, 
c) Épületmagasság min. 3,00 m – max. 6,00 m, 
d) Telepítendő legkisebb zöldfelület: 25,0%, 
e) Telekterület: kialakult. 
f) A víztorony építménymagasságára nincs felső határ, a technológia és egyéb szakmai 

jogszabályok határozzák azt meg. 
 

(8) A Gipe4 jelű övezetben a területek beépítési módját és építési használatának megengedett 
határait a következők szerint kell biztosítani: 
a) Beépítési mód: szabadon álló, 
b) Legnagyobb beépítettség: 30,0%, 
c) Épületmagasság min. 3,00 m – max. 6,00 m, 
d) Telepítendő legkisebb zöldfelület: 25,0%, 
e) Telekterület: kialakult, vagy telekalakítás esetén min. 2500 m2. 
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(9) A (8) bekezdésben felsorolt határértékek közül a max. 8,00 m épületmagasságnál 
technológiai kötöttségek miatt magasabb építmény is elhelyezhető az építési övezetben 
max. 15 m-es magasságig. 

 
 

22. Különleges terület – egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló terület 
 

26. § 
 

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

(2) Az építési övezet besorolás jele: K-Eü. 
 

(3) Az K-Eü jelű (szakkórház) a terület beépítési módját és építési használatának megengedett 
határait a következők szerint kell biztosítani: 
a) Beépítési mód: a teljes telket építési helynek lehet tekinteni, a szükséges tűz-, és 

védőtávolságok megtartása mellett, 
b) Legnagyobb beépítettség: max. 35%,  
c) Épületmagasság: min. 4,50 m, max. 10,00 m,  
d) Legkisebb zöldfelület: min. 50,0%, 
e) Telekterület: kialakult, tovább nem osztható fel. 
 

(4) A K-Eü jelű terület telkén építkezni a védelemre javasolt növényállomány figyelembe 
vételével, szakági tervező bevonásával lehetséges. 

 
 

23. Különleges terület – nagykiterjedésű sportolási célú terület 
 

27. § 
 

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

 
(2) Az építési övezet besorolás jele: K-Sp. 

 
(3) Az építési használat megengedett határai a következők: 

a) Beépítési mód: szabadon álló, 
b) Legnagyobb beépítettség: 40,0%, 
c) Épületmagasság: min. 3,00 m, max. 7,50 m, 
d) Telepítendő legkisebb zöldfelület: 40,0%, 
e) Telekterület: kialakult, vagy telekfelosztása esetén min. 10.000 m2. 

 
(4) Az K-Sp jelű építési övezetben a szabályozási terven megadott építési helyen belül kell az 

építményeket elhelyezni. 
 

(5) Az építési helyből kilógó, meglévő épületet adottságnak kell tekinteni, az felújítható, az 
építési hely irányába bővíthető. 

 
 

24. Különleges terület – nyersanyag-kitermelés (bánya), 
nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló terület 
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28. § 
 

(1) A K-B jelű építési övezetbe a nyersanyag-kitermelés (bánya), nyersanyag-feldolgozás céljára 
szolgáló földrészletek tartoznak. 

 
(2) A K-B jelű övezetbe tartozó ingatlanon építeni, meglévő épületet bővíteni, vagy 

funkcióváltása esetén a területek beépítési módját és építési használatának megengedett 
határait a következők szerint kell biztosítani: 
a) Beépítési mód: szabadon álló, 
b) Legnagyobb beépítettség: 10,0%, 
c) Épületmagasság max. 5,50 m, 
d) Telepítendő legkisebb zöldfelület: 40,0%. 

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

szerint engedélyezhető. 
 

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

kitermelés) egyidejűleg 5,0 hektárnál kisebb területet vesz igénybe, továbbá 
b) a bányászati tevékenységgel igénybe vett területeket 2 éven belül eredeti művelési 

ágába, vagy kivett hely megnevezése szerint visszaállítják (rekultiválás, tájrendezés). 
 

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

 
 

25. Különleges terület – temető 

 
29. § 

 
(1) A temető területén csak a funkcióhoz kapcsolódó építményeket (pl. kriptákat), 

emlékműveket, vagy funkciót kiszolgáló épületeket (pl.: ravatalozó, vizesblokk, raktár) lehet 
elhelyezni. 

 
(2) Az építési övezet besorolás jele: K-T. 

 
(3) Az építési használat megengedett határai a következők: 

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

 
 

26. Különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület 
 

30. § 
 

(1) A mezőgazdasági üzemi területen 
a) a mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó terményfeldolgozás, tárolás, 

állattartás, gépjavítás építményei, valamint 
b) a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari, kereskedelmi, szolgáltató 

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

(2) A mezőgazdasági üzemi területen 
a) Az (1) bekezdés a-e) pontjaiban megfogalmazott funkciójú épületen belül egy lakás 

max. nettó 200 m2 alapterületig építhető, 
b) a telek tulajdonosnak különálló lakóépületben max. 2 lakás építhető, melyeknek összes 

nettó alapterülete nem lépheti túl a 200 m2-t, ezen felül építhető max. 40 m2 nettó 
alapterületű gépjárműtároló (garázs) a lakóépület kubatúráján belül. 

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

 
(4) Az építési használat megengedett határai a következők: 

a) Beépítési mód: szabadon álló, 
b) Legnagyobb beépítettség: 40,0%, 
c) Épületmagasság: min. 3,00 m, max. 8,00 m. azzal, hogy legnagyobb épületmagasság 

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

szintterület felett max. 8,00 m., 
d) Telepítendő legkisebb zöldfelület: 40,0%, 
e) Telekterület: kialakult, vagy telekosztás esetén min. 2.000 m2. 
 

(5) Az K-Mü* jelű építési övezetben lévő, a jelenlegi 748 hrsz.-ú telek akkor építhető be, ha a 
szabályozási terven ábrázolt telekegyesítéssel közterületi csatlakozást kap. Az Mü* jelű 
övezetben szintterület nagyságtól függetlenül az épületmagasság max. 5,50 m lehet. 
Különálló lakóépület építése esetén 1 db lakás és 1 gépjárműtároló építhető összesen nettó 
200 m2 nagyságig. 

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

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

 
(7) A K-Mü jelű építési övezetben a (4) bekezdésben felsorolt határértékek közül a max. 8,00 m 

épületmagasságnál technológiai kötöttségek miatt magasabb építmény is elhelyezhető az 
építési övezetben max 15 m magasságig. 

 
 

27. Különleges szabadidős és rekreációs terület 
 

31. § 
 

(1) A szabadidős és rekreációs területen strand és kemping, horgásztó, vízisporthoz vízfelületek, 
lovaspálya, agárverseny pálya, sport, szabadidős tornapályák, horgásztó pavilonjai 
stégekkel, lovaspálya lelátóval, agárverseny pálya nézőtere és boxai, illetve az ezekhez a 
felsorolt funkciókat kiszolgáló és vendéglátó egységek, továbbá szállás jellegű épületek 
helyezhetők el. A tulajdonos számára lakóépület is megépíthető a területen. 

 
(2) Az építési övezet besorolás jele: K-Szi1; K-Szi2; K-Szi3. 

 
(3) A K-Szi1 jelű építési övezeten belül építési használat megengedett határai a következők: 

a) Beépítési mód: előkertes, oldalhatáron álló, szabályozási terven jelölt építési helyen 
belül, 

b) Legnagyobb beépítettség: 15,0%, 
c) Épületmagasság: min. 2,50 m – max. 6,00 m. azzal, hogy a legnagyobb 

épületmagasság 400 m2 szintterületig max. 4,50 m, 400 m2 szintterület felett max. 6,00 
m, 

d) Telepítendő legkisebb zöldfelület: 60,0%. 
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e) Telekméret: kialakult, telekalakítás esetén min: 6.000 m2. 
 

(4) A K-Szi2 és K-Szi3 jelű építési övezeten belül építési használat megengedett határai a 
következők: 
a) Beépítési mód: szabadon álló, jelölt építési helyen belül, 
b) Legnagyobb beépítettség: 10,0%, 
c) Épületmagasság: min. 2,50 m – max. 6,00 m. azzal, hogy a legnagyobb 

épületmagasság 400 m2 szintterületig max. 4,50 m, 400 m2 szintterület felett max. 
6,00 m, 

d) Telepítendő legkisebb zöldfelület: 60,0%. 
 

(5) Az K-Szi2 jelű területen a kialakításra kerülő telkek mérete minimum 10.000 m2. Az K-Szi3 
jelű területen a kialakításra kerülő telkek mérete min. 2400 m2. 

 
 

28. Különleges ifjúsági táborozó hely 
 

32. § 
 

(1) Az Ifjúsági táborozó hely területén szállás jellegű épületek, közösségi, vendéglátó épületek, 
sportoláshoz szükséges épületek és ezek a funkciókat kiszolgáló épületek helyezhetők el. 

 
(2) Az építési övezet besorolás jele: K-It. 
 
(3) Az építési használat megengedett határai a következők: 

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

 
 

VII. Fejezet 
Beépítésre nem szánt építési övezetek előírásai 

 
29. Beépítésre nem szánt építési övezetek 

 

33. § 
 
A rendelet hatálya alá tartozó területen a Szabályozási terv a beépítésre nem szánt területeken a 
sajátos építési használatuk szerinti az alábbi övezeteket jelöli ki: 

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

b) zöldterület 
 ba) közkert Zkk, 
 bb) telken belüli zöldterület Ztb, 
c) erdőterületen belül 

ca) gazdasági erdő terület Eg, 
cb) védelmi erdő terület Ev, 

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

e) vízgazdálkodási terület  
 ea) általános vízgazdálkodási terület V, 
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 eb) vízgazdálkodás terület gazdasági erdő V-Eg, 
 ec) vízgazdálkodási terület védelmi erdő V-Ev, 
f) természet közeli (nádas, mocsár) Tk, 
g) különleges területek 
 ga) temető (kegyeleti park) Kn-Kp, 
 gb) nyersanyag-kitermelés, nyersanyag-feldolgozás célú ter. Kn-Bn, 
 gc) burkolt köztér Kn-Kt-B, 
 gd) sportolási célú terület Kn-Spn, 
 ge) rekultivált szeméttelep Kn-Rszt, 
 gf)  hulladékátvevő telep Kn-Hull, 
 gg) szivattyúház telep Kn-Szh. 

 
34. § 

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

 
 

30. Közúti közlekedési és közműterület 

 
35. § 

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

vonatkozó paragrafusa tartalmazza. 
 

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

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

lehet. 
 

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

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

 
(6) Az utak melletti zöldsávban a gyalogos, illetve a közúti közlekedést akadályozó növényzetet 

telepíteni nem lehet. 
 

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

(8) A külterületi utak/dűlőutak külön jelölést nem kapnak. A jelenlegi külterületi utak szélessége 
változatlanul marad. Szükség esetén átépülő, illetve új dűlőút min. 12,00 m szabályozási 
szélességgel alakítható ki, szabályozási szélességen belül egy oldali dűlőfásítást kell 
telepíteni. 

 
(9) Az SZT-3/1-2 szabályozási terven feltüntetett, önálló területfelhasználási egységet nem 

képző, védőtávolságot, biztonsági területet igénylő közmű-nyomvonalak (pl.: elektromos, ill. 
szénhidrogén szállítóvezetékek) által érintett területek felhasználását megelőzően az 
illetékes hatósággal, illetve közmű-üzemeltetővel egyeztetni kell. 
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36. § 

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

 
(2) A szabályozási terven jelölt szennyvízátemelők és trafók helyei tájékoztató jellegűek, azok 

helye a közmű kiviteli tervek készítésekor pontosítandó. 
 
 

31. Kötöttpályás közlekedési terület 
 

37. § 
 

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

(2) Az övezeti besorolás jele: Kök. 
 

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

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

(5) A 0222/16 hrsz.-ú telken álló, meglévő vasútállomás épülete felújítható, elbontása esetén új 
építhető a terven bejelölt építési helyen belül. Az épületmagassága 3,00 m – 5,50 m között 
lehet. 
 

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

 
32. Zöldterület – Közkert 

 
38. § 

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

melléklete tartalmazza. 
 

(2) Az övezeti besorolási jele: Zkk. 
 

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

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

 
 

33. Erdőterület 
 

39. § 
 

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

 
(2) Védelmi célú, Ev jelű erdőterület alakítandó a belterületi szabályozási terven jelölt helyeken. 
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(3) Gazdasági célú erdőt telepíteni – az Eg jelű erdőterületeken túl az igazgatási terület 
mezőgazdasági területein – az Me jelű területek kivételével bárhol – a szabályozási terv 
módosítása nélkül, a település készítendő hosszútávú erdőtelepítési programjának 
megfelelően – lehetséges. Az OTÉK-ban meghatározott épület építése esetén az 
épületmagasság max. 5,50 m. 

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

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

 
 

34. Mezőgazdasági terület 
 

40. § 
 

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

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

(3) Az Mk jelű, kertes mezőgazdasági övezetbe tartozó területeken az (1) bekezdésben 
hivatkozott általános szabályokon túl a következő helyi szabályok érvényesítendők: 
a) Az Mk jelű terület telkein az építményeket (gazdasági épületet, vagy zártkertes 

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

b) Új telek kialakításával érintett ingatlanok telekszélessége min 16,0 m, területe min. 800 
m2 kell, hogy legyen.  

c) WC, illetve árnyékszék űrgödre vízhatlanul zárt kivitelben létesítendő. 
d) Az övezetben az OTÉK előírása szerint építhető gazdasági és lakóépület 

épületmagassága nem lépheti túl 5,50 m-t. 
 

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

épület épületmagassága max. 5,50 m, gerincmagassága max. 7,5 m lehet. 
c) Az Má2 jelű övezetbe tartozó, 3000 m2 feletti nagyságú telkeken épülő mezőgazdasági 

épület/ek/ épületmagassága max. 7,50 m, az Má3 jelű területen max. 11,00 m lehet. 
Az Má2 és az Má3 jelű területen építhető lakóépületek épületmagassága max. 5,50 m. 

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

e) Az Má1, Má2, Má3; jelű területen telekalakítás esetén a telekméret nem lehet kisebb 
5.000 m2-nél. 
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(5) Az Mk és Má1; Má2; Má3 jelű övezetekbe erdőt és szőlőt telepíteni bárhol lehetséges. Ezek 
nyilvántartásba vétele, valamint a művelési ág megváltoztatása – szőlőterületeken belül erdő 
és gyümölcsös telepítése – az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történhet. 
 

(6) A Má2; Má3 jelű övezetben a (4) bekezdésben b-c pontjában felsorolt épületmagasság 
határértékeknél technológiai kötöttségek miatt magasabb építmény is elhelyezhető max. 15 
m magasságig 
 

(7) Az Me jelű, egyéb mezőgazdasági alövezetbe gyep (rét, legelő) tartozik. Az ide sorolt 
területeken a meglévő építmények rendeltetésének megfelelő állagmegóvásán 
(karbantartás, helyreállítás) túl további építési munka végzése (bővítés, átalakítás), illetve új 
építmények elhelyezése - a (8) bekezdésben foglaltak kivételével – nem végezhető. 
 

(8) Az Me jelű területeken kivételesen elhelyezhető a speciális természetvédelmi igényeket 
szolgáló létesítmények – magasles, őrbódé, tájékoztató tábla, pad, hulladékgyűjtő, stb. –, 
vagy a legeltetéshez kapcsolódó épületek elhelyezése, melyhez ki kell kérni a 
természetvédelmi hatóság szakhatósági engedélyét. Telekosztás esetén a telek legkisebb 
mérete 10 000 m2-nél kisebb nem lehet. 

 
 

35. Mezőgazdasági birtokközpontok kialakítása 

 
41. § 

 
A birtokközpont telkén építményt telekhatártól min. 5 m elhagyásával kell elhelyezni. A 
birtokközponton épülő épületek magassága max. 10 m lehet. 

 
 

36. Vízgazdálkodási terület 

 
42. § 

 
(1) A Vízgazdálkodási területekre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK vonatkozó 

paragrafusa tartalmazza. 
 

(2) Az övezeti besorolási jele:  
a) Általános vízgazdálkodási terület   V 
b) Vízgazdálkodási terület gazdasági erdő V-Eg 
c) Vízgazdálkodási terület védelmi erdő   V-Ev. 

 
(3) Deszk község általános vízgazdálkodási területeihez a mellékleteken jelölt Maros folyó, a 

belvízi és öntözőcsatornák, a tavak, a vízállások, és a töltések telkei tartoznak. Az 
vízgazdálkodási terület gazdasági erdő és védelmi erdő területébe a Maros folyó hullámtere 
tartozik. 

 
(4) A vízgazdálkodásról szóló törvény, illetve a vonatkozó kormányrendelet értelmében a 

szakfeladatok ellátásához az állami kezelésűek tározók, továbbá a belvíz- és 
öntözőcsatornák partvonalától számítva mindkét oldalon 6-6 m szélességű parti sáv 
hagyandó szabadon. A közcélú vízi létesítmények partvonalától 3-3 m biztosítandó. A 6 m 
széles parti sáv szélén szélvédő fásítást kell telepíteni. 

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

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

43. § 
 

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

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

paragrafusa tartalmazza. 
 
 

38. Különleges terület – Kegyeleti park 
 

44. § 
 

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

(2) Az övezeti besorolás jele: Kn-Kp. 
 

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

 
 

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

 
45. § 

 
(1) A Nyersanyag-kitermelés (bánya), nyersanyag-feldolgozás területén a funkciót és 

technológiát kiszolgáló épület és építmény építhető. 
 

(2) Az övezeti besorolás jele: Kn-Bn. 
 

(3) A telek szükség esetén max. 5%-ig építhető be max. 5,0 m épületmagasságig, az építményt 
telekhatártól min. 3 m elhagyásával kell elhelyezni. 
 

 
40. Különleges terület – Burkolt köztér 

 
46. § 

 
(1) Burkolt köztér területén épületet elhelyezni tilos. 

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

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

elvégezni. 
 
 

41. Különleges – Sportolási célú terület 
 

47. § 
 

(1) A beépítésre nem szánt Sportolási célú területbe a kisebb szabadtéri sportterületek, 
horgászásra alkalmas tó és környéke tartozik. 
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(2) Az övezeti besorolási jele: Kn-Spn. 
 
(3) Az Kn-Spn jelű területen a filagóriák, vizesblokkot és/vagy büfét tartalmazó építmények 

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

telekhatártól min. 3 m elhagyásával kell elhelyezni. A legkisebb zöldfelület min. 70%-os kell 
hogy legyen. 

 
 

42. Különleges – Rekultivált szeméttelep 
 

48. §  
 

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

(2) Az övezeti besorolási jele: Kn-Rszt. 
 

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

(4) A telek szükség esetén max. 2%-ig építhető be max. 5,0 m épületmagasságig, az építményt 
telekhatártól min. 3 m elhagyásával kell elhelyezni. 

 
 

43. Különleges – Hulladékátvevő telep 

 
49. § 

 
(1) A Hulladékátvevő telep területébe a 0186/3 hrsz.-ú telek tartozik. 

 
(2) Az övezeti besorolási jele: Kn-Hull. 

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

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

telekhatártól min. 3 m elhagyásával kell elhelyezni. 
 
 

44. Különleges – Szivattyúház telep 
 

50. § 
 

(1) A Szivattyúház telep területébe a 0151 hrsz.-ú telek kivett tanya (c) és szántó (k) művelési 
ágba tartozó része és a 093/7 hrsz.-ú telek tartozik. 

 
(2) Az övezeti besorolási jele: Kn-Szh 

 
(3) Az Kn-Szh területén a funkcióhoz kapcsolódó építmény, irodaépület és max. 150 m2-es 

lakóépület helyezhető el. 

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

telekhatártól min. 3 m elhagyásával kell elhelyezni. 
 
  

240



 

241




