














DESZK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7. 

TEL.: 62/571-580, e-mail: ph@deszk.hu 

 
 
 

MEGHÍVÓ 
 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. augusztus 11-én (szerda) 08.00-

órakor rendkívüli testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom. 

 
Az ülés helye: Deszki Polgármesteri Hivatal Macskássy Izolda Terme  

 (Deszk, Tempfli tér 7.)  
 
NAPIREND: 
1. Deszk Községi Önkormányzat településrendezési eszközök módosításának 
környezetvizsgálati egyeztetés során beérkezett vélemények lezárása tárgyában 

Előadó: Király László polgármester 
 

 
 
 
 
 
Deszk, 2021. augusztus 06.                             Tisztelettel: 
                                                                                                            

Király László 
          polgármester 



DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERÉTŐL 
6772 Deszk, Tempfli tér 7. 

Tel.: 62/571-580, 62/571-584, e-mail: ph@deszk.hu 

Ikt.sz.: ……../2021.  Tárgy: Deszk Községi Önkormányzat 
településrendezési eszközök 
módosításának környezetvizsgálati 
egyeztetés során beérkezett vélemények 
lezárása tárgyában 

 
Deszk Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
részére 
 
Deszk 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a A VP6-19.2.1-21-A1-17 kódszámú 
„Kulturális értékek megőrzése és megismertetése” című programmal kapcsolatos beruházások 
megvalósítása érdekében településrendezési eszközök módosítását végezteti. 
 
A településrendezési eszközök módosítására a B&B ’99 Szolgáltató Bt.-vel (tervező: Bartók Erika) 
településrendezési szerződést kötött. 
 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (3) bekezdés b) pontja alapján a település egészére készülő 
helyi építési szabályzat kisebb módosításánál a várható környezeti hatás jelentősége és így a 
környezeti vizsgálat szükségessége eseti meghatározás alapján dönthető el. 
 
A Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a településrendezési eszközök kidolgozója kikéri a 
Korm. rend. 3. számú mellékletben meghatározott környezet védelméért felelős közigazgatási 
szervek (a továbbiakban: környezet védelméért felelős szervek) véleményét arról, hogy a 
hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős 
környezeti hatás, szükséges-e a környezeti vizsgálat lefolytatása. 
 

A dokumentáció véleményezése megtörtént.  
 
Az államigazgatási szervek véleményét lásd külön a táblázatban. 
 
A környezet védelméért felelős szervek nyilatkozatai alapján a hatáskörükbe tartozó 
környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően a tervezett módosítással nem 
várható jelentős környezeti hatás, a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartják 
szükségesnek. 
 
Kérem, hogy a Képviselő-testület állapítsa meg, hogy véleménykülönbség nem áll fennáll, és az 
államigazgatási szervek véleményét fogadja el. 
 
Deszk, 2021. augusztus 11. 

Tisztelettel:  
 
Király László 

        polgármester 



 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tárgy: A VP6-19.2.1-21-A1-17 kódszámú „Kulturális értékek megőrzése és megismertetése” 
című programmal kapcsolatos beruházások megvalósítása érdekében a Deszk, Alkotmány utca – 
Ősz utca – Széchenyi István utca – Tempfli tér által határolt terület településrendezési 
eszközeinek módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárása  
 
 
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Deszk Község településrendezési eszközeinek - a fenti 
tárgyban megfogalmazott cél érdekében és lehatárolt területre - szükséges módosításához indított 
partnerségi egyeztetést lezárja.  
A 2021. július 26. – augusztus 10. közötti időszak tartama alatt vélemény nem érkezett, így a 
tervezet módosítást nem igényel. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Azonnal 
 
Erről értesül: 
1. Képviselő-testület tagjai 
2. polgármester 
3. jegyző 
4. Irattár 



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Döntés a VP6-19.2.1-21-A1-17 kódszámú „Kulturális értékek megőrzése és 

megismertetése” című programmal kapcsolatos beruházások megvalósítása érdekében a Deszk, 

Alkotmány utca – Ősz utca – Széchenyi István utca – Tempfli tér által határolt terület 

településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódó környezetvizsgálati egyeztetés 

során beérkezett vélemények lezárásáról 

 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. Törvény 43. § (5) bekezdés b) pontja, valamint az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) 1.§ (3) bekezdés b) pontja és 3. §-a szerint a településrendezési eszközének a Deszk, 
Alkotmány utca – Ősz utca – Széchenyi István utca – Tempfli tér által határolt terület 
módosításának kidolgozása során az alábbiakban megfogalmazott várható környezeti hatások, 
indokok alapján nem tartja szükségesnek a környezeti vizsgálat elvégzését: 

 A tervezett módosításból adódóan táj- és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, 
levegővédelmi, zaj- és rezgésvédelmi és földtani közeg védelmi szempontból nem 
várható jelentős környezeti hatás.  

 A tervi módosítások építészeti örökséget és régészeti örökségeket nem érintenek, 
csak helyi védett épület telkét. 

 A településrendezési eszközökben szereplő tervezet a Körös-Maros Nemzeti Park 
területét nem érinti. 

 A településrendezési eszközök módosítása nem jár olyan tervelemmel, mely 
országhatáron átterjedő jelentős, káros környezeti hatást eredményezne. 

 A változások földtani környezetre gyakorolt hatása csekély, a környezetet károsan 
nem érinti.  

 A tervezett módosítás nem érinti az Országos Erdőállomány Adattárban 
nyilvántartott erdőterületét. 

 Új beépítésre szánt terület kijelölés nem lesz, a meglévőnek területhasználata nem 
változik. 

 A tervezett módosítás termőföldet nem érint. 

 A tervezett módosítással az emberi egészségre kockázatot jelentő negatív irányú 
közegészségügyi hatás nem várható.  

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

Erről értesül: 

1. Képviselő-testület tagjai 

2. polgármester 

3. jegyző 

4. Irattár 



 

KÖRNYEZETVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELDÖNTÉSÉHEZ 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

A 2/2005. (I.11.) sz. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 

Kormányrendelet 4. § (3) pontja szerint a kidolgozó a következő tájékoztatást küldi meg a 

környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséhez: 

 

a/ A tervezési feladat (terv címe, típusa, tartalma, tervezési terület): 

Terv címe:  
Deszk, Alkotmány utca – Ősz utca - Széchenyi István utca – Tempfli tér által határolt terület TRE 

módosítása 
 
Tervezési terület:  
Deszk, Alkotmány utca – Széchenyi István utca – Tempfli tér által határol tömbön belül 
 
Célterület:  
Deszk, Alkotmány utca – Ősz utca - Széchenyi István utca – Tempfli tér által határolt terület TRE 

módosítása 

A célterület nagysága: 3 ha 3962 m
2
 

Azon belül a változással érintett tömbrész: 1 ha 3726 m
2
 

 
Az eljárás típusa: 

Tárgyalásos eljárás 

A célterület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló 60/2021. (VI.30.) önkormányzati 

határozat teszi lehetővé a tárgyalásos eljárás alkalmazását. 
 
Helyzetismertetés (környezeti szempontból lényeges információk): 

Természetvédelmi szempontú érintettség: 

A tervezési terület Natura 2000 területet nem érint, azzal nem határos. 
 
A tervezési terület országos ökológiai hálózatot nem érint 
 
Országos Erdőállomány Adattár: 

Az Országos Erdőállomány Adattár alapján a tervezési terület üzemtervezett tagerdőt nem érint. 

Fotó a területről 

 

 
A fotó az LTK adatszolgáltatásból került felhasználásra. 



 

b/ A rendezés/módosítás célja 
A Deszk község hatályos településrendezési eszközeinek jelen módosítása a VP-619.2.1-21-A1-17 

kódszámú, ”Kulturális értékek megőrzése és megismertetése” című programmal (továbbiakban 

pályázat) kapcsolatos beruházások megvalósíthatóságának érdekét szolgálja. 

 

 

c/ Módosítás lényege és az eredeti tervhez mért jelentősége 
A kulturális értékek bemutatása érdekében tervezett fejlesztések fedett, nyitott kiállító és közösségi 

tér, kemence építését teszik lehetővé. A Tájház telkén épülő (hrsz.:46) tervezett építményt a 

Művelődési ház/ Faluház (hrsz.: 43) számára is elérhetővé kell tenni a közös kulturális programok 

megszervezhetőségének érdekében is. Azonban az önkormányzati tulajdonú ingatlanok között -a 

hatályos 11/2006. (V.29.) Önkormányzati rendelet szabályozási terve szerint- egy változó 

szélességű közterület húzódik, és szeli ketté a célterület déli részét. A módosítás a közterületet 

kialakító szabályozási vonalak megszüntetését, a telkekre jelölt építési vonalak törlését érintené. 

Továbbá a tömbön belüli, település-

központi (Vt) építési övezethez 

kapcsolódó hátsókertek nagyságát is 

meg kell határozni az OTÉK 35.§ (4) 

bekezdése szerint, hogy a tervezett 

építmény minél közelebb kerülhessen 

a szomszédos faluház telkéhez. Egyéb 

módosítás nem történik az 

településközponti építési övezetben, a 

szabályrendeletben lévő paraméterek 

változatlanul maradnak. 

 
A hatályos 11/2006. (V.29.) Ör rendelettel 

elfogadott, többször módosított szabályozás 

terv kivonata 
 

 

 

A többször módosított 246/2003. 

(XII.08.) Öt. határozatú település-

szerkezeti terv „Településközponti” és 

„Falusias” lakóterületbe sorolja a 

célterületet. A terven ábrázolt két 

területhasználat határa változatlan 

marad, ezért nem szükséges szerkezeti 

terv módosítása. 

 

 

 

 
A hatályos 246/2003. (XII.08.) Öt határozatú 

településszerkezeti terv kivonata 



 

d/ A rendelkezésre álló és adható információk 
 (A R. 2. számú melléklete alapján) 

 
Keretet szab: 

a) A tényleges módosítás csak lokálisan kis területi egységet érint (1,37 ha; a község teljes 

méretének 0,02 %-a, elenyésző). Jellegüknél fogva nem változtatja meg a település 

tájszerkezetét, zöldfelületeinek rendszerét. 

b) A módosítás célja nem ellentétes a tervhierarchiában magasabb szinten levő tervekkel, 

programokkal és azokra nincs befolyással. Településszerkezeti tervet nem érinti módosítás. 

c) A fenntartható fejlődést nem befolyásolja. 

d) A módosítás a tájház és környezetének fejlesztésének lehetőségét biztosítja, a környezetére 

többlet terhet nem jelent. 

e) A környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása szempontjából nem jelentős. 

 

2./ Várható környezeti hatások 

a) A módosítás környezeti hatásai nem adódnak össze és nem erősítik egymást. 

b) Országhatáron átterjedő hatás környezeti szempontból nem prognosztizálható. 

c) A módosítás nem idéz elő olyan változásokat, amelyek az emberi egészségre, a környezetre 

kockázatot jelentenek. 

d) A módosítás csak kis terület érint (1,37 ha). 

e) A módosítás nem érint olyan területet, amelyek hazai országos, közösségi vagy más 

nemzetközi szintű védettséget élveznek. 

f) A módosítás feltételezhetően nem idéznek elő 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. számú 

melléklet 3.5.2. és 3.6.2. pontjaiban felsorolt következményeket. 

g) A módosítás nem érinti a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 

kormányrendeletben a vizekre és a védett területekre meghatározott környezeti célkitűzések 

elérését. A vizek állapotromlásával nem kell számolni. 

 

3./ A módosítással érintett terület nem értékesek és nem sérülékenyek, mert 

a) a környezeti elemek, rendszerek és kulturális régészeti örökség szempontjából nem 

különleges, nincsen régészeti lelőhely sem a tömbben, sem pedig a környezetében. A Tempfli 

tér 6. (hrsz.-ú.:42) alatt lévő szeccesziós lakóház és a Széchenyi utca 35. sz. (hrsz.:46) telken 

lévő tájház a Deszk község településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önk. rendelet 

alapján helyi védett épületek; 

b) a területen a környezetvédelmi határértékeket elérő vagy azt meghaladó igénybevétel, 

kibocsátás, illetve szennyezettség nincs; 

c) a terület hasznosítása nem intenzív, lakóépületek és intézmények találhatóak a tömbben. 

 

 

Véleményünk szerint, a fentiek alapján az egyes tervek, illetve programok környezeti 

vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerinti a területre a 

környezet vizsgálat lefolytatása nem indokolt. 

 



Deszk településrendezési eszközeinek módosításához  
környezeti vizsgálat szükségességéről szóló államigazgatási szervek nyilatkozatai 

 

Deszk, Alkotmány utca – Széchenyi István utca – Tempfli tér által határol tömbön belül TRE 

módosítása 
 

SSZ VÉLEMÉNYEZŐ ÉSZREVÉTEL 

1. Csongrád-Csanád Megyei 

Kormányhivatal Környezet-

védelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főo. 

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztály 
CS/Z02/05857-2/2021. 

„A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a 

tervezett módosításból adódóan táj- és természetvédelmi, 

levegőtisztaság-védelmi, zaj és rezgésvédelmi, valamint a földtani 

közeg védelme szempontból nem várható jelentős környezeti hatás, 

ezért a környezeti vizsgálat lefolytatása nem indokolt.” 
 

 

2. Körös-Maros Nemzeti Park 

Igazgatóság 
1560-1/2021. 

„ A rendelkezésre bocsátott egyeztetési megkeresés alapján a 

tervezett Deszk módosítás a település belterületén országos 

jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, 

valamint országos ökológiai hálózat övezetébe tartozó terültet nem 

érint, ezért a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság meglátása 

szerint a 2/2005 (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezet vizsgálta 

nem szükséges.” 
 

3. Csongrád-Csanád Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 
CS/NEF/0893-2/2021 

„ A mellékletként megküldött Tájékoztató információi alapján a 

hatóság megállapította, hogy közegészségügyi szempontból a leírt 

módosítások következtében jelentős környezeti hatás nem várható, 

ezért a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztálya a környezeti vizsgálat lefolytatását 

nem tartja szükségesnek.” 
4. Csongrád Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság (felszíni és felszín 

alatti vizek) 
36500/3327-1/2021 

„….…nyilatkozzuk, hogy módosításhoz _ vízügyi és vízvédelmi 

szempontból – nincs szükség környezeti vizsgálat készítésére.” 
 

 

5. Deszk Község Jegyzője 
(helyi környezetre és 

termvéd.-re kiterjedően) 

Határidőn belül nem nyilatkozott. 
 

6. Csongrád-Csanád Megyei 

Kormányhivatal Állami 

Főépítészi Iroda 
CS/B01/5334-2/2021. 

„Tekintettel a dokumentációban foglaltakra, a munkarész 

kidolgozását nem tartom szükségesnek.” 
 

7. Budapest Főváros 

Kormányhivatala Építésügyi 

és Örökségvédelmi Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi 

Koordinációs Osztály 
 

„….nyilatkozom, hogy a rendelkezésre álló szakanyagok alapján 

műemlékvédelmi és régészeti örökségvédelmi szempontból nem 

tartom szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását.” 
 

8. Csongrád Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság (súlyos ipari 

balesetek) 
Iktatószám: 
36500/3327-1/2021 

„….…tárgyi ügyben, a súlyos ipari balesetek megelőzésére 

kiterjedően a terv környezeti vizsgálatának lefolytatása nem 

indokolt.  
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D E S Z K  K Ö Z S É G  

 

Deszk, Alkotmány utca – Széchenyi I. utca – Tempfli tér által határolt terület 

Célterület:  

Deszk, Alkotmány utca – Ősz utca – Széchenyi I. utca – Tempfli tér 

által határolt tömb 
 
 

T E L E PÜ L ÉS R EN DE Z ÉS I  E S Z K ÖZ E INE K  M ÓD OS ÍT Á S A  
 

 
 
 

Tárgyalásos eljárás keretein belül 
a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32 §. (6) bekezdése c) pontja alapján 

PARTNERSÉGI TERVDOKUMENTÁCIÓ 
 
 

 
I .  JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK  

I I .  BEVEZET ÉS  
I I I .  MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT OK  
IV .  ALÁT ÁMASZT Ó MUNKRÉSZEK  

V.  T ERVIRAT OK 
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D E S Z K  K Ö Z S É G  
 

Deszk, Alkotmány utca – Széchenyi I. utca – Tempfli tér által határolt terület 

Célterület:  

Deszk, Alkotmány utca – Ősz utca – Széchenyi I. utca – Tempfli tér 

által határolt tömb 
 
 

T E L E PÜ L ÉS R EN DE Z ÉS I  E S Z K ÖZ E INE K  M ÓD OS ÍT Á S A  
 

 
 

CÍMLAP 
 
 
 
 
MEGRENDELŐ:  
 DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 6772 Deszk, Tempfli tér 7. 
 Képviselő: Király László polgármester 
 
 
 
  
TERVEZŐ:  
 Bartók Erika Éva 
 településtervező 
 B & B ’99 Tervező és Szolgáltató Bt. 
 6723 Szeged, Debreceni utca 16/a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 0 2 1 .  J Ú L I U S  H Ó  



3 

 

 

 
 

D E S Z K  K Ö Z S É G  
 

Deszk, Alkotmány utca – Széchenyi I. utca – Tempfli tér által határolt terület 

Célterület:  

Deszk, Alkotmány utca – Ősz utca – Széchenyi I. utca – Tempfli tér 

által határolt tömb 
 
 

T E L E PÜ L ÉS R EN DE Z ÉS I  E S Z K ÖZ E INE K  M ÓD OS ÍT Á S A  
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
I. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ 4-7 
 1. Helyi Építési Szabályrendeletet módosító rendelet és melléklete 

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

 

II. BEVEZETÉS 8-10 
1. Előzmények 
2. Eljárás módja és a tervezési program 

 

III. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK 11-15 
1. Helyzetfeltáró munkarész 

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

2. Helyzetértékelő munkarész 
 

IV. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 16-17 
1. Szabályrendelet módosítása 
2. Szabályozási terv módosítása 

 

V. TERVIRATOK 18-20 

 60/2021. (VI.30.) önkormányzati határozat 
a településrendezési eszközök módosításának elindításáról és a kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánításáról szóló döntés 

 Földhivatali alaptérkép részlete 
 
 
 

Szeged, 2021. július hó 
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TERVEZET 
 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
..…. / 2021. (…...) számú rendelete 

Deszk Község Építési Szabályzatáról szóló 
11/2006.(V.29.) Öt. rendelet  

módosításáról 
 
 

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

1.§ 
A 11/2006. (V.29.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 1.§ (2) pontja szerinti 3. 
sz. mellékletét képező SzT-2 jelű belterületi tervlap részlete az 1. sz. melléklet szerint 
módosul. 
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2.§ 
A 7.§ az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 
(5) A Vt* területen a hátsókert mérete 0 m. Az építési övezetre vonatkozó 
előírásoknál a (2) és (3) bekezdést kell figyelembe venni. 
 
 

3.§ 
Az SzT-2 sz. belterületi szabályozási tervlap jelmagyarázata az alábbi jelekkel egészül 
ki: 

„Betűjelek” oszlopban 
 

 
 

„Építési használat határérték megengedett határai” oszlopban 
 
 
 
 
 
 

4.§ 
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést 
követően indított ügyekben kell alkalmazni. 
 
 
 
 
 
 Király László Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
Kihirdetve: Deszk, 2021………………………… Dr. Mucsi Enikő 
 aljegyző 
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…../2021.(……) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete 
 
 
 

 
 
 

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

II/1. Előzmények 
 
Deszk pályázati forrást nyert a VP-619.2.1-21-A1-17 kódszámú, ”Kulturális értékek 
megőrzése és megismertetése” című programmal (továbbiakban pályázat). A tervezett 
beruházások megvalósíthatóságának érdekében szükség van a hatályos 
településrendezési eszközök (továbbiakban: Terv) módosítására. 
 

II/2. Eljárás módja és a tervezési feladat 
 
Deszk község településrendezési eszközei 2003-2006 között készültek. A szerkezeti 
tervet az Önkormányzat 246/2003.(XII.08.) Öt. határozatával, a Helyi Építési 
Szabályzatot 11/2006.(V.29.) önkormányzati rendelettel fogadta el. Az eltelt 15 év során 
két kisebb módosításra került sor. 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet záró rendelkezése 
lehetőséget biztosít, hogy a jelenlegi módosítást az Önkormányzat a még a 2012. 
augusztus 6-ig érvényben lévő, az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban: 
Korm.rendelet) alapján készítse el 2021. december 31-ig, illetve a Korm.rendelet 2021. 
július 16-tól hatályos zárórendelkezése a TRE módosítását 2023. december 31-ig 
engedi elvégezni. Ezen rendelkezés előírja, hogy mely időintervallumba tartozó építési 
országos előírások, mely részét lehet alkalmazni a településrendezési eszközök 
módosítása során. Ennek megfelelően a jelen tervdokumentáció az említett 
jogszabályok alkalmazásával készül. 
 
A településrendezés fő célja a település kulturális értékeinek bemutatásához tervezett 
fejlesztések megvalósítása. A pályázati forrás felhasználása érdekében a képviselő 
testület 60/2021. (VI.30.) önkormányzati határozatában döntött a településrendezési 
eszközök módosításáról és ugyanebben az iratban a pályázati határidők miatt 
célterületet kiemelt fejlesztési területté is nyilvánította. Az erről szóló határozat a tervirat 
részben csatolásra került. 
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A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja 
szerint lehetőség van a módosítás tárgyalásos eljárás szerinti lebonyolítására. 
 
 
A kulturális értékek bemutatásához, kiállítások rendezéséhez, közösségi programok 
megszervezéséhez fedett, nyitott kiállító, közösségi teret és „Falukemencét” kívánnak 
építeni a Széchenyi utca 35. sz. (hrsz.: 46) alatt lévő tájház telkén. Továbbá közös, a 
témához is kapcsolódó, kulturális programok szervezésének lehetőségét is biztosítani 
kívánja az önkormányzat a szomszédos a Művelődési házzal/Faluházzal (hrsz.: 43), így 
szükség lenne legalább a telek hátsó részek közvetlen kapcsolatának biztosítása és a 
pályázatban is meghatározott építmény elhelyezésére a közös telekhatárok szakaszok 
közelében. 
A hatályos 11/2006. (V.29.) Önkormányzati rendelet szabályozási terve szerint egy 
változó szélességű közterület szeli ketté a célterület déli részét a faluház és a tájház 
között, melynek törlésére van szükség. Ezzel egyidőben a jelölt építési vonalakat is meg 
kell szüntetni. A két hasonló jellegű telekhasználat összefonódásának biztosítása 
érdekében a tömbön belül településközponti (Vt) építési övezethez kapcsolódó, 
hátsókertek nagyságát is meg kell határozni a lehető legkisebb értékben az OTÉK 35.§ 
(4) bekezdésének első mondata által biztosított lehetőség alapján. 
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III. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
 

III/1. Helyzetfeltáró munkarész 
 
III/1.1. A módosítással érintett terület bemutatása 
 

A Deszk, Alkotmány utca – Ősz 
utca – Széchenyi utca – Tempfli 
tér által határolt célterület a 
község központjában helyez-
kedik el. A tömb beépítettsége 
kialakult, falusias hangulatú 
lakóterület, melyek közé 
ékelődnek a környezethez 
illeszkedő, arányos léptékű 
intézményi épületek is. Itt áll a 
Tempfli tér felől a Deszki 
Művelődési Ház és Könyvtár 
/FALUHÁZ/, a Tempfli tér és a 
Széchenyi I. utca sarkán az 

Egészségház, a Széchenyi I. utca felől pedig Népi Hagyományőrző Közösségi Ház 
/Tájház/. 
A tömb telkeinek mérete változó, a beépítettség intenzitása alacsony, kirívó 
területhasználat nincs a földrészleten. 
 
A célterületen 29 db telek helyezkedik el, a tömb területe 33962 m2. A tényleges 
változással érintett területrész 10 db telekből áll, mely 1,37 hektár.  
A vizsgált földrészlet teljes közművel ellátott. 
 
III/1.2. Fotók a célterület utcáiról 
 

 Tempfli tér Széchenyi utca nyugati irányból. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Széchenyi utca keleti irányból. Ősz utca 
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II/1.3. A hatályos településrendezési eszközök 
 
II/1.3.1. Szerkezeti terv 
A hatályos szerkezeti terv „Falusias 
lakóterület”-be és ”Településközponti 
terület”-be sorolja a tömböt. Jelöli a 
településközponti területben lévő 
faluházat (művelődési házat) 
piktogrammal. 
 

 
Falusias lakóterület 
 
Településközponti terület 

 
 
 
 
II/1.3.2. Helyi építési szabályzat 
A többször módosított Deszk község Építési Szabályzatról szóló 11/2006. (V.29.) 
Önkormányzati rendelet nem határozza meg a Településközponti területen a hátsókert 
méretét, ezért a az országos előírást kell alkalmazni. A hátsókert mérete 6,0 m, vagy a 
hátsókertre néző tényleges építménymagasság. A célterület tömbjében a 6,0 m az 
általános adat, amely gátat szab a pályázati fejlesztéshez. 
 
 
II/1.3.3. Szabályozási terv 
A belterületi szabályozási terv „Településközponti terület”-be (Vt) sorolja a tájház, a 
faluház telkét és a környezetében lévő 10 db telket. Az oldal telekhatárral illetve hátsó 
telekhatárral érintkező, 43 és 46 
hrsz-ú ingatlant a szabályozási 
vonallal szabályozott közterület 
választja el. A Településképi 
rendelet szerint tömbön belül két 
épület helyileg védett objektumok, 
melyet a szabályozási terv „H” 
betűvel jelöl. 
 
A földrészlet Alkotmány utca felőli 
részén, „Területhasználati egység 
határa” jellel elválasztottan 
„Kialakult falusias lakóterület” 
építési övezet jele (Lfk) és a 37 
hrsz-ú telekre húzott „Feltételhez 
kötött telekalakítási és építési 
tilalom határa” látható. 
 
 

Az Ősz utca 23. számú, 49 hrsz-ú 

telket felező területhasználati határ. 
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II/1.4. Épített környezet vizsgálata, régészeti örökségvédelem 
 
A célterület tömbjében Deszk község településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) 
önkormányzati rendelet két objektumot véd helyileg. 
 

10 
CÍM HRSZ. VÉDETTSÉG 

 

Tempfli tér 6. 42 HV 

ÉPÜLET FAJTA Lakóház 

LEÍRÁS 

Hagyományos lakóház szeccesziós jellemzőkkel, 2+1 
ablakosztással, utcára merőleges nyeregtetővel. 

 

13 
CÍM HRSZ. VÉDETTSÉG 

 

Széchenyi u. 35. 46 HV 

ÉPÜLET FAJTA Tájház 

LEÍRÁS 

Népi Hagyományőrző Közösségi Ház a hagyományos 
lakóház elemeit őrzi: 2+1 ablakosztással, utcára 
merőleges nyeregtetővel, tűzfalas kialakítással. 

 
A település egész területén 51 db régészeti lelőhely található. A Tempfli térnél, a falu 
központjában nincs lelőhelyi érintettség. 
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III/2. Helyzetértékelő munkarész 
 
A helyzetfeltáró munkarész alapján megállapítható, hogy pályázati projektben vállalt 
fejlesztés a telkek közötti utca törlésével és a hátsókert megszüntetésével teljesíthető. A 
tervezési feladatok pontjában felvázolt fejlesztési irányelv az érintett terület 
adottságaival, környezetével nem lesz ellentétes. 
A tervezett módosítások az alapközműveket és a közlekedési rendszert nem érintik. A 
törölt, tervezett feltáró útra nem lesz szükség a jövőben. 
 
 
 
 
 
 

Szeged, 2021. július hó 
 Bartók Erika 
 településtervező 
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IV. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
 
 

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

IV/2. Szabályozási terv módosítása 
A hatályos szabályozási tervlapon törlésre kerültek a tervezett közterületet határoló 
szabályozási vonalak. Az Ősz utca 23. sz., 49 hrsz-ú telket kettévágó szabályozási 
vonal és a kerítés építési kötelezettséget jelölő vonal helyére építési övezeti határ jele 
került, így a módosítás a településszerkezeti tervet nem fogja érinteni. Ennek a két 
építési övezettel érintett teleknek az építési joga a hamarosan egyeztetésre kerülő, 
teljes települést érintő településrendezési eszközökben rendeződik majd. A köztes 
állapotban a közterület telekrész településközponti területbe való átsorolása már bővíti a 
49 hrsz-ú telek építési lehetőségeit. A szabályozási vonalak törlésével együtt az építési 
vonalak is megszüntetésre kerültek. Az építési övezet jele a településközponti területen 
a sajátos hátsókert méretére vonatkozó előírás miatt Vt* jel(ek)re változott. 
 
 
 
 
 
 
Szeged, 2021. július hó 
 Bartók Erika 
 településtervező 
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D E S Z K  K Ö Z S É G  
 

Deszk, Alkotmány utca – Széchenyi I. utca – Tempfli tér által határolt terület 

Célterület:  

Deszk, Alkotmány utca – Ősz utca – Széchenyi I. utca – Tempfli tér 

által határolt tömb 
 
 

T E L E PÜ L ÉS R EN DE Z ÉS I  E S Z K ÖZ E INE K  M ÓD OS ÍT Á S A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. TERVIRATOK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 0 2 1 .  J Ú L I U S  H Ó  
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Földhivatali alaptérkép részlete 
 

1716. sz. Állami adatszolgáltatás alapján készült. 


