JEGYZŐKÖNYV
Készült: Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. augusztus 12-én tartott
rendkívüli testületi ülésén
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Macskássy-terme (Deszk, Tempfli tér 7.)
Jelen vannak:
Király László polgármester
Brczán Krisztifor alpolgármester
Karácsonyiné Fehérvári Szilvia Nóra képviselő
Sztán László képviselő
Schultz Józsefné képviselő
Györgyey János képviselő
Tanácskozási joggal:
Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita jegyző
Igazoltan távol:
Sillóné Varga Anikó képviselő
Király László polgármester:
Köszönti a jelenlévő képviselőket és a tanácskozási joggal megjelenteket. Megállapítja, hogy a
testületi ülés 6 fővel határozatképes. Sillóné Varga Anikó képviselő jelezte, hogy nem tud részt
venni az ülésen. Ezt követően a meghívó alapján javaslatot tesz a napirendi pontokra.
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet egyhangúlag, 6 igen szavazattal
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
A 2022. augusztus 12-én tartott testületi ülés napirend elfogadó határozata
Tárgy: Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testület 2022. augusztus 12-én tartott ülés
napirendjének elfogadása
HATÁROZAT
NAPIREND
1. A zöldfelületek létesítéséről, kezeléséről és védelméről szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Király László polgármester
2. Döntés Deszk Község Településrendezési Eszközeinek módosításával kapcsolatos
egyeztetés lezárásáról és a környezetvizsgálat nem szükségességéről
Előadó: Király László polgármester
3. Deszk Község Településszerkezeti Tervének módosítása, a HÉSZ módosítása
valamint a TKR rendelet módosítása
Előadó: Király László polgármester
4. Fogorvosi feladatellátási szerződés módosítása
Előadó: Király László polgármester
5. dr. Balla Beáta háziorvos helyettesítési rendjének bővítése
Előadó: Király László polgármester
6. Döntés az Alföldvíz Zrt. kompenzálási ajánlatával kapcsolatban
Előadó: Király László polgármester
1. Napirendi pont:
A zöldfelületek létesítéséről, kezeléséről és védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Király László polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Király László polgármester:
A testület 2022. május 31-én megalkotta a zöldfelületek létesítéséről, kezeléséről és védelméről
szóló önkormányzati rendeletet. Itt szabályozta a közterületi zöldfelületeken történő parkolás,
megállás, azokra való ráhajtás tilalmát. Azonban a Kúria határozata alapján ez a cselekmény a
szabálysértési törvény szabálysértési tényállása, ezért az önkormányzat azt már nem külön nem
szabályozhatja. Emiatt megtörtént a rendelet szabályozásának felülvizsgálata, mely alapján a
rendelet módosítása indokolt.
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita jegyző:
A Kúria döntését egy budapesti kerület helyi rendelete vonatkozásában mondta ki, de ez a döntés
minden önkormányzatra nézve kötelező. Tilos a párhuzamos jogalkotás.
Felkéri Györgyey János képviselőt, a Pénzügyi- Ügyrendi- és Kulturális Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság álláspontját az előterjesztéssel kapcsolatban.
Györgyey János képviselő:
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az elhangzott kiegészítésekkel elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Király László polgármester:
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést egyhangúlag, 6 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta meg.
Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2022. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete
a zöldfelületek létesítéséről, kezeléséről és védelméről szóló 8/2022. (V.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §
A zöldfelületek létesítéséről, kezeléséről és védelméről szóló 8/2022. (V. 31.) önkormányzati
rendelet 9. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Közterületi zöldfelületen tilos:)
„e) járművet mosni,”
2. §
Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

Király László s.k.
polgármester

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita s.k.
jegyző

2. Napirendi pont:
Döntés Deszk Község Településrendezési Eszközeinek módosításával kapcsolatos egyeztetés
lezárásáról és a környezetvizsgálat nem szükségességéről
Előadó: Király László polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)

Király László polgármester:
A településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő módosítására a B&B ’99
Szolgáltató Bt.-vel kötött az Önkormányzat tervezési szerződést. A tervezési szerződés alapján a
tervező vállalta, hogy elkészíti és dokumentálja a Deszk község településrendezési eszközeinek
igazgatási területre vonatkozó általános módosítása című tervdokumentációt. A
tervdokumentáció elkészítése során a megrendelő részéről további tervezési igény merült fel,
melyre tekintettel szükségessé vált a szerződés módosítása. A szerződésmódosítás alapján a
tervezési díj bruttó 120.000,-Ft-tal emelkedett. Ezt a szerződésmódosítást kellene utólagosan
jóváhagynia a testületnek.
Felkéri Györgyey János képviselőt, a Pénzügyi- Ügyrendi- és Kulturális Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság álláspontját a tervezési szerződés módosításának utólagos jóváhagyásával
kapcsolatban.
Györgyey János képviselő:
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az elhangzott kiegészítésekkel elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Király László polgármester:
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést egyhangúlag, 6 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
90/2022. (VIII. 12.) önkormányzati határozata
Tárgy: Döntés a tervezési szerződés módosításának utólagos jóváhagyásáról
HATÁROZAT
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy utólagosan jóváhagyja az
előterjesztés mellékletét képező, a B&B ’99 Szolgáltató Bt.-vel (tervező: Bartók Erika) 2022.
április 26. napján megkötött tervezési szerződés módosítását, mely alapján a tervezési díj összesen
bruttó 480.000,- Ft.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesítést kap:
1.
Képviselő-testület tagjai
2.
polgármester
3.
jegyző
4.
PH műszaki ügyintéző
5.
irattár
Király László polgármester:
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. Emiatt a településrendezési eszközök kidolgozója kikéri a környezetvédelméért felelős
közigazgatási szervek véleményét. A dokumentáció véleményezése után a környezet védelméért
felelős szervek által tett nyilatkozatok alapján a hatáskörükbe tartozó illetően a tervezett
módosítással nem várható jelentős környezeti hatás, ezért a környezeti vizsgálat lefolytatását nem
tartják szükségesnek.

Felkéri Györgyey János képviselőt, a Pénzügyi- Ügyrendi- és Kulturális Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság álláspontját a településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő
módosításához kapcsolódó környezetvizsgálati egyeztetés során beérkezett vélemények
lezárásával kapcsolatban.
Györgyey János képviselő:
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az elhangzott kiegészítésekkel elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Király László polgármester:
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést egyhangúlag, 6 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
91/2022. (VIII. 12.) önkormányzati határozata
Tárgy: Döntés Deszk Község Településrendezési Eszközeinek egyszerűsített eljárásban történő
módosításához kapcsolódó környezetvizsgálati egyeztetés során beérkezett vélemények
lezárásáról
HATÁROZAT
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 eszközök módosításának
kidolgozása során – figyelemmel az államigazgatási szervek véleményére – az alábbiakban
megfogalmazott várható környezeti hatások, indokok alapján nem tartja szükségesnek a

környezeti vizsgálat elvégzését:










A
tervezett
módosításokból
adódóan
tájés
természetvédelmi,
hulladékgazdálkodási, levegővédelmi, zaj- és rezgésvédelmi és földtani közeg
védelmi szempontból nem várható jelentős környezeti hatás.
A tervi módosítások építészeti és régészeti örökségeket, illetve helyi védett épületek
telkét nem érintik.
A településrendezési eszközökben szereplő tervezetek a Körös-Maros Nemzeti
Park területét nem érintik.
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 érintik.
A tervezett módosítások nem érintik az Országos Erdőállomány Adattárban
nyilvántartott erdőterületét.
Új beépítésre szánt terület kijelölés nem lesz.
A tervezett módosítások termőföldet nem érintenek.
A tervezett módosításokkal 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

A 91/2022. (VIII. 12.) önkormányzati határozat melléklete
Deszk község településrendezési eszközeinek módosításához való
környezeti vizsgálat szükségességéről az államigazgatási szervek nyilatkozatai
SSZ

VÉLEMÉNYEZŐ

Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Agrárügyi
1.
Főosztály Erdészeti Osztály
-25
Iktatószám:
BK/ERD/06194-2/2022.
Körös_Maros Nemzeti Park
2. Igazgatóság
-27 964-7/2022.ikt.sz.
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Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály Növényés Talajvédelmi Osztály
Iktatószám:
CS/F01/01716-2/2022.
Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási
Főosztály Hatósági és
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály
Iktatószám:
CS/Z02/05768-2/2022.
Nemzeti Népegészségügyi
Központ
Kémiai Biztonsági és
Kompetens Hatósági
Főosztály
Iktatószám:
40421-2/2022/KBKHF
SZTFH Bányászati és
Gázipari Főosztály Szolnoki
Bányafelügyeleti Osztály
Iktatószám:
SZTFH-BÁNYÁSZ/76692/2022
Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Földhivatali
Főosztály
Iktatószám:
10767-2/2022.
Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Állami
Főépítészi Iroda
CS/B01/6538-2/2022.
Csongrád-Csanád Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Iktatószám:
35600/3021-1/2022.ált.

ÉSZREVÉTEL

“A környezeti vizsgálat lefolytatását erdészeti szempontból nem
tartjuk indokoltnak.”
“…a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság meglátása szerint az
egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.
(I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat elkészítése nem
szükséges.”
“Jelen eljárásban csatolt dokumentumok alapján talajvédelmi
szempontból jelentős környezeti hatás nem várható. A talajvédelmi
hatóság a településrendezési eszközök jelenlegi módosítása
vonatkozásában nem tartja szükségesnek a környezeti vizsgálat
lefolytatását.”
“A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett
módosításból adódóan táj- és természetvédelmi, levegő-tisztaság
védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, valamint a földtani közeg védelme
szempontjából nem várható jelentős környezeti hatás, ezért a
környezeti vizsgálat lefolytatása nem indokolt.”

“Deszk Község településrendezési eszközeinek módosítását kiváltó
rendezési célok között nem azonosítottunk olyan elképzelést,
melynek kémiai biztonsági szempontból környezeti hatása lenne, így a
környezeti vizsgálat elvégzését nem tartjuk szükségesnek.”

“…a mellékelt dokumentáció tartalmával egyetért, javaslatot nem
tesz, kifogást nem emel. Ennek alapján nem tartja szükségesnek a
környezeti vizsgálat elkészítését a módosításhoz mivel a
területhasználatok földtani környezetre gyakorolt hatása csekély.”
“A fent leírtak alapján a termőföld mennyiségi szempontjait
figyelembe véve jeletős környezeti hatás nem várható, amennyiben a
fent leírtak betartásra kerülnek környezeti vizsgálat nem szükséges.”

A kiadott levelében nem tért ki a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet
szerinti jogkörére, ezért úgy tekintjük, hogy nem tartja szükségesnek a
környezeti vizsgálat lefolytatását.
“Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet)
rendelet 3. számú melléklet II.2.j) pontja alapján, tárgyi ügyben, a
súlyos ipari balesetek megelőzésére kiterjedően a terv környezeti
vizsgálatának lefolytatása nem indokolt.”

10.
-40

11.

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
CS/NEF/0913-2/2022
BFKH Építésügyi és
Örökségvédelmi Főosztály
Építésügyi és Örökségvédelmi
Koordinációs Osztály

A Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerint nyilatkozzuk továbbá,
hogy a tervezett módosításhoz vízügyi és vízvédelmi szempontból
nincs szükség környezeti vizsgálat készítésére.”
“A hatóság továbbá megállapította, hogy a fenti dokumentációban
ismertetett módosítások közvetlen közegészségügyi szempontból
jelentős környezeti hatás nem várható, ezért a Csongrád-Csanád
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya nem tartja
szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását.”
A megkeresésre nem válaszoltak, ezért a “környezeti vizsgálat nem
szükséges” véleményezőnek tekintjük.

Király László polgármester:
Tekintettel a településrendezési eszközeinek módosításához indított partnerségi egyeztetésre,
2022. június 30. – július 14. közötti időszaka alatt vélemény nem érkezett, így a partnerségi
egyeztetés alapján a tervezet módosítást nem igényel. Emiatt a településrendezési eszközeinek
szükséges módosításához indított véleményezési szakaszt, valamint partnerségi egyeztetést
lezárja.
Felkéri Györgyey János képviselőt, a Pénzügyi- Ügyrendi- és Kulturális Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság álláspontját a tervezési szerződés módosításának utólagos jóváhagyásával
kapcsolatban.
Györgyey János képviselő:
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az elhangzott kiegészítésekkel elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Király László polgármester:
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést egyhangúlag, 6 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.

92/2022. (VIII. 12.) önkormányzati határozata
Tárgy: Döntés Deszk Község Településrendezési Eszközeinek egyszerűsített eljárásban történő
módosításához kapcsolódó véleményezési szakasz és partnerségi egyeztetés lezárása
HATÁROZAT
1. 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 41. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Deszk Község településrendezési eszközeinek
szükséges módosításához indított véleményezési szakaszt, valamint partnerségi egyeztetést

lezárja.

2. A partnerségi egyeztetés 2022. június 30. – július 14. közötti időszaka alatt vélemény nem
érkezett, így a partnerségi egyeztetés alapján a tervezet módosítást nem igényel.
3. A Képviselő-testület a Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése alapján a véleményezési szakaszban
beérkezett véleményeket megismerte, azokat elfogadta a határozat mellékletét képező táblázatban
foglaltak szerint.

4. A Képviselő-testület dönt arról, hogy képviselő-testületi indítvány alapján a tervezetet az alábbi
szabályozással egészíti ki:
„A településen max. 2,30 m magas kerítés építhető, kivéve a 19. § (10) bekezdésben, 30. § (6) bekezdésében és
a 40. § (4) bekezdés d) pontjában foglaltak.”
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
Erről értesül:
1. Képviselő-testület tagjai
2. polgármester
3. jegyző
4. Irattár
A 92/2022. (VIII. 12.) önkormányzati határozat 1. melléklete
A településrendezési eszköz tervezetéhez az eljárásban résztvevő államigazgatási szervek részéről
érkezett észrevételek és az ezekre hozott döntések

SSZ.

1.
-25

VÉLEMÉNYEZŐ

ÉSZREVÉTEL

DÖNTÉS

BKMKH Agrárügyi Főosztály „A véleményezési tervanyagban leírtak A tervezet módosítását
Erdészeti Osztály
nem igényli.
ellen nincs kifogásunk.”
Iktatószám:
BK/ERD/06194-2/2022.

2.
-26

Alsó-Tisza_Vidéki Vízügyi
Igazgatóság

„A tervezett változtatások ellen A tervezet módosítását
nem igényli.
igazgatóságunk kifogást nem emel.”

Iktatószám:
1922-0008/2022.

3.
-27

4.
-29

Körös_Maros Nemzeti Park
Igazgatóság

„A rendelkezésre bocsátott D1/24597/2022. számú megkeresés, illetve
annak melléklete alapján a Körös964-7/2022.ikt.sz.
Maros Nemzeti Park Igazgatósága
részéről, természet- és tájvédelmi
szempontú javaslat, észrevétel nem
merült fel.”
CSCSMKH Környezet„A hatóság a benyújtott dokumentáció
védelmi, Természetvédelmi és alapján a Településrendezési Eszközök
Hulladékgazdálkodási Főo.
és
Helyi
Építési
Szabályzat
Hatósági és Környezetvédelmi módosítására vonatkozóan nem emel
és Természetvédelmi Osztály kifogást.”
Iktatószám:

A tervezet módosítását
nem igényli.

A tervezet módosítását
nem igényli.

CS/Z02/05768-2/2022.

5.

SZTFH Bányászati és
Gázipari Főosztály Szolnoki
Bányafelügyeleti Osztály

-31

Iktatószám:

“…a mellékelt dokumentáció tartalmával A tervezet módosítását
egyetért, javaslatot nem tesz, kifogást nem igényli.
nem emel.”

SZTFH-BÁNYÁSZ/76692/2022

6.
-32

Nemzeti Média és Hírközlési
Hatóság
Iktatószám:
CE/15711-2/2022.

7.
-34

“…A felsorolt jogszabályok alapján a
Hatóság kéri a rendelet-tervezet
felülvizsgálatát, a magasabb rendű
jogszabályok
előírásaival
való
összhangba hozását.”

A válasz a terviratok közé
illesztett tervezői
feljegyzésben olvasható,
ahol az esetleges
módosítás leírása is
látható.

CSCSMKH Műszaki Hatósági “A módosítás tervezetét a Hatóság A tervezet módosítását
Főosztály Közlekedési és
áttanulmányozta, azzal kapcsolatban nem igényli.
Útügyi Osztály
kifogást nem emel, észrevételt nem
tesz.”
Iktatószám:
CS/TUT/00180-2/2022.

8.

Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Főosztály mint
honvédelmi szakhatóság
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Nyt. szám:
10853-2/2022/h

9.
-36

10.
-37

CSCSMKH Földhivatali
“A módosított dokumentációt – A tervezet módosítását
Főosztály Szegedi Földhivatali amennyiben a megvalósítás során a fent nem igényli.
Osztály
leírtak
(a
termőföld
védelemre
vonatkozó
szabályok)
betartása
Iktatószám:
biztosított – a hivatal elfogadásra
javasolja.”
10767-2/2022.
CSCSMKH Építésügyi és
Örökségvédelmi Főosztály
Építésügyi Hatósági Osztály
1.
CS/B01/04154-4/2022

11.
-38

“ …a dokumentációban foglaltak a A tervezet módosítását
honvédelem érdekeit nem érintik, a nem igényli.
Magyar
Honvédség
nemzeti
és
szövetségi védelmi feladatai végrehajtása
biztosított, ezért az abban foglaltakkal
kapcsolatban külön észrevételt nem
teszek.”

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Állami
Főépítészi Iroda

“A benyújtott tervanyagban feltüntetett A tervezet módosítását
változtatási szándékok örökségvédelmi nem igényli.
érdeket nem sértenek, ezért az
örökségvédelmi hatóság a tervanyag
elfogadása ellen nem emel kifogást.”

Hat észrevételt tesz az Állami Főépítész:

Az észrevételekre a
terviratokba helyezett
A
hírközlési
torony
elhelyez- feljegyzésben olvashatóak
hetőségére vonatkozó előírás kapcsán a válaszok, ahol az
kéri az építményekre vonatkozó esetleges módosítás leírása

CS/B01/6538-2/2022.

általános előírás megfogalmazását.

is látható.

 “A HÉSZ 8.§ (2) bekezdésre
vonatkozó
módosítás
első
mondatában elírás van, kérem javítani.
(“beültetési” helyett “beépítési “
szöveg szerepel)”
 “A HÉSZ 17.§ (8) bekezdés törlését
kérem……..”
 “A HÉSZ 19. § (1) bekezdésével
kapcsolatban megjegyzem, hogy az
építési helyet a HÉSZ jelöli ki. Kérem
a
bekezdés
ennek
megfelelő
átfogalmazását.”
 “A közkert felőli 0 m-es előkerti
előírást kérem általános rendelkezésként megfogalmazni. A hrsz.-hoz
kötött előírás telekalakítás esetén
követhetetlenné válik.”
 “A HÉSZ 20. § (3) bekezdése
véleményem
szerint
túlzó
korlátozás……...Településrendezési,
építési szempontból az osztatlan
közös
tulajdonhoz
kötöttség
irreleváns.”

12.

Csongrád-Csanád Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

-39

Iktatószám:
35600/3021-1/2022.ált.

13.

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály

-40

CS/NEF/0913-2/2022

“A
benyújtott
tervdokumentációt A tervezet módosítását
áttanulmányoztuk,
azzal
szemben nem igényli.
vízgazdálkodási
és
vízvédelmi
szempontból kifogást nem emelünk – az
általános érvényű tűzvédelmi előírásokon
túlmenően – továbbá iparbiztonsági és
polgár
védelmi
szempontból
észrevételem nincs.”
“A Deszk Község Településrendezési A tervezet módosítását
Eszközeinek Módosítása 2022. június hó nem igényli.
elnevezésű, a település honlapján
elérhetővé tett Egyeztetési tervdokumentációt a népegészségügyi hatóság
közegészségügyi szempontból megvizsgálta és megállapította, hogy a
dokumentumban ismertetett módosítások közegészségügyi érdeket nem
sértenek,
ezért
a
CSCSMKH
Népegészségügyi Főosztálya kifogást
nem emel.

A 92/2022. (VIII. 12.) önkormányzati határozat 2. melléklete
Az eljárásban résztvevő Partnerek részéről érkezett észrevételek és az ezekre hozott döntések

SSZ.

VÉLEMÉNYEZŐ

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
1.
-24

Csongrád-Csanád Megyei
Igazgatóság
Iktatószám:

ÉSZREVÉTEL

DÖNTÉS

A tervezet módosítását nem
“A
véleményezendő
tervanyaggal igényli.
kapcsolatban külön észrevételt nem
teszünk, tekintve, hogy az állami
közúthálózatra nem tartalmaz változtatási
javaslatot.”

CSO/82/41/2022.

3. Napirendi pont:
Deszk Község Településszerkezeti Tervének módosítása, a HÉSZ módosítása valamint a TKR
rendelet módosítása
Előadó: Király László polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete)
Király László polgármester:
A testület korábban döntött a Deszk, 1560 hrsz.-ú, 1561 hrsz.-ú, 1562 hrsz.-ú, 1563 hrsz.-ú, 1564
hrsz.-ú, 1565/1 hrsz.-ú, 1565/2 hrsz.-ú, 2925 hrsz.-ú és 2926 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó
településrendezési előírások megváltoztatása érdekében a településrendezési eszközök
módosításáról. Ennek folyományaként a testület kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a Deszk,
a Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által határolt
tervezési területet a gazdasági terület átalakítása és bővítése, valamint a 0278 hrsz.-ú telket a
szükséges biológiai aktivitásérték pótlása érdekében. A Testület továbbá a közpark kialakításához
az 1436 hrsz.-ú telket is kiemeltté tette. Az erre vonatkozó partnerségi egyeztetés lezárult, amire
tekintettel az Állami Főépítész megküldte az önkormányzat részére a záró szakmai véleményét,
melyben tájékoztatta a polgármestert arról, hogy a településrendezési eszközök módosításának
dokumentációjának jóváhagyása jogszerűen megtehető.
Felkéri Györgyey János képviselőt, a Pénzügyi- Ügyrendi- és Kulturális Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság álláspontját Deszk Településszerkezeti Tervének módosításával
kapcsolatban.
Györgyey János képviselő:
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az elhangzott kiegészítésekkel elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Király László polgármester:
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést egyhangúlag, 6 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.

93/2022. (VIII. 12.) önkormányzati határozata
Tárgy: Deszk Településszerkezeti Tervének módosítása
HATÁROZAT
A Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 126/2021. (XII. 08.) önk.
határozatával elfogadott Településszerkezeti tervet és mellékleteit a Deszk, Jakabb Gyula
utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által határolt tervezési
területre, illetve a 1436 hrsz.-ú és a 0278 hrsz.-ú telkekre vonatkozásában az alábbiak szerint
módosítja:
„Deszk Község Településrendezési eszközök – Külterület - szerkezeti terv” megnevezésű
1. sz. melléklete jelen határozat 1. sz. melléklete szerint módosul.
„Deszk Község Településrendezési eszközök – Belterület - szerkezeti terv” megnevezésű 2.
sz. melléklete jelen határozat 2. sz. melléklete szerint módosul.
„Településszerkezeti terv jelmagyarázata” megnevezésű 3. sz. melléklet helyébe a jelen
határozat 3. sz. melléklete lép.
„A településszerkezeti terv leírása” című 4. melléklete jelen határozat 4. sz. mellékletében
foglaltakkal kiegészül.
„A település területi mérlege” megnevezésű 5. sz. melléklete jelen határozat 5. sz. melléklete
szerint módosul.
„A területrendezési tervvel való összhang igazolása” megnevezésű 6. sz. melléklete jelen
határozat 6. sz. mellékletét képező 6/1. sz. melléklettel kiegészül.
„A biológiai aktivitásérték számítása az új településszerkezeti tervhez” megnevezésű 7. sz.
melléklete jelen határozat 7. sz. melléklettét képző 7/A. melléklettel kiegészül.
A Deszk Településszerkezeti terv a jelen határozat 8. sz. mellékletét képző „Változások
bemutatása” megnevezésű 8/1/A sz. melléklettel kiegészül.
A Deszk Településszerkezeti terv a jelen határozat 9. sz. mellékletét képző „Változások
szöveges leírása” megnevezésű 8/2/A sz. melléklettel kiegészül.
b)

A képviselő-testület felkéri Király László polgármestert, hogy a településszerkezeti terven a
változásokat vezettesse át.

1. sz. melléklet a 93/2022. (VIII. 12.) önkormányzati határozathoz
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által határolt
tervezési területre, illetve a 1436 hrsz.-ú és a 0278 hrsz.-ú telkekre vonatkozóan
1. sz. melléklet Deszk Településszerkezeti Tervéről szóló 126/2021. (XII. 08.) önk. határozathoz

DESZK KÖZSÉG KÜLTERÜLETI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLETE
KÉSZÜLT AZ 1716 SZÁMÚ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

2. sz. melléklet a 93/2022. (VIII. 12.) önkormányzati határozathoz
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által határolt
tervezési területre, illetve a 1436 hrsz-ú és a 0278 hrsz-ú telkekre vonatkozóan
2. sz. melléklet Deszk Településszerkezeti Tervéről szóló 126/2021. (XII. 08.) önk. határozathoz

DESZK KÖZSÉG BELTERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLETE
KÉSZÜLT AZ 1716 SZ. ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

3. sz. melléklet a 93/2022. (VIII. 12.) önkormányzati határozathoz
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által határolt tervezési területre, illetve a 1436 hrsz-ú és a 0278 hrsz-ú telkekre vonatkozóan
3. sz. melléklet Deszk Településszerkezeti Tervéről szóló 126/2021. (XII. 08.) önk. határozathoz

4. sz. melléklet a 93/2022. (VIII. 12.) önkormányzati határozathoz
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által határolt
tervezési területre, illetve a 1436 hrsz.-ú és a 0278 hrsz.-ú telkekre vonatkozóan
4. sz. melléklet Deszk Településszerkezeti Tervéről szóló 126/2021. (XII. 08.) önk. határozathoz
1.3.1 Beépítésre szánt területek
(a táblázat kiegészül a zöldített résszel)

Általános használat szerint

Sajátos használat szerint

lakó

falusias

Megengedett
legnagyobb
beépítési
mutató
0,5

településközpont

2,4

vegyes

gazdasági

különleges

Helyi sajátos használat

Közművesítettség min.
mértéke
teljes
teljes

intézmény

2,4

teljes

kereskedelmi-szolgáltató

2,0

hiányos

egyéb ipari

1,5

hiányos

általános gazdasági
egészségügyi épületek
elhelyezésére szolgáló
terület
nagykiterjedésű sportolási
célú
nyersanyag kitermelésre és
feldolgozás céljára
temető

2,2

részleges

2,0

hiányos

0,1

hiányos

0,1

hiányos

mezőgazdasági üzemi

2,0

hiányos

szabadidős és rekreációs

1,0

hiányos

Ifjúsági táborozó hely

1,0

hiányos

Gazdasági területek
Általános gazdasági területek
Az általános gazdasági terület olyan rugalmas területhasználat, amely ötvözheti a környezetére
jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú építmények, valamint a
kereskedelmi, szolgáltató és raktár rendeltetésű építmények megvalósulását egy azonos besorolású,
hasonló építési jogú területen.

5. sz. melléklet a 93/2022. (VIII. 12.) önkormányzati határozathoz
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által határolt
tervezési területre, illetve a 1436 hrsz.-ú és a 0278 hrsz-ú telkekre vonatkozóan
5. sz. melléklet Deszk Településszerkezeti Tervéről szóló 126/2021. (XII. 08.) önk. határozathoz

A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE
Beépítésre szánt terület
Területhasználat
Lakóterület
Vegyes

Építési övezet

* a változást mutatja
Alövezet

Szabályozási jele

Különleges területek

Lf(1-5)

273,21*

5,248*

Településközpont terület

Vt(1-4)

5,37*

0,103*

Vi(1-4)

3,39

0,065

Kereskedelmi szolgáltató terület

Gksz(1-3)

4,74

0,091

Egyéb ipari terület

Gipe(1-4)

10,68*

0,205*

Általános gazdasági terület*

G1*

9,50*

0,183*

Egészségügyi ép. elhelyezésére

K-Eü

6,83

0,131

Nagykiterjedésű sportolási célú

K-Sp

3,84

0,074

Nyersanyag kitermelés (bánya)

K-B

12,36

0,237

Temető

K-T

2,70

0,052

K-Mü; K-Mü*

35,08

0,674

K-Szi(1-3)

24,11

0,463

K-It

1,49

0,029

Mezőgazdasági üzemi
Szabadidős és rekreációs terület
Ifjúsági táborozóhely
Beépítésre szánt terület összesen
Beépítésre nem szánt terület
Területhasználat
Közlekedési terület
Zöldterület
Mezőgazdasági területek

Erdőterület

Vízgazdálkodási terület
Természet közeli terület

Különleges területek

%

Falusias lakóterület
Intézmény terület

Gazdasági terület

Terület (ha)

393,30*

7,555*

* a változást mutatja

Övezet

Alövezet

Közúti közlekedési és közműterület

Szabályozási jele

Terület (ha)

%

KÖu(1-3)

50,90*

Kötöttpályás közl. terület

KÖk

18,44

0,354

Közkert

Zkk

1,44*

0,028*

Kertes mezőgazd. terület

Mk

24,98

0,480

3482,47*

66,904*

431,59

8,292

Általános mezőgazdasági terület

Normál haszn.

Má(1-3)

Egyéb haszn.

Me

0,977*

Gazdasági erdőterület

Eg

177,68

3,414

Védelmi erdőterület

Ev

100,89*

1,938*

Általános vízgazd. terület

V

240,21

4,615

Vízgazdálkodási terület

Gazdasági erdő

V-Eg

189,46

3,640

Vízgazdálkodási terület

Védelmi erdő

V-Ev

68,43

1,315

Természet közeli: nádas, mocsár

Tk

10,61

0,204

Temető (kegyeleti park)

Kn-Kp

3,53

0,068

Nyersanyag kitermelés (bánya)

Kn-Bn

0,15

0,003

Burkolt köztér

Kn-Kt-B

1,11

0,021

Sportolási célú

Kn-Spn

4,3

0,083

Rekultivált szeméttelep

Kn-Rszt

1,71

0,033

Hulladékátvevő telep

Kn-Hull

0,42

0,008

Szivattyúház

Kn-Szh

3,52

0,068

Beépítésre nem szánt terület

4811,84*

92,445*

Teljes település igazgatási területe

5205,14

100,000

6. sz. melléklet a 93/2022. (VIII. 12.) önkormányzati határozathoz
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által határolt
tervezési területre, illetve a 1436 hrsz.-ú és a 0278 hrsz.-ú telkekre vonatkozóan
6/1. sz. melléklet Deszk Településszerkezeti Tervéről szóló 126/2021. (XII. 08.) önk. határozathoz
A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA
Készült a 2022. május 05-én érvényes jogi környezetben.
A deszki településrendezési eszközök módosítását az országos és a megyei területrendezési tervvel
való összeegyeztetését a 2019. januárjában megjelenő, 2019. március 16-ától érvényben lévő, 2019.
július 16-tól módosított, hatályos új, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel (továbbiakban MaTrt), a 2019. június 22-től hatályos,
területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.
14.) MvM rendelettel (továbbiakban MvM rendelet) és a Csongrád Megye Területrendezési Tervéről
szóló 4/2020. (V.22.) Önkormányzati rendeletben (továbbiakban CsmTrt) foglaltakkal végezzük el.
A megyei területrendezési terv az országos törvénnyel megfeleltetésre kellett, hogy kerüljön.
A településszerkezeti tervnek megfeleltetése a megyei területrendezési terv szerkezeti tervével
Az 1 sz. tervezési terület két telek kivételével és a 2. sz. tervezési terület „Települési térség”-be, a 037/44 és
037/45 hrsz-ú telek „Mezőgazdasági térség”-be tartozik. A 3. sz. tervezési terület erdőgazdasági térségben van.
A tervezett módosítások nem érintik az országos jelentőségű
műszaki infrastruktúra hálózatokat, és egyedi építményeket sem.

A tervezett módosítás megfelel a területrendezési
tervekben foglaltaknak.
A területfelhasználási egységek összeegyeztetése a
megyei területfelhasználási kategóriákkal

erdőgazdasági térség
A község erdő területe a biológiai aktivitásérték pótlása
érdekében a 0278 hrsz-ú telken 1,79 ha-nyi nagyságú területtel
nő, ami erdőtérségbe esik.
mezőgazdasági térség
A 037/44 hrsz.-ú és a 037/45 hrsz.-ú telkek a CsMTrt szerkezeti tervében mezőgazdasági térségbe tartoznak.
A 126/2021. (XII. 08.) önk. határozat szerkezeti tervében a 037/44 hrsz.-ú telek egyéb ipari (Gipe) terület, a
037/45 hrsz.-ú védelmi erdőbe (Ev) sorolt. A mezőgazdasági térség 86,61 %-a (előírás min. 75 %)
mezőgazdasági területbe került. Az 037/45 hrsz.-ú, Ev terület módosítása beépítésre szánt általános gazdasági
területbe (G), illetve a 037/44 hrsz.-ú telek Gipe-ből általános gazdasági (G) területbe való átsorolása nem
változtatja meg a mezőgazdasági térségbe sorolt mezőgazdasági terület nagyságát.

A tervezett módosítás megfelel a területrendezési tervekben foglaltaknak.

Övezeteknek való megfeleltetés
3.1.a

Országos ökológiai hálózat – Magterületének övezete

a település nem érintett

3.1.b

Országos ökológiai hálózat – Ökológiai folyosójának övezete (MaTrt. 26.§)
a település érintett, de a tervezési területeket nem érinti.

3.1.c

Országos ökológiai hálózat – Pufferterületének övezete

a település nem érintett

3.2.a.

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete

a település nem érintett

3.2.b.

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete (9/2019. (VI.4.) MvM rendelet 2.§)
a település érintett, de a tervezési területeket nem érinti.

3.3.

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

érintett

Az 1. sz. tervezési terület keleti széle egy gazdasági erdőként nyilvántartott, 039 hrsz.-ú telken lévő erdő mellett
húzódik, de a módosítás azt nem érinti.
A 3. sz. tervezési területen (0278 hrsz.-ú teleken) az 1 sz.
tervezési területen megszűnő, 037/45, a 037/33, 037/34 hrsz.-ú
telken lévő védelmi erdőből (Ev) általános gazdasági (G)
területbe történő átsorolása miatt a kieső biológiai aktivitásérték
pótlására kerül sor. A 0278 hrsz-ú telek 17,73 ha-nyi, nyugati
területe általános mezőgazdasági (Má1) területben van. A
mostani módosításkor 1,7927 ha-nyi terület átsorolásra kerül
gazdasági erdőbe (Eg-be).
A nyilvántartott erdők 4,96 %-a nem volt a jelen módosítás előtt
erdőgazdálkodási térségbe sorolva. A mostani erdőterület
növelése a 0278 hrsz-ú telken ezt az értéket 4,63 %-ra csökkenti.
A 2. sz. tervezési terület nem szerepel az erdők nyilvántartásába.

A tervezett módosítás megfelel a területrendezési
tervekben foglaltaknak.
3.4.

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

Az 1. sz. tervezési terület nyugati szélét érinti a tájképvédelmi
övezet. Azonban a 2021-ben elfogadott településrendezési eszközökben ezen a terület határa korrigálásra került,
melyet a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 1560-2/2021. iktatószámú levelében észrevételt nem tevőként
elfogadott. Az új övezeti határ a tervezett belterületi határ vonala lett.
A 2. sz. tervezési területet nem érinti a tájképvédelmi övezet.
A 3. sz. tervezési területbe beleér a tájképvédelmi övezet, de azt a módosítás nem érinti.

A tervezett módosítás megfelel a területrendezési tervekben foglaltaknak.

érintett

3.5.

Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete
a település nem érintett

3.6.

Vízminőség-védelmi terület övezete
(9/2019. (VI.4.) MvM rend. 5.§ és CsmTrt 4.§ (9) bekezdés)
a település érintett, de a tervezési területeket nem érinti.

3.7.

Nagyvízi meder övezete (9/2019. (VI.4.) MvM rendelet 6.§)
a település érintett, de a tervezési területet nem.
VTT-tározók övezete
a település nem érintett

3.8.

Honvédelmi és katonai célú terület övezet

3.9.

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

a település nem érintett

érintett

A teljes település érintett az övezettel.
A három tervezési területen lévő és a jelen módosítás utáni
területhasználat nem veszélyezteti az ásványi nyersanyag vagyon
távlati kitermelését. Nincs a közelben olajkitermelő út sem.

A tervezett módosítás megfelel a területrendezési tervekben foglaltaknak.
3.10.

Rendszeresen belvízjárta terület övezete (9/2019. (VI.4) MvM rendelet 9.§)
a település érintett, de a tervezési területeket nem érinti.

3.11.

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

A teljes település érintett az övezettel.
A három tervezési területen nincsenek tanyák, így nincs teendő.

A tervezett módosítás megfelel a területrendezési tervekben foglaltaknak.

érintett

3.12.

Nemzetközi hármashatár menti városhálózati csomópont térség övezete
(4/2020. (V.22.) Ör. 6.§.)
a település érintett, de a tervezési területek szempontjából nem releváns.

3.13.

Térszerkezeti szempontból jelentős térszervező települések övezete

3.14.

Egyedi mezőgazdasági és tájgazdálkodási övezetek
(4/2020. (V.22.) Ör. 11, 12, 15.§.)

a település nem érintett
érintett

A 037/44 hrsz-ú és a 037/45 hrsz.-ú telek esik a „Nagytáblás,
intenzív termőtáj” övezetbe. A 037/44 hrsz.-ú telek és a 037/45 hrsz.-ú telek cca. 15m sávja a hatályos szerkezeti
terven már meglévő beépítésre szánt, egyéb ipari területbe tartozott és most is az marad csak általános gazdasági
építési övezetbe kerül. Új beépítésre szánt terület a 037/45 hrsz-ú telek 30 m széles része lesz. A védelmi erdőbe
(Ev) tartozó telekszakasz beépítésre szánt, általános gazdasági (G) területbe való átsorolásánál kell a CsMTrt 12.
§ (1) bekezdése szerinti előírásnak megfeleltetni. A kért vizsgálat megtörtént arra vonatkozólag, hogy az adott
településen rendelkezésre áll-e más, olyan meglévő major vagy gazdasági telephely, mely alkalmas a fejlesztés
megvalósítására. Megállapításra került, hogy Deszk majorjai és gazdasági területeit a tulajdonosok kisebbnagyobb mértékben hasznosítják. Jelen fejlesztés helyhez kötött a helyszíni adottságok miatt (pl.: megépülő
infrastruktúra hatékony kihasználása miatt), és a mérete elenyésző (7032 m2).
A tervezett módosítás megfelel a területrendezési tervekben foglaltaknak.

3.15.

Hagyományos gyümölcstermesztési térség övezete

a település nem érintett

3.16.

Szőlő termőhelyi kataszteri I. és II. osztályú terület övezete

a település nem érintett

Az MaTrt egyéb előírásával való megfeleltetés
Az MaTrt 12. § (1) és (2) bekezdése
A 037/34 és a 037/45 hrsz.-ú telekrészeken való új beépítésre szánt terület kijelölésére vonatkozólag
megállapítható, hogy az új terület csatlakozik a meglévő települési területhez, nem okoz más települések
beépítésre szánt területeikkel való összenövést.
A község települési térségében nincs olyan beépítetlen földrészlet, amelyen a jelen átsorolásra kerülő telekrész
adottságának és rendeltetésnek megfelelő, azt helyettesítő beépítésre szánt telek lenne. Indokolatlanul nagy
költsége volna a megvalósításnak az ettől eltérő hely kijelölése.
Az MaTrt 12. § (3) bekezdése
Új beépítésre szánt terület nagysága: 7422,61 m2. Ennek 5 %-ának kell gazdasági területbe való átsorolás esetén
zöldterületbe kerülnie, ez az érték 7422,61*0,05= 371,13 m2. A változással érintett 1. sz. tervezési területen a
lakótelkek átosztásával Közkert bővítéseként 108,41 m2 (V10; V11) zöldterület keletkezik. A különbözetként
pedig a 2. sz. tervezési terület (1436 hrsz-ú telek) átsorolása falusias lakóterületből közkertbe további, 1321 m2
(V12) zöldterületnövekményt biztosít 600 m-es távolságban. Az új zöldterület (közkert) nagysága összesen
1321,00 + 108,41= 1429,41 m2; 1429,41/7422,61= 0,1926 azaz 19,26% 5 %.
A tervezett módosítás megfelel a területrendezési tervekben foglaltaknak.

7. sz. melléklet a 93/2022. (VIII. 12.) önkormányzati határozathoz
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által határolt
tervezési területre, illetve a 1436 hrsz.-ú és a 0278 hrsz.-ú telkekre vonatkozóan
7/A. sz. melléklet Deszk Településszerkezeti Tervéről szóló 126/2021. (XII. 08.) önk. határozathoz
A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE
A módosítás során az alábbi biológiai aktivitásérték növekmény keletkezett:
Változás előtt
Hrsz.

Területhasználat

Betűjel

Terület hektárban

BAÉ szorzó

Eredmény

037/45

Védelmi erdő

Ev

0,7032

9,0

6,3288

037/34 és
037/33

Védelmi erdő

Ev

0,0390

9,0

0,3510

2925

Közlekedési terület

Köu

0,0664

0,6

0,0398

037/34 és
037/33

Közlekedési terület

Köu

0,0083

0,6

0,0050

1436

Lakóterület

Lf

0,1321

2,4

0,3170

037/19 és
037/21

Lakóterület

Lf

0,0108

2,4

0,0259

Összesen

7,0675

Változás után
Hrsz.

Területhasználat

Betűjel

Terület hektárban

BAÉ szorzó

Eredmény

037/45

Általános gazdasági terület

G1

0,7032

0,4

0,2813

037/34 és
037/33

Falusias lakóterület

Lf

0,0390

2,4

0,0936

2925

Általános gazdasági terület

G1

0,0664

0,4

0,0266

037/34 és
037/33

Településközpont terület

Vt

0,0083

0,5

0,0042

1436

Közkert

Zkk

0,1321

6,0

0,7926

037/19 és
037/21

Közkert

Zkk

0,0108

6,0

0,0648

Összesen

1,2631

Kieső BAÉ

5,8044

Változás előtt
Hrsz.

Területhasználat

Betűjel

Terület hektárban

0278

Általános mezőgazdasági terület

Má1

1,7927

Hrsz.

Területhasználat

Betűjel

Terület hektárban

0278

Gazdasági erdő

Eg

1,7927

BAÉ szorzó
3,7

Eredmény
6,6330

Változás után

Pótolt BAÉ
Keletkezett BAÉ növekmény

BAÉ szorzó
9,0

Eredmény
16,1343
9,5013
3,6969

Ezt a 3,6969 pont értékű BAÉ növekményt a későbbi felhasználhatóság szándékával rögzítésre kerül.

8. sz. melléklet a 93/2022. (VIII. 12.) önkormányzati határozathoz
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által határolt
tervezési területre, illetve a 1436 hrsz.-ú és a 0278 hrsz.-ú telkekre vonatkozóan
8/1/A. melléklet Deszk Településszerkezeti Tervéről szóló 126/2021. (XII. 08.) önk. határozathoz
VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA

9. sz. melléklet a 93/2022. (VIII. 12.) önkormányzati határozathoz
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által határolt
tervezési területre, illetve a 1436 hrsz.-ú és a 0278 hrsz.-ú telkekre vonatkozóan
8/2/A. melléklet Deszk Településszerkezeti Tervéről szóló 126/2021. (XII. 08.) önk. határozathoz
VÁLTOZÁSOK SZÖVEGES BEMUTATÁSA
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI MÓDOSULÁSOK
Változás
Hatályos területfelhasználás
száma

Új területfelhasználás

Egyéb gazdasági terület

G

Általános gazdasági terület

Ev

Védelmi erdő

G

Általános gazdasági terület

V3

Ev

Védelmi erdő

Lf

Falusias lakóterület

V4

Gipe

Egyéb gazdasági terület

Lf

Falusias lakóterület

V5

Gipe

Egyéb gazdasági terület

Vt

Településközpont terület

V6

Köu

Közúti közlekedési terület

Vt

Településközpont terület

V7

Köu

Közúti közlekedési terület

G

Általános gazdasági terület

V8

Vt

Településközpont terület

Lf

Falusias lakóterület

V9

Lf

Falusias lakóterület

Vt

Településközpont terület

V10

Lf

Falusias lakóterület

Zkk

Közkert

V11

Lf

Falusias lakóterület

Zkk

Közkert

V12

Lf

Falusias lakóterület

Zkk

Közkert

V13

Má1

Általános mezőgazdasági terület

Eg

Gazdasági erdő

V1

Gipe

V2

Király László polgármester:
Az előbbiekben elfogadott változásokat szükséges átvezetni a Helyi Építési Szabályzatban
valamint a településkép védelméről szóló rendeletben is.
Felkéri Györgyey János képviselőt, a Pénzügyi- Ügyrendi- és Kulturális Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság álláspontját a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatban.
Györgyey János képviselő:
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az elhangzott kiegészítésekkel elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Király László polgármester:
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést egyhangúlag, 6 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta meg.

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2022. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete
Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló
21/2021. (XII.08) önkormányzati 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 6. § (1) bekezdésében és 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; BácsKiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály; Honvédelmi
Minisztérium Hatósági Főosztály Településrendezési Hatósági Osztály; Csongrád-Csanád Megyei
Rendőrfőkapitányság; Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari
Főosztálya Szolnoki Bányafelügyeleti 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 településfejlesztéssel, településrendezéssel és
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 14/2017.
(IX. 26.) önkormányzati rendelet szerinti résztvevők véleményének kikérésével – az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 6.
§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tervezett közutakkal érintett telkek és a Vt3 építési övezetbe tartozó területek esetében a
településrészt ellátó közhasználatú épületek jövőbeni megvalósíthatóságának érdekében Deszk
Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) elővásárlási jog illeti meg.”

2. §
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 8.
§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A G1 jelű általános gazdasági területen a szabályozási terven jelölt beültetési kötelezettséget a
telekalakítás megkezdéséig teljesíteni kell.”
3. §
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelet a
következő alcímmel egészül ki:
„8/A. Telken belüli kötelező fásítás
8/A. §
A G1 jelű általános gazdasági területen a telken belüli kötelező fásítási kötelezettséget a
telekalakítás megkezdéséig teljesíteni kell.”
4. §
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 11.
§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Teljes közműellátottság szükséges a „Lakó”- (Lf2t), a „Településközponti (Vt1; Vt2; Vt3;
Vt4;), „Intézmény” (Vi1; Vi2; Vi3; Vi4), és a különleges egészségügyi épületek elhelyezésére
szolgáló (K-Eü) területen a következők szerint:
a)
energia (villamos energia és gáz) közüzemi, közcélú, vagy alternatív energiaforrásból való
biztosítása,
b)
ivóvíz közüzemi biztosítása,
c)
közüzemi szennyvízelvezetés biztosítása,
d)
közterületi csapadékvíz-elvezetés kiépítése szükséges.
(2) Legalább részleges közműellátottság szükséges a „Lakó”- (Lf1; Lf2; Lf2*; Lf3; Lf6), az
"Általános gazdasági" (G1) 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.”
5. §
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 12.
§ (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az SZT-3/1-2 szabályozási terven lehatárolt „Fejlesztési terület”-eken az építési tevékenység megkezdésének
feltétele)
„b) a min. 4,00 m szélességű szilárd burkolatú közút és a szabvány szerinti járda kiépítése,
belterületi magánúton egyoldali járda kiépítése.”

6. §
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 13.
§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A G1 jelű általános gazdasági területen lévő telkek oldalhatáraitól a 3,0 m-nél magasabbra
növő gyümölcs- és díszfa, valamint gyümölcs-bokor és díszcserje (élősövény) növénytelepítési
távolsága min. 3,0 m.”
7. §
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 16.
§ a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(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; Lf5; Lf6;”
8. §
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 17.
§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az építési övezet besorolás jele: Lf1; Lf2; Lf2*; Lf2t; Lf3; Lf5; Lf6.”
9. §
(1) A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelet
19. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az Lf2; Lf2*; Lf2t; 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; 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; Lf5, Lf6 jelű építési övezetekben az oldalkert legkisebb mérete
5,0 m.”
(2) A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelet
19. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az Lf2; Lf2*; Lf2t; 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.”
(3) A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelet
19. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Azoknál az Lf2t építési övezetben lévő telkeknél, ahol a közterülettel érintkező
telekhomlokvonalon vagy szabályozási vonalon a szabályozási terv kötelező építési vonalat
ábrázol, az új épületet azon a telekhatáron kell elhelyezni min. 5,0 m-es hosszon.”
(4) A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelet
19. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az Lf2; Lf2*; Lf3; Lf5 jelű építési övezetben meglévő főépületeket adottságnak kell tekinteni,
azok építési helyen bővíthetők, ekkor a (6) és (7) bekezdésekben meghatározottak figyelmen kívül
hagyandók.”

10. §
(1) A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelet
20. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Lf1; Lf2; Lf2*; Lf2t; Lf3 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 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 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.”
(2) A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelet
20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az Lf1; Lf2; Lf2*; Lf2t; Lf3; Lf5 jelű építési övezetekben nyeles telek nem alakítható ki.”
11. §
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 22.
§ (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Vt3 jelű építési övezetbe sorolt területeken a megengedett határértékek a következők:)
„e) Telekterület: min. 2800 m2.”
12. §
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 25.
§ (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az építési övezet besorolás jele Gipe2; Gipe3; Gipe4.
(3) A 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 Gipe2 jelű építési övezeten a telkek kialakultak, vagy telekosztás (felosztás, átosztás) esetén a
telekméret min. 3000 m2.
(5) A Gipe2 jelű építési övezetben, ha a telekosztásnál új közterület kialakítására van szükség,
akkor módosítani kell a szabályozási tervet.”
13. §

A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelet a
következő alcímmel egészül ki:
„21/A. Általános gazdasági terület
25/A. §
(1) Az általános gazdasági területre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK vonatkozó
paragrafusa tartalmazza.
(2) Az építési övezet besorolás jele: G1.
(3) A G1 jelű övezetben a területek beépítési módját és építési használatának megengedett
határait a következők szerint kell biztosítani:
a)
Beépítési mód: szabadon álló,
b)
Legnagyobb beépítettség: 50,0%,
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%,
e)
Telekméret: 2700 m2; telekszélesség min. 30 m,
f)
Előkert min. 10 m, oldalkertek min. 4,0 m; hátsókert 15 m.”
14. §
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 35.
§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A KÖu1 jelű, meglévő belterületi utcák felújításánál, a KÖu2 jelű, tervezett utcák és a
belterületi magánút építésénél, azok mentén – a meglévő és/vagy tervezett
közműnyomvonalaktól, légvezetékek védőtávolságait betartva, gáztól legalább 2,00 m, egyéb
közművek esetén 1,50 m távolságot tartva kertépítészeti terv alapján fákat kell telepíteni.”
15. §
(1) A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelet
1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelet
3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelet
4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelet
5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelet
6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelet
7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
16. §
Hatályát veszti a Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 8.)
önkormányzati rendelet
a)
17. § (10) bekezdése,
b)
36. § (1) bekezdése,

17. §
Ez a rendelet 2022. augusztus 13-án lép hatályba.

Király László s.k.
polgármester

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita s.k.
jegyző

Király László polgármester:
Felkéri Györgyey János képviselőt, a Pénzügyi- Ügyrendi- és Kulturális Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság álláspontját a a településkép védelméről szóló rendelet módosításával
kapcsolatban.
Györgyey János képviselő:
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az elhangzott kiegészítésekkel elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Király László polgármester:
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést egyhangúlag, 6 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta meg.
Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2022. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 6/A. §-ában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda, Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Szegedi Hatósági Iroda, továbbá a településfejlesztéssel, településrendezéssel és
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló
14/2017.(IX.26.) önkormányzati rendeletben nevesített Partnerek véleményének kikérésével, a
következőket rendeli el:
1. §
A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 14/B. §-a a következő
(3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Gazdasági fejlesztési területen a beültetési kötelezettséget a szabályozási terven jelölt
szélességben min. 6,0 m és max. 7,0 m-es tőtávolságban telepített, legalább kétszer iskolázott,
minimum 12/14 cm-es törzskörméretű díszfákból álló két fasor és alatta cserje sor telepítésével,
az önkormányzat által biztosított fásítási terv alapján kell teljesíteni. A díszfák kivágására és
pótlására a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet közterületen lévő fás szárú
növényekre vonatkozó előírásai alkalmazandók.
(4) A Gazdasági fejlesztési területen a telken belüli kötelező fásítási kötelezettséget min. 6,0 m és
max. 7,0 m-es tőtávolságban telepített, legalább kétszer iskolázott, minimum 12/14 cm-es
törzskörméretű díszfákból álló egy fasor telepítésével az önkormányzat által biztosított fásítási
terv alapján kell teljesíteni. A díszfák kivágására és pótlására a fás szárú növények védelméről
szóló kormányrendelet közterületen lévő fás szárú növényekre vonatkozó előírásai
alkalmazandók.”
2. §
A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel
egészül ki:
„11/B. Településképi szempontból nem meghatározó területek fásítása
16/A. §
A településképi szempontból nem meghatározó területeken jelölt beültetési kötelezettséget
közepes lombkoronájú (10-20 m közötti) fák telepítésével kell megvalósítani. A választható
fafajok: Szent István hárs (Tilia Szent István), Bori ezüsthárs (Tilia tomentosa 'Bori'), Teri
ezüsthárs (Tilia tomentosa 'Teri'),' Raywood' keskenylevelű kőris (Fraxinus angustifolia
'Raywood'), Virágos kőris (Fraxinus ornus), Mezei juhar ( Acer campestre), 'Elsrijk' mezei juhar (
Acer campestre 'Elsrijk') Bugás csörgőfa (Koelreuteria paniculata).”
3. §
A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti
8. melléklet 1. függelékkel egészül ki.
4. §
Hatályát veszti a településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 11. §
(2) bekezdése.
5. §
Ez a rendelet 2022. augusztus 13-án lép hatályba.

Király László s.k.
polgármester

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita s.k.
jegyző

4. Napirendi pont:
Fogorvosi feladatellátási szerződés módosítása
Előadó: Király László polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete)
Király László polgármester:
Szükséges módosítani a fogorvosi feladatellátásra vonatkozó szerződést, mivel 2022. szeptember
1. napján lejár. Tekintettel arra, hogy a feladatellátás biztosításához az önkormányzat még mindig
nem tud megfelelő helyszínt biztosítani, ezért továbbra is a tavalyi feltételekkel megkötött állapot
szerint kerülne hosszabbításra a szerződés újabb 1 évre.
Felkéri Györgyey János képviselőt, a Pénzügyi- Ügyrendi- és Kulturális Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság álláspontját a feladatellátási szerződés módosításával kapcsolatban.
Györgyey János képviselő:
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az elhangzott kiegészítésekkel elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Király László polgármester:
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést egyhangúlag, 6 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
94/2022. (VIII. 12.) önkormányzati határozata
Tárgy: A fogorvosi feladatellátási szerződés módosítása
HATÁROZAT
a) Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2016. január 21. napján
kelt, a Deszk alapellátásba tartozó területi vegyes fogászati rendelés feladatainak orvosi
magángyakorlat keretében történő ellátásával, valamint az iskola-óvoda fogászat ellátásával
megbízott DADENT Gyógyászati és Járóbeteg Orvosi Ellátó Betéti Társasággal (Szeged,
Feketesas u. 27. fsz. 3., kamarai azonosító: 4-39-43, adószám: 21742129-1-06) képviseli: Dancsik
Zoltán János fog, -és szájbetegségek szakorvosa, beltag (szül.hely, idő: Békéscsaba, 1964. 03. 12.,
an.: Lackó Mária, lakhely: 6727 Szeged, Bajnok u. 3., szakmai szervezeti azonosító:060096015,) az
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése szerint kötött
feladatellátási szerződés módosítását a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
b) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező módosító
szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesítést kap:
1. Képviselő-testület tagjai
2. polgármester
3. jegyző
4. DADENT Bt.
5. irattár

A 94/2022. (VIII. 12.) önkormányzati határozat melléklete
FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
4. sz. módosítás
Amely létrejött egyrészről
Deszk Község Önkormányzata (6772 Deszk, Tempfli tér 7., képviseletében: Király László
polgármester, törzskönyvi azonosító szám: 726533, KSH statisztikai számjel: 15726535-8411-32106), mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó)
Másrészről
DADENT Gyógyászati és Járóbeteg Orvosi Ellátó Betéti Társaság (Szeged, Feketesas u. 27.
fsz. 3., kamarai azonosító: 4-39-43, adószám: 21742129-1-06) képviseli: Dancsik Zoltán János
fog, -és szájbetegségek szakorvosa, beltag (szül.hely, idő: Békéscsaba, 1964. 03. 12., an.:
Lackó Mária, lakhely: 6727 Szeged, Bajnok u. 3., szakmai szervezeti azonosító:060096015,
szolgálat jellege: vegyes ellátású fogászati szolgálat), mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott)
a továbbiakban együtt: Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1. Előzmények:
A Megbízó és a Megbízott között 2016. január 21. napján létrejött feladatellátási szerződés (a
továbbiakban: feladatellátási szerződés) aláírásával a Megbízó 2016. március 1. napjától megbízta
a Megbízottat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdésének 4. pontjában, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 5.§ (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján a Deszk, alapellátás keretébe tartozó
fogászati rendelés feladatainak orvosi magángyakorlat keretében történő ellátásával, valamint az
iskola-óvoda fogászat ellátásával.
A Felek megállapítják, hogy a szerződés módosítása vált szükségessé tekintettel a CsongrádCsanád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály CS06/NEO/30222-2/2022. számú határozatára.
2. A Felek a feladatellátási szerződést az alábbiak szerint módosítják:
2. 1. A feladatellátási szerződés 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. Megbízott feladatait 2021. szeptember 1. napjától – 2023. szeptember 1. napjáig a 6720
Szeged, Feketesas utca 27. fsz. 3. szám alatti rendelőben látja el, míg a mozgáskorlátozott betegek
ellátásáról a 6771 Szeged, Szerb utca 28. szám alatti rendelőben gondoskodik. Felek
megállapodnak abban, hogy a Megbízó által igazolt, a rendelő használatából adódó havi
közüzemi-és egyéb költségeihez összegéhez a Megbízó 29.000,-Ft/hó, azaz Huszonkilencezer
forint/hó hozzájárulást biztosít fenntartáshoz történő hozzájárulás jogcímén. Felek egyezően
rögzítik, hogy a hozzájárulást minden hónap 5. napjáig a Megbízó átutalással teljesíti a Megbízott
UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett 10980006-00000010-48600007 számú számlaszámára.
Felek egyezően rögzítik, hogy a hozzájárulás összegét a közüzemi díjak változására tekintettel
évente egy alkalommal, legkésőbb december 15. napjáig felülvizsgálják.”
3. A feladatellátási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
4. Jelen szerződésmódosítás az elfogadás napján lép hatályba.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 3 példány a Megbízót és 3
példány a Megbízottat illet meg.
Deszk, 2022. augusztus 12.
………………………………..
Megbízó
Deszk Község Önkormányzata
Király László

……………………………..
Megbízott
DADENT Bt.
Dancsik Zoltán János

Záradék:
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 94/2022. (VIII. 12.) önkormányzati
határozatával jelen szerződésben foglaltakat jóváhagyja.
5. Napirendi pont:
dr. Balla Beáta háziorvos helyettesítési rendjének bővítése
Előadó: Király László polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete)
Király László polgármester:
Dr. Balla Beáta háziorvos kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a már meglévő
helyettesítési rendjének 1 fővel való bővítéséhez járuljon hozzá a Képviselő-testület. A
helyettesítésre dr. Sági Gina háziorvostan szakorvost szeretné kijelölni.
Felkéri Györgyey János képviselőt, a Pénzügyi- Ügyrendi- és Kulturális Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság álláspontját az előterjesztéssel kapcsolatban.
Györgyey János képviselő:
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az elhangzott kiegészítésekkel elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Király László polgármester:
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést 6 igen szavazattal elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta.
95/2022. (VIII. 12.) önkormányzati határozata
Tárgy: Balla Beáta háziorvos helyettesítési rendjének bővítése
HATÁROZAT
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a II.
számú háziorvosi körzet háziorvosa dr. Balla Beáta helyettesítési rendje dr. Sági Gina
háziorvostan szakorvossal (nyilvántartási szám: 85813) bővüljön.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
Erről értesül:
1. Képviselő-testület tagjai
2. polgármester
3. jegyző
4. dr. Balla Beáta
5. OEP
6. Irattár

6. Napirendi pont:
Döntés az Alföldvíz Zrt. kompenzálási ajánlatával kapcsolatban
Előadó: Király László polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete)
Király László polgármester:
Az Alföldvíz Zrt. küldött egy levelet, melyben arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az
igazgatóságuk akként döntött, hogy az önkormányzatok felé fennálló tartozásukat nem fizetik ki,
hanem azok beszámításra kerüljenek az általuk nyilvántartott lejárt tartozásokba. A deszki
önkormányzat tekintetében nyilvántartott tartozás jogosságát mi írásban már korábban nem
ismertük el. Ezt a Móra utcában hónapokig fennálló, szakmaiatlan munkálatok után számlázták
ki. Előbbiek miatt nem javaslom támogatni a beszámítás elfogadását.
Felkéri Györgyey János képviselőt, a Pénzügyi- Ügyrendi- és Kulturális Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság álláspontját az előterjesztéssel kapcsolatban.
Györgyey János képviselő:
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az elhangzott kiegészítésekkel elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Király László polgármester:
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést 6 igen szavazattal elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta.
96/2022. (VIII. 12.) önkormányzati határozata
Tárgy: Döntés az Alföldvíz Zrt. kompenzálási ajánlatával kapcsolatban
HATÁROZAT
1. Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Alföldvíz
Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) által ARV/621831/2022. számon megküldött kompenzálási ajánlatot nem fogadja el.
2. A Képviselő-testület az Alföldvíz döntéséhez hasonlóan úgy határoz, hogy felfüggesztésre
kerüljenek az ellátásért felelős Deszk Község Önkormányzata tulajdonában álló, az
ALFÖLDVÍZ Zrt-nek működtetésre átadott közművagyon működtetésével kapcsolatban
felmerülő, a Bérleti Üzemelési Szerződésben rögzített önkormányzati kifizetések Deszk
Község Önkormányzat működési helyzetének stabilizálásáig.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
Erről értesül:
1. Képviselő-testület tagjai
2. polgármester
3. jegyző
4. Alföldvíz Zrt.
5. Irattár

DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7.

a)TEL: (62) 571-580, e-mail: ph@deszk.hu
Ikt.sz.: D1/…..…../2022.

Tárgy: A zöldfelületek létesítéséről, kezeléséről és
védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Deszk Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
részére

Deszk

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2022. május 31. napján megalkotta a zöldfelületek létesítéséről, kezeléséről és
védelméről szóló 8/2022. (V.31.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet).
A rendelet alkalmazása során a Deszki Polgármesteri Hivatal megismerte a Kúria Köf.5.011/2020/5.
számú határozatát. A határozat értelmében a közösségi együttélés alapvető szabályai körében
megalkotott azon rendelkezés, mely a közterületi zöldfelületeken történő parkolást, megállást,
azokra való ráhajtást tilalmát rendeli el, sérti a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 3.
§-át. Ennek oka, hogy ezen szabályozás a Szabs. tv. 224. §-ának szabálysértési tényállása.
A fentiekre tekintettel megtörtént a Rendelet szabályozásának felülvizsgálata, mely alapján a
Rendelet módosítása indokolt.
A Jat. 17. §-a előírja előzetes hatásvizsgálat készítését. Ezt az előterjesztés 2. melléklete
tartalmazza. A rendelettervezet az előterjesztés 3. melléklete.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelettervezetet alapján a zöldfelületek
létesítéséről, kezeléséről és védelméről szóló 8/2022. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló önkormányzati rendeletet megalkotni szíveskedjenek.
Deszk, 2022. augusztus 03.
Király László
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A zöldfelületek létesítéséről, kezeléséről és védelméről szóló 8/2022. (V.31.) önkormányzati
rendelet módosításáról …./2022. (….) önkormányzati rendelettervezethez
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. Társadalmi hatásai: A tervezetnek várhatóan társadalmi hatása nem lesz.
II. Gazdasági hatásai: A tervezetnek gazdasági hatása nincs, figyelemmel arra, hogy a lakosságot
a rendeletben foglaltakkal kapcsolatban díj nem terheli.
III. Költségvetési hatásai: A tervezetnek költségvetési hatása nincs.
IV. Környezeti következményei: A tervezet környezetvédelmi hatása nem lesz.
V. Egészségi következményei: A tervezet elfogadása közvetlen egészségi hatást nem eredményez.
VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs
hatása.
VII. Megalkotásának szükségessége: A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezik
arról, hogy az önkormányzati rendelet nem ütközhet más jogszabályba, valamint a szabályozás nem
lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű.
VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotásának
elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést követ el.
IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A tervezet
elfogadása esetén a rendelet alkalmazása többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt
nem
igényel.

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (…...) önkormányzati rendelete
a zöldfelületek létesítéséről, kezeléséről és védelméről szóló 8/2022. (V.31.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §
A zöldfelületek létesítéséről, kezeléséről és védelméről szóló 8/2022. (V.31.) önkormányzati
rendelet 9. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(„Közterületi zöldfelületen tilos:”)
„e) járművet mosni,”
2. §
E rendelet a 2022. szeptember 01. napján lép hatályba.

Király László s.k.
polgármester

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita s.k.
jegyző

DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Tel.: 62/571-580, 62/571-584, e-mail: ph@deszk.hu
Ikt.sz.: D1/2459-…./2022.
Tárgy: Deszk Község Településrendezési Eszközeinek
módosítása egyszerűsített eljárásban
Döntés az egyeztetés lezárásáról és a
környezetvizsgálat nem szükségességéről

Deszk Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
részére

Deszk

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület által megalkotott, a Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021.
(XII. 08.) önkormányzati rendelet (Új HÉSZ) a jogszabályi előírásokra tekintettel 2022. január 07.
napján lépett hatályba. Az Új HÉSZ, valamint a településszerkezeti terv gyakorlati alkalmazása során
megállapítást nyert, hogy szükséges egyes előírásokat pontosítani, valamint kiegészíteni, melyről a
Képviselő-testület az 53/2022. (IV.12.) sz. önkormányzati határozatában döntött.
A településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő módosítására – tekintettel arra, hogy az
új településrendezési eszközök elkészítését is lebonyolította – a B&B ’99 Szolgáltató Bt.-vel (tervező:
Bartók Erika) kötött az Önkormányzat tervezési szerződést. A 2022. április 26. napján létrejött
Tervezési szerződés alapján a Tervező vállalta, hogy elkészíti és dokumentálja a Deszk község
településrendezési eszközeinek igazgatási területre vonatkozó általános módosítása c.
tervdokumentációt az Önkormányzat által megadott, illetve a jogszabályban meghatározott
szempontok, a megalapozó vizsgálat tartalmi követelményei és a Szerződés 1. sz. melléletben foglalt
tervezési program alapján. A tervdokumentáció elkészítése során a Megrendelő részéről további
tervezési igény merült fel, melyre tekintettel szükségessé vált a Szerződés módosítása. A
szerződésmódosítás alapján a tervezési díj bruttó 120.000,-Ft-tal emelkedett.
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 környezetvédelméért 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, szükségese a környezeti vizsgálat lefolytatása.
A dokumentáció véleményezése megtörtént.
Az államigazgatási szervek véleményét az előterjesztés 1. melléklete táblázatban tartalmazza.

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.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XII.8.)
Kormányrendelet 38. §-a alapján a településrendezési eszközök elkészült tervezetét az elfogadás előtt
véleményeztetni kell, melynek megfelelően a véleményezési szakasz lefolytatásra került.
A 314/2012. (XII.8.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése értelmében a véleményezést követően a
beérkezett véleményeket ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem
fogadásáról a képviselő-testület dönt.
Az államigazgatási szervektől érkezett véleményeket jelen előterjesztéshez mellékeltük, azok
összefoglalásáról készült táblázatot a határozati javaslat mellékleteként csatoltuk.
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatok szerinti
döntéseke meghozni szíveskedjen.
Deszk, 2022. augusztus 03.
Tisztelettel:
Király László
polgármester

KIVONAT
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. ….. napján tartott testületi ülésén készült
jegyzőkönyvéből.
….2022. (…...) önkormányzati határozata
Tárgy: Döntés a tervezési szerződés módosításának utólagos jóváhagyásáról
HATÁROZAT
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a határozat mellékletét
képező, a B&B ’99 Szolgáltató Bt.-vel (tervező: Bartók Erika) 2022. április 26. napján megkötött
tervezési szerződés módosítását, mely alapján a tervezési díj összesen bruttó 480.000,- Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesítést kap:
1.
Képviselő-testület tagjai
1.
polgármester
2.
jegyző
3.
PH műszaki ügyintéző
4.
irattár
Kmf.

Király László
polgármester
A kivonat hiteléül:

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita
jegyző

KIVONAT
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. ….. napján tartott testületi ülésén készült
jegyzőkönyvéből.
….../2022. (…….) önkormányzati határozata
Tárgy: Döntés Deszk Község Településrendezési Eszközeinek egyszerűsített eljárásban történő
módosításához kapcsolódó környezetvizsgálati egyeztetés során beérkezett vélemények lezárásáról
HATÁROZAT
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 eszközök módosításának kidolgozása során –
figyelemmel az államigazgatási szervek véleményére – az alábbiakban megfogalmazott várható
környezeti hatások, indokok alapján nem tartja szükségesnek a környezeti vizsgálat elvégzését:
 A tervezett módosításokból adódóan táj- és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási,
levegővédelmi, zaj- és rezgésvédelmi és földtani közeg védelmi szempontból nem
várható jelentős környezeti hatás.
 A tervi módosítások építészeti és régészeti örökségeket, illetve helyi védett épületek
telkét nem érintik.
 A településrendezési eszközökben szereplő tervezetek a Körös-Maros Nemzeti Park
területét nem érintik.
 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
érintik.
 A tervezett módosítások nem érintik az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott
erdőterületét.
 Új beépítésre szánt terület kijelölés nem lesz.
 A tervezett módosítások termőföldet nem érintenek.
 A tervezett módosításokkal 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
K.m.f.
KirályLászló s.k.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita s.k.
jegyző

a …/2022. (…….) önkormányzati határozat melléklete
Deszk község településrendezési eszközeinek módosításához való
környezeti vizsgálat szükségességéről az államigazgatási szervek nyilatkozatai

SSZ

VÉLEMÉNYEZŐ

Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Agrárügyi
1.
Főosztály Erdészeti Osztály
-25
Iktatószám:
BK/ERD/06194-2/2022.
Körös_Maros Nemzeti
2. Park Igazgatóság
-27 964-7/2022.ikt.sz.

3.
-28

4.
-29

5.
-30

6.
-31

7.
-36

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi
Osztály
Iktatószám:
CS/F01/01716-2/2022.
Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási
Főosztály Hatósági és
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály
Iktatószám:
CS/Z02/05768-2/2022.
Nemzeti Népegészségügyi
Központ
Kémiai Biztonsági és
Kompetens Hatósági
Főosztály
Iktatószám:
40421-2/2022/KBKHF
SZTFH Bányászati és
Gázipari Főosztály
Szolnoki Bányafelügyeleti
Osztály
Iktatószám:
SZTFH-BÁNYÁSZ/76692/2022
Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály
Iktatószám:
10767-2/2022.

ÉSZREVÉTEL

“A környezeti vizsgálat lefolytatását erdészeti szempontból
nem tartjuk indokoltnak.”
“…a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság meglátása
szerint az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti
környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges.”
“Jelen eljárásban csatolt dokumentumok alapján talajvédelmi
szempontból jelentős környezeti hatás nem várható. A
talajvédelmi hatóság a településrendezési eszközök jelenlegi
módosítása vonatkozásában nem tartja szükségesnek a
környezeti vizsgálat lefolytatását.”
“A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a
tervezett módosításból adódóan táj- és természetvédelmi,
levegő-tisztaság védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, valamint a
földtani közeg védelme szempontjából nem várható jelentős
környezeti hatás, ezért a környezeti vizsgálat lefolytatása
nem indokolt.”

“Deszk Község településrendezési eszközeinek módosítását
kiváltó rendezési célok között nem azonosítottunk olyan
elképzelést, melynek kémiai biztonsági szempontból
környezeti hatása lenne, így a környezeti vizsgálat elvégzését
nem tartjuk szükségesnek.”
“…a mellékelt dokumentáció tartalmával egyetért, javaslatot
nem tesz, kifogást nem emel. Ennek alapján nem tartja
szükségesnek a környezeti vizsgálat elkészítését a
módosításhoz mivel a területhasználatok földtani környezetre
gyakorolt hatása csekély.”
“A fent leírtak alapján a termőföld mennyiségi szempontjait
figyelembe véve jeletős környezeti hatás nem várható,
amennyiben a fent leírtak betartásra kerülnek környezeti
vizsgálat nem szükséges.”

Csongrád-Csanád Megyei
8 Kormányhivatal Állami
-38 Főépítészi Iroda
CS/B01/6538-2/2022.
Csongrád-Csanád Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Iktatószám:
9. 35600/3021-1/2022.ált.
-39

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal
10. Népegészségügyi Főosztály
-40 CS/NEF/0913-2/2022

11.

BFKH Építésügyi és
Örökségvédelmi Főosztály
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Koordinációs Osztály

A kiadott levelében nem tért ki a 2/2005. (I.11.) Korm.
rendelet szerinti jogkörére, ezért úgy tekintjük, hogy nem
tartja szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását.
“Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) rendelet 3. számú melléklet II.2.j) pontja alapján,
tárgyi ügyben, a súlyos ipari balesetek megelőzésére
kiterjedően a terv környezeti vizsgálatának lefolytatása nem
indokolt.”
A Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerint nyilatkozzuk
továbbá, hogy a tervezett módosításhoz vízügyi és
vízvédelmi szempontból nincs szükség környezeti vizsgálat
készítésére.”
“A hatóság továbbá megállapította, hogy a fenti
dokumentációban ismertetett módosítások közvetlen
közegészségügyi szempontból jelentős környezeti hatás nem
várható, ezért a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztálya nem tartja szükségesnek a
környezeti vizsgálat lefolytatását.”
A megkeresésre nem válaszoltak, ezért a “környezeti
vizsgálat nem szükséges” véleményezőnek tekintjük.

KIVONAT
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. ….. napján tartott testületi ülésén készült
jegyzőkönyvéből.
…../2022. (…..) önkormányzati határozata
Tárgy: Döntés Deszk Község Településrendezési Eszközeinek egyszerűsített eljárásban
módosításához kapcsolódó véleményezési szakasz és partnerségi egyeztetés lezárása

történő

HATÁROZAT
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 41. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján Deszk Község településrendezési eszközeinek szükséges módosításához indított
véleményezési szakaszt, valamint partnerségi egyeztetést lezárja.
A 2022. június 30. – július 14. 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
K.m.f.

KirályLászló s.k.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita s.k.
jegyző

a …/2022. (…….) önkormányzati határozat 1. melléklete
A településrendezési eszköz tervezetéhez az eljárásban résztvevő államigazgatási szervek részéről
érkezett észrevételek és az ezekre hozott döntések
SSZ.

1.
-25

2.
-26

VÉLEMÉNYEZŐ

BKMKH Agrárügyi
Főosztály Erdészeti
Osztály
Iktatószám:
BK/ERD/06194-2/2022.
Alsó-Tisza_Vidéki Vízügyi
Igazgatóság
Iktatószám:
1922-0008/2022.
Körös_Maros Nemzeti
Park Igazgatóság
964-7/2022.ikt.sz.

ÉSZREVÉTEL

„A
véleményezési
tervanyagban A tervezet
módosítását nem
leírtak ellen nincs kifogásunk.”
igényli.
„A tervezett változtatások ellen A tervezet
módosítását nem
igazgatóságunk kifogást nem emel.”
igényli.

„A rendelkezésre bocsátott D1/24597/2022. számú megkeresés, illetve
annak melléklete alapján a KörösMaros Nemzeti Park Igazgatósága
részéről, természet- és tájvédelmi
szempontú javaslat, észrevétel nem
merült fel.”
„A hatóság a benyújtott dokumentáció
CSCSMKH Környezet4. védelmi, Természetvédelmi alapján a Településrendezési Eszközök
-29 és Hulladékgazdálkodási
és
Helyi
Építési
Szabályzat
Főo. Hatósági és
módosítására vonatkozóan nem emel
Környezetvédelmi és
kifogást.”
Természetvédelmi Osztály
Iktatószám:
CS/Z02/05768-2/2022.
“…a
mellékelt
dokumentáció
SZTFH Bányászati és
5. Gázipari Főosztály
tartalmával egyetért, javaslatot nem
-31 Szolnoki Bányafelügyeleti tesz, kifogást nem emel.”
Osztály
Iktatószám:
SZTFH-BÁNYÁSZ/76692/2022
“…A felsorolt jogszabályok alapján
Nemzeti Média és
6. Hírközlési Hatóság
a Hatóság kéri a rendelet-tervezet
-32 Iktatószám:
felülvizsgálatát, a magasabb rendű
CE/15711-2/2022.
jogszabályok
előírásaival
való
összhangba hozását.”
3.
-27

CSCSMKH Műszaki
7. Hatósági Főosztály
-34 Közlekedési és Útügyi
Osztály
Iktatószám:
CS/TUT/00180-2/2022.
Honvédelmi Minisztérium
8. Hatósági Főosztály mint
-35 honvédelmi szakhatóság
Nyt. szám:
10853-2/2022/h

DÖNTÉS

A tervezet
módosítását nem
igényli.

A tervezet
módosítását nem
igényli.

A tervezet
módosítását nem
igényli.

A válasz a terviratok
közé illesztett tervezői
feljegyzésben
olvasható, ahol az
esetleges módosítás
leírása is látható.
“A módosítás tervezetét a Hatóság A tervezet
áttanulmányozta, azzal kapcsolatban módosítását nem
kifogást nem emel, észrevételt nem igényli.
tesz.”
“ …a dokumentációban foglaltak a A tervezet
honvédelem érdekeit nem érintik, a módosítását nem
Magyar Honvédség nemzeti és igényli.
szövetségi
védelmi
feladatai
végrehajtása biztosított, ezért az

abban foglaltakkal kapcsolatban
külön észrevételt nem teszek.”
9.
-36

10.
-37

11.
-38

12.
-39

CSCSMKH Földhivatali
Főosztály Szegedi
Földhivatali Osztály
Iktatószám:
10767-2/2022.
CSCSMKH Építésügyi és
Örökségvédelmi Főosztály
Építésügyi Hatósági
Osztály 1.
CS/B01/04154-4/2022
Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Állami
Főépítészi Iroda
CS/B01/6538-2/2022.

Csongrád-Csanád Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Iktatószám:
35600/3021-1/2022.ált.

“A módosított dokumentációt –
amennyiben a megvalósítás során a
fent leírtak (a termőföld védelemre
vonatkozó szabályok) betartása
biztosított – a hivatal elfogadásra
javasolja.”
“A
benyújtott
tervanyagban
feltüntetett változtatási szándékok
örökségvédelmi
érdeket
nem
sértenek, ezért az örökségvédelmi
hatóság a tervanyag elfogadása ellen
nem emel kifogást.”
Hat észrevételt tesz az Állami
Főépítész:
 A hírközlési torony elhelyezhetőségére
vonatkozó
előírás
kapcsán kéri az építményekre
vonatkozó
általános
előírás
megfogalmazását.
 “A HÉSZ 8.§ (2) bekezdésre
vonatkozó
módosítás
első
mondatában elírás van, kérem
javítani.
(“beültetési”
helyett
“beépítési “ szöveg szerepel)”
 “A HÉSZ 17.§ (8) bekezdés
törlését kérem……..”
 “A HÉSZ 19. § (1) bekezdésével
kapcsolatban megjegyzem, hogy
az építési helyet a HÉSZ jelöli ki.
Kérem
a
bekezdés
ennek
megfelelő átfogalmazását.”
 “A közkert felőli 0 m-es előkerti
előírást kérem általános rendelkezésként megfogalmazni. A hrsz.hoz kötött előírás telekalakítás
esetén követhetetlenné válik.”
 “A HÉSZ 20. § (3) bekezdése
véleményem
szerint
túlzó
korlátozás……...Településrendezé
si, építési szempontból az osztatlan
közös
tulajdonhoz
kötöttség
irreleváns.”
“A benyújtott tervdokumentációt
áttanulmányoztuk, azzal szemben
vízgazdálkodási
és
vízvédelmi
szempontból kifogást nem emelünk –
az általános érvényű tűzvédelmi
előírásokon túlmenően – továbbá
iparbiztonsági és polgár védelmi
szempontból észrevételem nincs.”

A tervezet
módosítását nem
igényli.

A tervezet
módosítását nem
igényli.

Az észrevételekre a
terviratokba helyezett
feljegyzésben
olvashatóak a
válaszok, ahol az
esetleges módosítás
leírása is látható.

A tervezet
módosítását nem
igényli.

13.
-40

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
CS/NEF/0913-2/2022

“A
Deszk
Község A tervezet
Településrendezési
Eszközeinek módosítását nem
Módosítása
2022.
június
hó igényli.
elnevezésű, a település honlapján
elérhetővé tett Egyeztetési tervdokumentációt a népegészségügyi hatóság
közegészségügyi szempontból megvizsgálta és megállapította, hogy a
dokumentumban ismertetett módosítások közegészségügyi érdeket nem
sértenek, ezért a CSCSMKH
Népegészségügyi
Főosztálya
kifogást nem emel.

a …/2022. (…….) önkormányzati határozat 1. melléklete
Az eljárásban résztvevő Partnerek részéről érkezett észrevételek és az ezekre hozott döntések
SSZ.

1.
-24

VÉLEMÉNYEZŐ

Magyar Közút Nonprofit
Zrt.
Csongrád-Csanád Megyei
Igazgatóság
Iktatószám:
CSO/82/41/2022.

ÉSZREVÉTEL

DÖNTÉS

A tervezet módosítását
“A véleményezendő tervanyaggal
nem igényli.
kapcsolatban külön észrevételt nem
teszünk, tekintve, hogy az állami
közúthálózatra
nem
tartalmaz
változtatási javaslatot.”

TERVEZŐI FELJEGYZÉS

Tárgy:

Deszk Község településrendezési eszközeinek módosítása egyszerű eljárásban
Hírközlési hatósági észrevételekkel kapcsolatos megbeszélés

Készült:

2022. augusztus 01. 9.00

Közreműködők: Báló Bertalan
Bartók Erika

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda
ügyintéző
településtervező

A telefonos megbeszélésen egyeztetik a közreműködők a 2022. július 07.-i dátumú, CE/157112/2022. iktatószámú levélben foglalt hatósági véleményt. A szabályrendelet módosításánál négy
esetben a hatályos 2.§ (3); 17.§ (1); 21.§ (1); 23. § (1) bekezdésekbe került bele, hogy a hivatkozott
építési övezetek telkeire hírközlés létesítmények nem helyezhetők el. Báló Bertalan elmondta, hogy
a tiltás nem felel meg a szakági jogszabályokban foglaltaknak, de számukra elfogadható, hogy ha
az előírásokba belekerül „lehetőség szerinti” szövegrész. Bartók Erika elmondta, hogy a hatályos
TKR 17.§ tartalmaz olyan előírást, amely kimondja, hogy „Egyéb ipari területen” helyezhető el
hírközlési torony. Ezért az önkormányzat a négy szigorítást kiveszi a módosításból.
Báló Bertalan hozzájárult, hogy a beszélgetésről tervezői feljegyzés készüljön. Új megkeresést nem
kell küldeni a hatóságukhoz, de a jóváhagyott rendelet szövegét kéri megküldeni.

A tervezői feljegyzést összeállította:

Bartók Erika

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZOK
CSCSMKH Állami Főépítészi Iroda CS/B01/6538-2/2022. sz. véleménye szerinti módosítások
1.
észrevétel
A hírközlési torony elhelyezésére vonatkozó előírást a TKR 17. § szabályozza, ezért töröljük a
kifejezést, nincs szükség a HÉSZ-ben tovább szabályozni, köszönjük az észrevételt. Az eredeti
szövegezést azonban a hatályos HÉSZ-nek megfelelően meghagyjuk, így a módosító rendeletből
ezt az 1.§-t kivesszük.
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 2. §
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Energiatermelő szélkerék és hírközlési torony – amennyiben teljes magassága a 18,0 m-t
meghaladja - lakott területtől min. 300 m-re helyezhető el az egyéb országos előírások figyelembe
vételével.”

2.

észrevétel

Az elírást javítottuk, köszönjük.
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 8. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2)
A Gipe2 jelű, egyéb gazdasági övezet beépítési beültetési kötelezettségű területén, a
szabályozási terven jelölt szélességben 6,0 m-es tőtávolságban telepített, legalább kétszer
iskolázott, minimum 12/14 cm-es törzskörméretű díszfákból álló három fasor és alatta cserje sor
telepítésével kell teljesíteni az önkormányzattal egyeztetett fásítási terv alapján. A cserjét 100 m2ként kell 40 db-ot ültetni, a kimaradó részeket gyepesíteni szükséges. A beültetési kötelezettségnek
az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követő 1 éven belül eleget kell tenni. A díszfákat a
fás szárú növények védelméről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint az önkormányzattól kért
engedéllyel lehet kivágni, melyet a kivágást követő 1 éven belül pótolni kell. A beültetési
kötelezettségű területen burkolat nem építhető, a telek zöldfelületi számításába beszámítható.”

3.
észrevétel
A HÉSZ 17. § tervezett (8) bekezdését szeretnénk megtartani, mert szükség van rá olyan
telekalakítási esetben, amikor a tömbbelsőkbe érő, „hátsó telekrészeket” kívánják leválasztani az
Lf1 övezetbe is tartozó telkekből. Telekfelosztás esetén az Lf1 övezetbe tartozó, ott megmaradó
telekrésznek is meg kell felelnie az Lf1 általános előírásának. Az Lf1 építési övezetben lévő telkek
méretei a kialakult adottságok miatt nem minden esetben felelnek meg a rászabott előírásoknak. A
szövegezést azonban a szóismétlés/elírás miatt is és a kialakult adottságok szövegezése alapján
pontosítottuk.
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 17. §
(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Azoknál Telekalakításkor azon lakótelkeknél, ahol a teljes telek egyik része az Lf1 jelű
övezetben, a másik része a Páva utca és az Oroszhegyi utca felől esik az Lf2* vagy az Lf2** jelű
övezetbe esik, és telekalakításra kerül sor, ott az Lf1 jelű övezetben telkekre vonatkozó minimális
telekméretet a legkisebb telekszélességi méretet nem kell figyelembe venni, ott a kialakítható telek
szélessége a meglévő telekszélesség, ami tovább szélességi értelemben nem csökkenthető.”

4.
észrevétel
Az észrevétel alapján „az építési hely kijelölésénél” szövegezését töröltük.
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 19. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Lf1; Lf2; 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, a Páva utcában az építési oldal Ék-i. A Harcsa utca mindkét
oldalán lévő telkeknél, a Süllő utca keleti teleksoránál az É-i oldal lesz a beépítési oldal.”

5.
észrevétel
Az észrevétel alapján általánosításra került az új bekezdés.
(4) A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet
19. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül:
„(10) Az 1626/1-6 hrsz.-ú telkeknél Kossuth köz azon szakaszán, ahol a telek közkerttel érintkezik,
ott a közkert felőli telekhomlokvonalánál az előkert mérete 0 m, ide nem kell főépületet építeni. A
közkert felől építésre kerülő kerítés magassága 2,0 m.”

6.
észrevétel
Az észrevétel alapján a túlbiztosító előírási részt töröltük.
„(3) Az Lf1; Lf2; Lf2*; Lf2**; Lf2t; Lf3 jelű építési övezetekben 1000 m2 teleknagyságig lakóépület
építése esetén legfeljebb 2 lakás helyezhető el, majd 1000 m 2 felett minden további 500 m 2
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.”

A vélemény alapján az újra átnézett tervdokumentáció szükséges pontosításai
1. javítás
Az alábbi a bekezdést módosítani kívánjuk, félreérthető. Szükséges helyen építési helyet is jelölünk
a szabályozási tervre.
(1) A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet
19. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül:
„(6a) Azon építési telkek esetében, ahol az előkert a telek hosszoldalán alakul ki ott az alábbi
szempontokat kell figyelembe venni:
a) ha a szabályozási terv a telken építési helyet jelöl ki, akkor az épület az építési helyen belül
szabadon elhelyezhető, de a szomszédos telekhatárra illeszkedő építési hely határvonal felé az
épületet tűzfalasan kell kialakítani;
b) ha az előkert hossza nem éri el a 10 m-t, ott a (6) bekezdés első mondatának előírása figyelmen
kívül hagyható.
Ezen telkek esetében a hátsókert 0 m.”

2./ javítás
A módosítandó 16. § a) pontjában és a 17. § (2) bekezdésben a rendelettervezet szövegében
gépelési hiba miatt kimaradt a „Lf2t” jele. Ezeket az előírásokat a jellel kiegészítettük, a magyarázó
szövegben is és a hatályos bekezdésekben is szerepel az „Lf2t”, ennek törlése nem volt cél.
3./ javítás
A belterületi szabályozási terv jelmagyarázata módosult, az Lf2** jellel kellett kiegészíteni. Az
egyeztetésre beadott anyag a Deszk TRE első módosításának tárgyalása előtt készült el. A volt
Gipe-s terület egyeztetésénél a jelmagyarázatot ki kellett egészíteni (tervezési terület határa jellel),
ezért ezen dokumentációban aktualizálni kellett a szóban forgó jelmagyarázatot.

4./ javítás
a.) A 688 és az 1570 hrsz.-ú telkeknél az 5. sz. mellékletet is kellett módosítani, a megszűnő
lakótelkek építési helyét törölni kellett. Sajnálatosan a jóváhagyandó részbe nem került beillesztésre,
melyet most szeretnénk pótolni. A tervlap beillesztése miatt az oldalszámok is változnak.

b.) A HÉSZ 2. sz. függelékében három keresztszelvény is módosult, azonban a tervrajz cseréjéhez
kapcsolódó szövegezés nem megfelelő a rendeletben és a beillesztett tervlap feliratozása lemaradt.
Az elsőt javítottuk, a másodikat pótoltuk.
c.) A kapubejáró részletterveit függelékként szeretnék beilleszteni, tévedésből melléklet szerepelt
a terven. Módosítottuk a feliratozást és a beillesztéshez szükséges jogszabályi bekezdést.
A HÉSZ-t módosító rendelet részlete:
„15. §
(3)

A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati
rendeletének 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.

(4)

A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati
rendeletének 2. sz. függeléke (7. melléklet) helyébe jelen rendelet 1. sz. függeléke lép.

(5)

A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelete
kiegészül jelen rendelet 2. sz. függeléke szerinti 3. sz. függelékkel (8. melléklettel).”

1.függelék a 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelethez
44030

Deszki régészeti lelőhelyek adatai
Lelőhely

Lelőhely

Ordos-ároképítés

0206/1

746208

44031

29

Ordosi-halom

0210/15

746677

97034

EOV X
koordináta

44032

30

Ordos-csatorna
mellett

0206/1

746404

96917

44035

33

Bráda III.

0188/1

744969

97022

44038

36

Bráda VI.

0188/1

745180

96796

745414

96178

Azonosító

szám

neve

HRSZ

EOV Y
koordináta

41853

1

Deszk A

0107/6, 0107/1, 0107/5

744363

97844

41862

2

Deszk B, C, E

010/13, 010/14, 010/15, 010/16, 011,
013

740812

96990

41865

3

Kossuth Tsz

010/9

740632

96718

41867

4

Szikes-dűlő

0368/2

740119

95608

41871

5

Szikes-dűlő II.

0355/26

742132

95297

41872

6

Kisdeszk

0337/10

744615

41873

7

Supák környéke

010/6, 010/7

41874

8

Supák környéke II.

41876

9

41877
41878

43795

28

44039

37

Újmajor II.

0294/5, 0304/4, 0320/3, 0320/7,
0320/2, 0302/2, 0294/6, 0302/1,
0304/1, 0304/3, 0303

44040

38

Újmajor III.

0291/4

745817

96475

96517

44041

39

Újmajor épületeitől Dre

0301, 0322/4, 0322/2

745539

95367

740533

96852

44042

40

Újmajor V.

0297/3, 0297/2, 0297/4

745932

95762

013, 011, 012, 014/5, 75/2, 07

741000

97204

44043

41

Vágotthalom

0306

745255

96636

Fehértó

0107/5, 0107/4, 0107/1

744216

97909

44045

43

Miskahalom

0252/1

750378

93578

44

Supák-környéke III.

574, 575

741474

97159

Kis-Dorozsma

018/2, 022, 020, 023/7, 018/5, 018/4,
018/3, 018/15

44046

10

740168

96903

44047

45

Supák környéke IV.

04/4

741692

96778

11

Szikes-dűlő III.

0363/1

740504

95280

44049

46

Fehértó II.

0140/30

746079

99393

Deszk-D

0252/1, 05511/1, 0242, 065/21,
05510/2, 064, 068, 083/2, 084,
05509/1

44050

47

Szőregi tó

027/1, 027/8, 027/7, 027/2, 026,
025/21, 025/16, 027/9

739192

96762

44051

48

Szőregi tó II.

025/11, 025/12, 025/13, 02424

739295

95977

742066

98283

44052

49

Szőregi tó Homokbánya

031/4

739487

97784

44053

50

Fehértó III.

0117/1

745937

98116

51

Kübekházi út jobb
oldalán

0216/6, 0216/15, 0216/13, 0216/16,
0218/16, 0217

748252

97622

12

750657

93213

43796

13

Deszk-F

1066, 1067, 1059, 1060, 1260, 1063,
1064, 1061, 1065, 1456, 1258, 1259,
1062, 1261, 1050

44000

14

Deszk-G

0234/6

749593

96566

44001

15

Deszk-H

0232/7

749402

95623

44003

16

Deszk-I

0140/30, 0140/3

745930

99689

44054

44004

17

Deszk-M

0240/20

750527

96595

44058

52

Kis-Dorozsma II.

018/12

739820

97273

44005

18

Deszk-N

0241/4

750272

95472

44059

53

Deszk-T

0232/1

749311

96029

44020

19

Deszk-O

0240/23

750189

96020

60271

55

Vénó II.

083/29, 083/30

743149

99153

44021

20

Deszk-P

0234/6

749757

96856

60339

56

Rigó mező

0322/4

745201

94976

44023

21

Deszk-R

0232/4

749984

95761

44024

22

Deszk-S

0241/4, 0241/2, 0246

750109

95735

Nyilvántartásba
vétele

44025

23

Újmajor

0296/4

745684

96470

alatt

57

Szilágyi-tanya

092, 0106/32, 0106/33

743038

98190

745020

97590

44026

24

Bráda

0109/1, 0109/6, 0198/1, 0176, 0196,
0193/3, 0188/6, 0195, 0194, 0199,
0200/1, 0109/4, 0200/2

44027

25

Ságvári utca

879, 881

741633

98180

44028

26

31. sz. olajkút

0136, 0139, 0140/30

746121

99016

44029

27

Ordos

0206/1

746032

97872

97482

2. függelék a 21/2021.(XII.08.) önkormányzati rendelethez
2-2

3-3

SEMMELWEIS UTCA

HK

(Zója u.)

járda

hrsz: 875/2

1,50

kp.út

2,55
3,10

5,50

0,90

1,70

6,00

1,40

2,40

7,00

1,10

1,50

2,00

3,20

1,20

3,20

4-4

HK

parkoló

járda

zöldsáv

járda
Beépítési vonal

Beépítési vonal

hrsz: 1099

hrsz: 97

7-7

ALKOTMÁNY UTCA
zöldsáv

út

TEMPLOM UTCA
zöldsáv

gy.-kp.út

1,50

3,00

1,20 1,30

5-5

sportpálya

3,10

4,00

3,30

3,00

2,40

0,90

2,00

2,50

9
hrsz: 122

3,50

0,50 0,30 0,20
0,30
0,90
2,70

1,30 0,90

út
Beépítési vonal

út

4,50

Beépítési vonal

parkoló

4,00
25,70

MÓRA FERENC UTCA

1,20 1,20

2,60

7,00

24,80

3,10

3,00

1,80

zöldsáv

zöldsáv

szanatórium

út

2,55

3,00

2,10

zöldsáv

1,80 0,60

3,80

3,40

2,00

4,00

7,00

2,00

5,00

3,00

4,50

3,20

1,60

4,90

4,00

43,30

23,10

10 - 10

TEMPFLI TÉR
zöldsáv

járda

leállósáv

zöldsáv

út

leállósáv

zöldsáv

parkoló

járda

járda
Beépítési vonal

posta

járda

1,50

5,00

Beépítési vonal

1,10

temető

parkoló

Beépítési vonal

út

zöldsáv

7,80

1,70

1,50

4,20

2,00

1,10 1,20

0,70

Beépítési vonal

kp.út

4,10

8-8

Beépítési vonal

1,50

4,50
14,00

SEMMELWEIS UTCA

Beépítési vonal

9

2,90

20,60

6-6

zöldsáv

zöldsáv

5,00

ALKOTMÁNY UTCA
járda

30

0,20
2,60

29,50

zöldsáv

járda

0,75
0,70

1,20 0,80 1,50

zöldsáv

Beépítési vonal

X

út

Beépítési vonal

1,50

35

hrsz: 1012

zöldsáv

Beépítési vonal

zöldsáv
Beépítési vonal

út

Beépítési vonal

5d

zöldsáv

Beépítési vonal

járda

MAGYAR UTCA

7,80

0,50
1,20
56,90

6,90

2,40

0,80

10,20

0,90 1,50

5,20

Faluház

2,00

4,00

2,10

0,40
0,90

szanatórium

9-9

út

zöldsáv

járda

járda

Beépítési vonal

1,50

7

28

5,00

1,60 0,80 1,80

zöldsáv

5,50

0,60
0,80

1,40 0,90 1,10

2,90

1,80

1,00 1,40

1,50

13 - 13

1,70

1,20 1,40

12 - 12

járda

járda

14

zöldsáv

parkoló

HK

út

zöldsáv

járda

templom kert

Beépítési vonal

Beépítési vonal

zöldsáv

Beépítési vonal

út

1,50

1,50

1,80

1,40 0,80

4,20

4,00

3,80

2,20

1,70

1,50

1,30

1,50 1,00

2,80

0,70

2,50

7,20

22,60

14 - 14

HK

2,10

1,40

2,30

3,30

járda

14b

67

16- 16

zöldsáv

ADY ENDRE UTCA

út

zöldsáv

0,50
1,70
1,10 1,60

64

3

1,30

1,80

1,80

0,30
1,40

2,10

2,00

5,20

21,80

2,60

1,10 1,00

2,20

4,00

21,40

4,80

0,80 1,20

17,70

17 - 17

18 - 18

ÚJ LAKÓUTCA 18 m

1-1

zöldsáv

1,50

0,20
2,00
1,40 1,20

2,00

HK

út

járda

1,50

1,50

3,50

zöldsáv

járda
Beépítési vonal

Beépítési vonal

4,00

1,80

1,30

MÁJUS 1 UTCA

HK
járda

zöldsáv

Beépítési vonal

1,20

0,20
2,00

15 - 15

út

1,50

1,40 1,10

Beépítési vonal

zöldsáv

2,00

23,70

PETŐFI UTCA
járda

44

Beépítési vonal

1,40

19 - 19

ÚJ LAKÓUTCA 16 m

ÚJ UTCA 12 m

TERVEZETT ÖSSZEKÖTŐ ÚT - SZŐREGI SOR

zöldsáv

V

1,50 1,000,50 1,50 0,50 1,50

5,00

0,95

2,55 0,500,501,50

1,50

6,00
20,00

2,50

2,00

G

út Szv

5,00
18,00

2,00
3,30

1,50
3,30

zöldsáv

járda

1,50 1,00 1,00 1,50

járda

zöldsáv

V

G

út Szv

1,50 0,50 1,50 0,50 1,50

4,00
16,00

2,80

1,50
2,80

zöldsáv

járda

1,50 1,00 1,00 1,50

Szabályozási vonal

Szántó
Szabályozási vonal

Szabályozási vonal

járda

Szabályozási vonal

zöldsáv
Szabályozási vonal

út

Szabályozási vonal

zöldsáv

Szabályozási vonal

kp.út
Szabályozási vonal

17

2,90

SZÉCHENYI UTCA

Beépítési vonal

19

parkoló

1,50

23,50

DAMJANICH UTCA
zöldsáv

4

1,50

4,80

21,70

járda

járda

Beépítési vonal

0,40
1,00 1,60 1,00

3,80

út

1,50

1,50

1,30

zöldsáv

Beépítési vonal

zöldsáv

SZÉCHENYI UTCA

Beépítési vonal

járda

11

11 - 11

MÁJUS 1 UTCA

Beépítési vonal

HK

zöldsáv

G

Szv út zöldsáv V járda

1,50 1,00 1,50

4,00
12,00
2,80

1,75 0,75 1,50

2,80

Szabályozási vonal
CSATORNA 756 HRSZ

HK

V

2,10

1,40

Csv

Szv

1,50 0,50 1,00 0,75

1,30

G

0,50 0,80 1,50
0,50

6,00

18,00

0,70

22 - 22

Javasolt telekhatár

G1 ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI TERÜLET
MAGÁNÚT 17 m

padka

zöldsáv

út

padka zöldsáv

járda

E vil.
E 0.4kV

2,50
1,00 0,75

járda

HK

E 22;0.4kV
G

0,50
1,50
0,50 1,00
2,25

1,00

V

Szv
6,00
17,00

4,00

1,00 1,25
4,00

1,25
2,75

1,50
1,25

1,50

zöldsáv
E (22kV)

1,00

2,00

út

Útpadka

zöldsáv
E (közvil)

1,30 0,80 1,50
1,50

út

Útpadka

zöldsáv

Útpadka

Belterületi határ

E (0,4;22kV)

Útpadka

járda

Javasolt telekhatár

LAKÓTERÜLET

Tervezett belterületi határ

21 - 21

JAKABB GYULA UTCA 22 m

Szabályozási vonal

20 - 20

JAKABB GYULA UTCA 18 m

zöldsáv

E közvil.

5,58

ERDŐ 039 HRSZ

0,82

5,50

1,00

6,00
22,00

1,00 0,50 1,50

1,50

1,50

DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Tel.: 62/571-580, 62/571-584, e-mail: ph@deszk.hu
Ikt.sz.:D1/784-….../2022.
Tárgy: Deszk Községi Önkormányzat
településrendezési eszközök módosítása
Deszk Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
részére
Deszk
Tisztelt Képviselő-testület!
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Deszk Ipari Park Kft. (6726 Szeged,
Szőregi út 46-50.) kezdeményezésére a Deszk, 1560 hrsz.-ú, 1561 hrsz.-ú, 1562 hrsz.-ú, 1563
hrsz.-ú, 1564 hrsz.-ú, 1565/1 hrsz.-ú, 1565/2 hrsz.-ú, 2925 hrsz.-ú és 2926 hrsz.-ú
ingatlanokra vonatkozó településrendezési előírások megváltoztatása érdekében
településrendezési eszközök módosításáról döntött.
A Képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
32. § (6) bekezdés c) pontja alapján eljárva kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a Deszk,
a Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által
határolt tervezési területet a gazdasági terület átalakítása és bővítése, valamint a 0278 hrsz.-ú
telket a szükséges biológiai aktivitásérték pótlása érdekében. A Testület továbbá a közpark
kialakításához az 1436 hrsz.-ú telket is kiemeltté tette 56/2022. (V.04.) önk. határozatával.
A településrendezési eszközök módosítására az Önkormányzat a B&B ’99 Szolgáltató Bt.-vel
(tervező: Bartók Erika) településrendezési szerződést kötött.
A Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel arra, hogy a Képviselőtestület a döntött a célterületet kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról – a módosítás
tárgyalásos eljárás szerinti lebonyolítására került sor.
A Képviselő-testület a 72/2022. (V. 31.) önkormányzati határozatban a Deszk, a Jakabb Gyula
utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által határolt tervezési
területen gazdasági terület átalakítása és bővítése, valamint a 0278 hrsz.-ú telken a szükséges
biológiai aktivitásérték pótlása érdekében a Deszk, a Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi
határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által határolt területre, valamint a 0278 hrsz.-ú
telekre vonatkozó településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó környezetvizsgálati
egyeztetés során beérkezett vélemények lezárásáról, a 73/2022. (V. 31.) önkormányzati
határozatban pedig kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárásáról döntött.
Ezt követően a polgármester a Korm. rendelet 42. §-a szerinti végső szakmai véleményezési
szakasz lefolytatását kezdeményezte a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Állami
Főépítészéhez benyújtott kérelemmel.
Az Állami Főépítész a CS/B01/6369-19/2022. ikt. számú levelében megküldte az

Önkormányzat részére a záró szakmai véleményét, melyben tájékoztatta a polgármestert arról,
hogy a településrendezési eszközök módosításának dokumentációjának jóváhagyása
jogszerűen megtehető.
A Képeviselő-testületnek a következő döntéseket kell sorrendben meghoznia:
1. Deszk Településszerkezeti Tervének módosítása
2. Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
3. A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Deszk, 2022. augusztus 02.
Tisztelettel:
Király László
polgármester

KIVONAT
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. augusztus …. napján tartott
testületi ülésén készült jegyzőkönyvéből.
…../2022. (…..) önkormányzati határozata
Tárgy: Deszk Településszerkezeti Tervének módosítása
HATÁROZAT
1.

2.

A Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 126/2021. (XII. 08.) önk.
határozatával elfogadott Településszerkezeti tervet és mellékleteit a Deszk, Jakabb
Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által határolt
tervezési területre, illetve a 1436 hrsz.-ú és a 0278 hrsz.-ú telkekre vonatkozásában az
alábbiak szerint módosítja:
1.1. „Deszk Község Településrendezési eszközök – Külterület - szerkezeti terv”
megnevezésű 1. sz. melléklete jelen határozat 1. sz. melléklete szerint módosul.
1.2. „Deszk Község Településrendezési eszközök – Belterület - szerkezeti terv”
megnevezésű 2. sz. melléklete jelen határozat 2. sz. melléklete szerint módosul.
1.3. „Településszerkezeti terv jelmagyarázata” megnevezésű 3. sz. melléklet helyébe a
jelen határozat 3. sz. melléklete lép.
1.4. „A településszerkezeti terv leírása” című 4. melléklete jelen határozat 4. sz.
mellékletében foglaltakkal kiegészül.
1.5. „A település területi mérlege” megnevezésű 5. sz. melléklete jelen határozat 5. sz.
melléklete szerint módosul.
1.6. „A területrendezési tervvel való összhang igazolása” megnevezésű 6. sz.
melléklete jelen határozat 6. sz. mellékletét képező 6/1. sz. melléklettel kiegészül.
1.7. „A biológiai aktivitásérték számítása az új településszerkezeti tervhez”
megnevezésű 7. sz. melléklete jelen határozat 7. sz. melléklettét képző 7/A.
melléklettel kiegészül.
1.8. A Deszk Településszerkezeti terv a jelen határozat 8. sz. mellékletét képző
„Változások bemutatása” megnevezésű 8/1/A sz. melléklettel kiegészül.
1.9. A Deszk Településszerkezeti terv a jelen határozat 9. sz. mellékletét képző
„Változások szöveges leírása” megnevezésű 8/2/A sz. melléklettel kiegészül.
A képviselő-testület felkéri Király László polgármestert, hogy a településszerkezeti
terven a változásokat vezettesse át.

K.m.f.
Király László sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita sk.
jegyző

1. sz. melléklet a …./2022.(…..) önkormányzati határozathoz
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által határolt
tervezési területre, illetve a 1436 hrsz.-ú és a 0278 hrsz.-ú telkekre vonatkozóan
1. sz. melléklet Deszk Településszerkezeti Tervéről szóló 126/2021. (XII. 08.) önk. határozathoz

DESZK KÖZSÉG KÜLTERÜLETI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLETE
KÉSZÜLT AZ 1716 SZÁMÚ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

2. sz. melléklet a …./2022.(…..) önkormányzati határozathoz
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által határolt
tervezési területre, illetve a 1436 hrsz-ú és a 0278 hrsz-ú telkekre vonatkozóan
2. sz. melléklet Deszk Településszerkezeti Tervéről szóló 126/2021. (XII. 08.) önk. határozathoz

DESZK KÖZSÉG BELTERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLETE
KÉSZÜLT AZ 1716 SZ. ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL
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3. sz. melléklet a …./2022.(…..) önkormányzati határozathoz
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által határolt tervezési területre, illetve a 1436 hrsz-ú és a 0278 hrsz-ú telkekre vonatkozóan
3. sz. melléklet Deszk Településszerkezeti Tervéről szóló 126/2021. (XII. 08.) önk. határozathoz
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4. sz. melléklet a …./2022.(…..) önkormányzati határozathoz
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által határolt tervezési
területre, illetve a 1436 hrsz.-ú és a 0278 hrsz.-ú telkekre vonatkozóan
4. sz. melléklet Deszk Településszerkezeti Tervéről szóló 126/2021. (XII. 08.) önk. határozathoz
1.3.1 Beépítésre szánt területek
(a táblázat kiegészül a zöldített résszel)

Általános használat szerint

Sajátos használat szerint

lakó

falusias

Megengedett
legnagyobb
beépítési
mutató
0,5

településközpont

2,4

teljes

intézmény

2,4

teljes

kereskedelmi-szolgáltató

2,0

hiányos

egyéb ipari

1,5

hiányos

általános gazdasági
egészségügyi épületek
elhelyezésére szolgáló
terület
nagykiterjedésű sportolási
célú
nyersanyag kitermelésre és
feldolgozás céljára
temető

2,2

részleges

2,0

hiányos

0,1

hiányos

0,1

hiányos

mezőgazdasági üzemi

2,0

hiányos

szabadidős és rekreációs

1,0

hiányos

Ifjúsági táborozó hely

1,0

hiányos

vegyes

gazdasági

különleges

Helyi sajátos használat

Közművesítettség min.
mértéke
teljes

Gazdasági területek
Általános gazdasági területek
Az általános gazdasági terület olyan rugalmas területhasználat, amely ötvözheti a környezetére jelentős hatást
nem gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú építmények, valamint a kereskedelmi, szolgáltató és raktár
rendeltetésű építmények megvalósulását egy azonos besorolású, hasonló építési jogú területen.
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5. sz. melléklet a …./2022.(…..) önkormányzati határozathoz
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által határolt tervezési
területre, illetve a 1436 hrsz.-ú és a 0278 hrsz-ú telkekre vonatkozóan
5. sz. melléklet Deszk Településszerkezeti Tervéről szóló 126/2021. (XII. 08.) önk. határozathoz

A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE
Beépítésre szánt terület
Területhasználat
Lakóterület
Vegyes

Gazdasági terület

Különleges területek

Építési övezet

* a változást mutatja
Alövezet

Szabályozási jele
Lf(1-5)

273,21*

5,248*

Településközpont terület

Vt(1-4)

5,37*

0,103*

Intézmény terület

Vi(1-4)

3,39

0,065

Kereskedelmi szolgáltató terület

Gksz(1-3)

4,74

0,091

Egyéb ipari terület

Gipe(1-4)

10,68*

0,205*

Általános gazdasági terület*

G1*

9,50*

0,183*

Egészségügyi ép. elhelyezésére

K-Eü

6,83

0,131

Nagykiterjedésű sportolási célú

K-Sp

3,84

0,074

Nyersanyag kitermelés (bánya)

K-B

12,36

0,237

Temető

K-T

2,70

0,052

K-Mü; K-Mü*

35,08

0,674

K-Szi(1-3)

24,11

0,463

K-It

1,49

0,029

Szabadidős és rekreációs terület
Ifjúsági táborozóhely
Beépítésre szánt terület összesen
Beépítésre nem szánt terület
Területhasználat

Zöldterület

393,30*

Erdőterület

Övezet

Alövezet

Közúti közlekedési és közműterület

Természet közeli terület

Különleges területek

Szabályozási jele

Terület (ha)

%

KÖu(1-3)

50,90*

0,977*

Kötöttpályás közl. terület

KÖk

18,44

0,354

Közkert

Zkk

1,44*

0,028*

Általános mezőgazdasági terület

Mk
Normál haszn.

Má(1-3)

Egyéb haszn.

24,98

0,480

3482,47*

66,904*

Me

431,59

8,292

Gazdasági erdőterület

Eg

177,68

3,414

Védelmi erdőterület

Ev

100,89*

1,938*

Általános vízgazd. terület
Vízgazdálkodási terület

7,555*

* a változást mutatja

Kertes mezőgazd. terület
Mezőgazdasági területek

%

Falusias lakóterület

Mezőgazdasági üzemi

Közlekedési terület

Terület (ha)

V

240,21

4,615

Vízgazdálkodási terület

Gazdasági erdő

V-Eg

189,46

3,640

Vízgazdálkodási terület

Védelmi erdő

V-Ev

68,43

1,315

Tk

10,61

0,204

Temető (kegyeleti park)

Kn-Kp

3,53

0,068

Nyersanyag kitermelés (bánya)

Kn-Bn

0,15

0,003

Burkolt köztér

Kn-Kt-B

1,11

0,021

Sportolási célú

Kn-Spn

4,3

0,083

Rekultivált szeméttelep

Kn-Rszt

1,71

0,033

Hulladékátvevő telep

Kn-Hull

0,42

0,008

Szivattyúház

Kn-Szh

3,52

0,068

Beépítésre nem szánt terület

4811,84*

92,445*

Teljes település igazgatási területe

5205,14

100,000

Természet közeli: nádas, mocsár
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6. sz. melléklet a …./2022.(…..) önkormányzati határozathoz
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által határolt tervezési
területre, illetve a 1436 hrsz.-ú és a 0278 hrsz.-ú telkekre vonatkozóan
6/1. sz. melléklet Deszk Településszerkezeti Tervéről szóló 126/2021. (XII. 08.) önk. határozathoz
A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA
Készült a 2022. május 05-én érvényes jogi környezetben.
A deszki településrendezési eszközök módosítását az országos és a megyei területrendezési tervvel való
összeegyeztetését a 2019. januárjában megjelenő, 2019. március 16-ától érvényben lévő, 2019. július 16-tól
módosított, hatályos új, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvénnyel (továbbiakban MaTrt), a 2019. június 22-től hatályos, területrendezési tervek
készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel
(továbbiakban MvM rendelet) és a Csongrád Megye Területrendezési Tervéről szóló 4/2020. (V.22.)
Önkormányzati rendeletben (továbbiakban CsmTrt) foglaltakkal végezzük el. A megyei területrendezési terv
az országos törvénnyel megfeleltetésre kellett, hogy kerüljön.
A településszerkezeti tervnek megfeleltetése a megyei területrendezési terv szerkezeti tervével
Az 1 sz. tervezési terület két telek kivételével és a 2. sz. tervezési terület „Települési térség”-be, a 037/44 és 037/45 hrsz-ú
telek „Mezőgazdasági térség”-be tartozik. A 3. sz. tervezési
terület erdőgazdasági térségben van.
A tervezett módosítások nem érintik az országos jelentőségű
műszaki infrastruktúra hálózatokat, és egyedi építményeket sem.

A tervezett módosítás megfelel a területrendezési
tervekben foglaltaknak.
A területfelhasználási egységek összeegyeztetése a
megyei területfelhasználási kategóriákkal

erdőgazdasági térség
A község erdő területe a biológiai
aktivitásérték pótlása érdekében a 0278 hrsz-ú telken 1,79 ha-nyi
nagyságú területtel nő, ami erdőtérségbe esik.
mezőgazdasági térség
A 037/44 hrsz.-ú és a 037/45 hrsz.-ú telkek a CsMTrt szerkezeti
tervében mezőgazdasági térségbe tartoznak.
A 126/2021. (XII. 08.) önk. határozat szerkezeti tervében a 037/44 hrsz.-ú telek egyéb ipari (Gipe) terület, a 037/45 hrsz.-ú
védelmi erdőbe (Ev) sorolt. A mezőgazdasági térség 86,61 %-a (előírás min. 75 %) mezőgazdasági területbe került. Az
037/45 hrsz.-ú, Ev terület módosítása beépítésre szánt általános gazdasági területbe (G), illetve a 037/44 hrsz.-ú telek Gipeből általános gazdasági (G) területbe való átsorolása nem változtatja meg a mezőgazdasági térségbe sorolt mezőgazdasági
terület nagyságát.

A tervezett módosítás megfelel a területrendezési tervekben foglaltaknak.
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Övezeteknek való megfeleltetés
3.1.a

Országos ökológiai hálózat – Magterületének övezete

a település nem érintett

3.1.b

Országos ökológiai hálózat – Ökológiai folyosójának övezete (MaTrt. 26.§)
a település érintett, de a tervezési területeket nem érinti.

3.1.c

Országos ökológiai hálózat – Pufferterületének övezete

a település nem érintett

3.2.a.

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete

a település nem érintett

3.2.b.

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete (9/2019. (VI.4.) MvM rendelet 2.§)
a település érintett, de a tervezési területeket nem érinti.

3.3.

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

érintett

Az 1. sz. tervezési terület keleti széle egy gazdasági erdőként nyilvántartott, 039 hrsz.-ú telken lévő erdő mellett húzódik,
de a módosítás azt nem érinti.
A 3. sz. tervezési területen (0278 hrsz.-ú teleken) az 1 sz.
tervezési területen megszűnő, 037/45, a 037/33, 037/34 hrsz.-ú
telken lévő védelmi erdőből (Ev) általános gazdasági (G)
területbe történő átsorolása miatt a kieső biológiai aktivitásérték
pótlására kerül sor. A 0278 hrsz-ú telek 17,73 ha-nyi, nyugati
területe általános mezőgazdasági (Má1) területben van. A
mostani módosításkor 1,7927 ha-nyi terület átsorolásra kerül
gazdasági erdőbe (Eg-be).
A nyilvántartott erdők 4,96 %-a nem volt a jelen módosítás előtt
erdőgazdálkodási térségbe sorolva. A mostani erdőterület
növelése a 0278 hrsz-ú telken ezt az értéket 4,63 %-ra csökkenti.
A 2. sz. tervezési terület nem szerepel az erdők nyilvántartásába.

A tervezett módosítás megfelel a területrendezési
tervekben foglaltaknak.
3.4.

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

érintett

Az 1. sz. tervezési terület nyugati szélét érinti a tájképvédelmi
övezet. Azonban a 2021-ben elfogadott településrendezési
eszközökben ezen a terület határa korrigálásra került, melyet a
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 1560-2/2021. iktatószámú levelében észrevételt nem tevőként elfogadott. Az új
övezeti határ a tervezett belterületi határ vonala lett.
A 2. sz. tervezési területet nem érinti a tájképvédelmi övezet.
A 3. sz. tervezési területbe beleér a tájképvédelmi övezet, de azt a módosítás nem érinti.

A tervezett módosítás megfelel a területrendezési tervekben foglaltaknak.
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3.5.

Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete
a település nem érintett

3.6.

Vízminőség-védelmi terület övezete
(9/2019. (VI.4.) MvM rend. 5.§ és CsmTrt 4.§ (9) bekezdés)
a település érintett, de a tervezési területeket nem érinti.

3.7.

Nagyvízi meder övezete (9/2019. (VI.4.) MvM rendelet 6.§)
a település érintett, de a tervezési területet nem.
VTT-tározók övezete
a település nem érintett

3.8.

Honvédelmi és katonai célú terület övezet

3.9.

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

a település nem érintett

érintett

A teljes település érintett az övezettel.
A három tervezési területen lévő és a jelen módosítás utáni
területhasználat nem veszélyezteti az ásványi nyersanyag vagyon
távlati kitermelését. Nincs a közelben olajkitermelő út sem.

A tervezett módosítás megfelel a területrendezési tervekben foglaltaknak.
3.10.

Rendszeresen belvízjárta terület övezete (9/2019. (VI.4) MvM rendelet 9.§)
a település érintett, de a tervezési területeket nem érinti.

3.11.

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

érintett

A teljes település érintett az övezettel.
A három tervezési területen nincsenek tanyák, így nincs teendő.

A tervezett módosítás megfelel a területrendezési tervekben foglaltaknak.

12
3.12.

Nemzetközi hármashatár menti városhálózati csomópont térség övezete
(4/2020. (V.22.) Ör. 6.§.)
a település érintett, de a tervezési területek szempontjából nem releváns.

3.13.

Térszerkezeti szempontból jelentős térszervező települések övezete
a település nem érintett

3.14.

Egyedi mezőgazdasági és tájgazdálkodási övezetek
(4/2020. (V.22.) Ör. 11, 12, 15.§.)

érintett

A 037/44 hrsz-ú és a 037/45 hrsz.-ú telek esik a „Nagytáblás, intenzív termőtáj” övezetbe. A 037/44 hrsz.-ú telek és a
037/45 hrsz.-ú telek cca. 15m sávja a hatályos szerkezeti terven már meglévő beépítésre szánt, egyéb ipari területbe
tartozott és most is az marad csak általános gazdasági építési övezetbe kerül. Új beépítésre szánt terület a 037/45 hrsz-ú
telek 30 m széles része lesz. A védelmi erdőbe (Ev) tartozó telekszakasz beépítésre szánt, általános gazdasági (G) területbe
való átsorolásánál kell a CsMTrt 12. § (1) bekezdése szerinti előírásnak megfeleltetni. A kért vizsgálat megtörtént arra
vonatkozólag, hogy az adott településen rendelkezésre áll-e más, olyan meglévő major vagy gazdasági telephely, mely
alkalmas a fejlesztés megvalósítására. Megállapításra került, hogy Deszk majorjai és gazdasági területeit a tulajdonosok
kisebb-nagyobb mértékben hasznosítják. Jelen fejlesztés helyhez kötött a helyszíni adottságok miatt (pl.: megépülő
infrastruktúra hatékony kihasználása miatt), és a mérete elenyésző (7032 m2).
A tervezett módosítás megfelel a területrendezési tervekben foglaltaknak.

3.15.

Hagyományos gyümölcstermesztési térség övezete

a település nem érintett

3.16.

Szőlő termőhelyi kataszteri I. és II. osztályú terület övezete

a település nem érintett

Az MaTrt egyéb előírásával való megfeleltetés
Az MaTrt 12. § (1) és (2) bekezdése
A 037/34 és a 037/45 hrsz.-ú telekrészeken való új beépítésre szánt terület kijelölésére vonatkozólag megállapítható, hogy
az új terület csatlakozik a meglévő települési területhez, nem okoz más települések beépítésre szánt területeikkel való
összenövést.
A község települési térségében nincs olyan beépítetlen földrészlet, amelyen a jelen átsorolásra kerülő telekrész
adottságának és rendeltetésnek megfelelő, azt helyettesítő beépítésre szánt telek lenne. Indokolatlanul nagy költsége volna a
megvalósításnak az ettől eltérő hely kijelölése.
Az MaTrt 12. § (3) bekezdése
Új beépítésre szánt terület nagysága: 7422,61 m2. Ennek 5 %-ának kell gazdasági területbe való átsorolás esetén
zöldterületbe kerülnie, ez az érték 7422,61*0,05= 371,13 m 2. A változással érintett 1. sz. tervezési területen a lakótelkek
átosztásával Közkert bővítéseként 108,41 m2 (V10; V11) zöldterület keletkezik. A különbözetként pedig a 2. sz. tervezési
terület (1436 hrsz-ú telek) átsorolása falusias lakóterületből közkertbe további, 1321 m2 (V12) zöldterületnövekményt
biztosít 600 m-es távolságban. Az új zöldterület (közkert) nagysága összesen 1321,00 + 108,41= 1429,41 m 2;
1429,41/7422,61= 0,1926 azaz 19,26% 5 %.
A tervezett módosítás megfelel a területrendezési tervekben foglaltaknak.
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7. sz. melléklet a …./2022.(…..) önkormányzati határozathoz
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által határolt tervezési
területre, illetve a 1436 hrsz.-ú és a 0278 hrsz.-ú telkekre vonatkozóan
7/A. sz. melléklet Deszk Településszerkezeti Tervéről szóló 126/2021. (XII. 08.) önk. határozathoz
A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE
A módosítás során az alábbi biológiai aktivitásérték növekmény keletkezett:
Változás előtt
Hrsz.

Területhasználat

Betűjel

Terület hektárban

BAÉ szorzó

Eredmény

037/45

Védelmi erdő

Ev

0,7032

9,0

6,3288

037/34 és
037/33

Védelmi erdő

Ev

0,0390

9,0

0,3510

2925

Közlekedési terület

Köu

0,0664

0,6

0,0398

037/34 és
037/33

Közlekedési terület

Köu

0,0083

0,6

0,0050

1436

Lakóterület

Lf

0,1321

2,4

0,3170

037/19 és
037/21

Lakóterület

Lf

0,0108

2,4

0,0259

Összesen

7,0675

Változás után
Hrsz.

Területhasználat

Betűjel

Terület hektárban

037/45

Általános gazdasági terület

G1

0,7032

BAÉ szorzó
0,4

Eredmény
0,2813

037/34 és
037/33

Falusias lakóterület

Lf

0,0390

2,4

0,0936

2925

Általános gazdasági terület

G1

0,0664

0,4

0,0266

037/34 és
037/33

Településközpont terület

Vt

0,0083

0,5

0,0042

1436

Közkert

Zkk

0,1321

6,0

0,7926

037/19 és
037/21

Közkert

Zkk

0,0108

6,0

0,0648

Összesen

1,2631

Kieső BAÉ

5,8044

Változás előtt
Hrsz.

Területhasználat

Betűjel

Terület hektárban

0278

Általános mezőgazdasági terület

Má1

1,7927

BAÉ szorzó

Eredmény

3,7

6,6330

Változás után
Hrsz.

Területhasználat

Betűjel

Terület hektárban

0278

Gazdasági erdő

Eg

1,7927

BAÉ szorzó

Eredmény

9,0

Pótolt BAÉ
Keletkezett BAÉ növekmény

Ezt a 3,6969 pont értékű BAÉ növekményt a későbbi felhasználhatóság szándékával rögzítésre kerül.

16,1343
9,5013
3,6969
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8. sz. melléklet a …./2022.(…..) önkormányzati határozathoz
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által határolt tervezési
területre, illetve a 1436 hrsz.-ú és a 0278 hrsz.-ú telkekre vonatkozóan
8/1/A. melléklet Deszk Településszerkezeti Tervéről szóló 126/2021. (XII. 08.) önk. határozathoz
VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA
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9. sz. melléklet a …./2022.(…..) önkormányzati határozathoz
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által határolt tervezési
területre, illetve a 1436 hrsz.-ú és a 0278 hrsz.-ú telkekre vonatkozóan
8/2/A. melléklet Deszk Településszerkezeti Tervéről szóló 126/2021. (XII. 08.) önk. határozathoz
VÁLTOZÁSOK SZÖVEGES BEMUTATÁSA
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI MÓDOSULÁSOK
Változás
Hatályos területfelhasználás
száma

Új területfelhasználás

Egyéb gazdasági terület

G

Általános gazdasági terület

Ev

Védelmi erdő

G

Általános gazdasági terület

V3

Ev

Védelmi erdő

Lf

Falusias lakóterület

V4

Gipe

Egyéb gazdasági terület

Lf

Falusias lakóterület

V5

Gipe

Egyéb gazdasági terület

Vt

Településközpont terület

V6

Köu

Közúti közlekedési terület

Vt

Településközpont terület

V7

Köu

Közúti közlekedési terület

G

Általános gazdasági terület

V8

Vt

Településközpont terület

Lf

Falusias lakóterület

V9

Lf

Falusias lakóterület

Vt

Településközpont terület

V10

Lf

Falusias lakóterület

Zkk

Közkert

V11

Lf

Falusias lakóterület

Zkk

Közkert

V12

Lf

Falusias lakóterület

Zkk

Közkert

V13

Má1

Általános mezőgazdasági terület

Eg

Gazdasági erdő

V1

Gipe

V2
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DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
…../2022. (………) önkormányzati rendelete
Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló
21/2021. (XII.08) önkormányzati 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 6. § (1) bekezdésében és 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; CsongrádCsanád 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, CsongrádCsanád 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; Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari
Főosztálya Szolnoki Bányafelügyeleti 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 településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 14/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelet szerinti
résztvevők véleményének kikérésével – az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 6. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tervezett közutakkal érintett telkek és a Vt3 építési övezetbe tartozó területek esetében a
településrészt ellátó közhasználatú épületek jövőbeni megvalósíthatóságának érdekében Deszk
Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) elővásárlási jog illeti meg.”
2. §
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 8. § (3)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A G1 jelű általános gazdasági területen a szabályozási terven jelölt beültetési kötelezettséget a
telekalakítás megkezdéséig teljesíteni kell.”
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3. §
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet a
következő alcímmel egészül ki:
„8/A. Telken belüli kötelező fásítás
8/A. §
A G1 jelű általános gazdasági területen a telken belüli kötelező fásítási kötelezettséget a telekalakítás
megkezdéséig teljesíteni kell.”
4. §
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 11. §
(1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Teljes közműellátottság szükséges a „Lakó”- (Lf2t), a „Településközponti (Vt1; Vt2; Vt3; Vt4;),
„Intézmény” (Vi1; Vi2; Vi3; Vi4), és a különleges egészségügyi épületek elhelyezésére szolgáló (KEü) területen a következők szerint:
a) energia (villamos energia és gáz) közüzemi, közcélú, vagy alternatív energiaforrásból való
biztosítása,
b) ivóvíz közüzemi biztosítása,
c) közüzemi szennyvízelvezetés biztosítása,
d) közterületi csapadékvíz-elvezetés kiépítése szükséges.
(2) Legalább részleges közműellátottság szükséges a „Lakó”- (Lf1; Lf2; Lf2*; Lf3; Lf6), az "Általános
gazdasági" (G1) 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.”
5. §
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 12. §
(3) bekezdése b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) a min. 4,00 m szélességű szilárd burkolatú közút és a szabvány szerinti járda kiépítése, belterületi
magánúton egyoldali járda kiépítése.
6. §
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 13. §-a
a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
(4) A G1 jelű általános gazdasági területen lévő telkek oldalhatáraitól a 3,0 m-nél magasabbra növő
gyümölcs- és díszfa, valamint gyümölcs-bokor és díszcserje (élősövény) növénytelepítési
távolsága min. 3,0 m.
7. §
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 16. § a)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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(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; Lf5; Lf6;”
8. §

A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 17. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az építési övezet besorolás jele: Lf1; Lf2; Lf2*; Lf2t; Lf3; Lf5; Lf6.”
9. §
(1) A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 19.
§ (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az Lf2; Lf2*; Lf2t; 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; 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; Lf5, Lf6 jelű építési övezetekben az oldalkert legkisebb mérete 5,0
m.”
(2) A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 19.
§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az Lf2; Lf2*; Lf2t; 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.”
(3) A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 19.
§-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Azoknál az Lf2t építési övezetben lévő telkeknél, ahol a közterülettel érintkező
telekhomlokvonalon vagy szabályozási vonalon a szabályozási terv kötelező építési vonalat
ábrázol, az új épületet azon a telekhatáron kell elhelyezni min. 5,0 m-es hosszon.”
(4) A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 19.
§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az Lf2; Lf2*; Lf3; Lf5 jelű építési övezetben meglévő főépületeket adottságnak kell tekinteni,
azok építési helyen bővíthetők, ekkor a (6) és (7) bekezdésekben meghatározottak figyelmen
kívül hagyandók.”
10. §
(1) A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 20.
§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Lf1; Lf2; Lf2*; Lf2t; Lf3 jelű építési övezetekben az utcavonalra, vagy az előkert vonalára
kerülő főépületekben mező- és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem
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zavaró gazdasági tevékenységi célú funkciók nem kerülhetnek, azok csak az építési helyen belül,
második főépületként épülhetnek meg.
(2)

Az Lf1; Lf2; Lf2*; Lf2t; Lf3 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 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.”

(2) A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 20.
§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az Lf1; Lf2; Lf2*; Lf2t; Lf3; Lf5 jelű építési övezetekben nyeles telek nem alakítható ki.”
11. §
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 22. §
(1) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(A Vt3 jelű építési övezetbe sorolt területeken a megengedett határértékek a következők:)
„e) Telekterület: min. 2800 m2.”
12. §
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 25. §
(2)-(5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(2) Az építési övezet besorolás jele Gipe2; Gipe3; Gipe4.
(3) A 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 Gipe2 jelű építési övezeten a telkek kialakultak, vagy telekosztás (felosztás, átosztás) esetén a
telekméret min. 3000 m2.
(5) A Gipe2 jelű építési övezetben, ha a telekosztásnál új közterület kialakítására van szükség, akkor
módosítani kell a szabályozási tervet.”
13. §
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet a
következő alcímmel egészül ki:
„21/A. Általános gazdasági terület
25/A. §
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(1)

Az általános gazdasági területre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK vonatkozó
paragrafusa tartalmazza.

(2)

Az építési övezet besorolás jele: G1.

(3)

A G1 jelű övezetben a területek beépítési módját és építési használatának megengedett határait a
következők szerint kell biztosítani:
a)
Beépítési mód: szabadon álló,
b)
Legnagyobb beépítettség: 50,0%,
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%,
e)
Telekméret: 2700 m2; telekszélesség min. 30 m,
f)
Előkert min. 10 m, oldalkertek min. 4,0 m; hátsókert 15 m.”
14. §

A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 35. §
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A KÖu1 jelű, meglévő belterületi utcák felújításánál, a KÖu2 jelű, tervezett utcák és a belterületi
magánút építésénél, azok mentén – a meglévő és/vagy tervezett közműnyomvonalaktól,
légvezetékek védőtávolságait betartva, gáztól legalább 2,00 m, egyéb közművek esetén 1,50 m
távolságot tartva kertépítészeti terv alapján fákat kell telepíteni.”
15. §
Hatályát veszti a Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati
rendelet
a) 17. § (10) bekezdése,
b) 36. § (1) bekezdése.
16. §
3.

A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati
rendeletének 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul.

4.

A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati
rendeletének 3. melléklete jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul.

5.

A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati
rendeletének 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

6.

A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati
rendeletének 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

7.

A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati
rendeletének 2. függeléke helyébe jelen rendelet 1. függeléke lép.
17. §

(1)

Ez a rendelet 2022. …….-jén lép hatályba.
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(2)

Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.
Király László s. k.
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2022. ……………….

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita s. k.
jegyző
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Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2022. (…..) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény 12. § (2) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2)
bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A.
§-ában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Állami
Főépítészi Iroda, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, a kulturális örökség védelméért felelős
miniszter, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda, továbbá a
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés helyi szabályairól szóló 14/2017.(IX.26.) önkormányzati rendeletben nevesített Partnerek
véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1.§
A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 14/B. §-a a következő (3)
és (4) bekezdéssel egészül ki:
“(3) A Gazdasági fejlesztési területen a beültetési kötelezettséget a szabályozási terven jelölt
szélességben min. 6,0 m és max. 7,0 m-es tőtávolságban telepített, legalább kétszer iskolázott,
minimum 12/14 cm-es törzskörméretű díszfákból álló két fasor és alatta cserje sor telepítésével, az
önkormányzat által biztosított fásítási terv alapján kell teljesíteni. A díszfák kivágására és pótlására a
fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet közterületen lévő fás szárú növényekre
vonatkozó előírásai alkalmazandók.
(4) A Gazdasági fejlesztési területen a telken belüli kötelező fásítási kötelezettséget min. 6,0 m és max.
7,0 m-es tőtávolságban telepített, legalább kétszer iskolázott, minimum 12/14 cm-es törzskörméretű
díszfákból álló egy fasor telepítésével az önkormányzat által biztosított fásítási terv alapján kell
teljesíteni. A díszfák kivágására és pótlására a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet
közterületen lévő fás szárú növényekre vonatkozó előírásai alkalmazandók.”
2. §
A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 11/B. alcímmel, 16/A. §-al
egészül ki:
„11/B. Településképi szempontból nem meghatározó területek fásítása
16/A. §
A településképi szempontból nem meghatározó területeken jelölt beültetési kötelezettséget közepes
lombkoronájú (10-20 m közötti) fák telepítésével kell megvalósítani. A választható fafajok: Szent
István hárs (Tilia Szent István), Bori ezüsthárs (Tilia tomentosa 'Bori'), Teri ezüsthárs (Tilia tomentosa
'Teri'),' Raywood' keskenylevelű kőris (Fraxinus angustifolia 'Raywood'), Virágos kőris (Fraxinus
ornus), Mezei juhar ( Acer campestre), 'Elsrijk' mezei juhar ( Acer campestre 'Elsrijk') Bugás csörgőfa
(Koelreuteria paniculata).”
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3. §
A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet e rendelet 1. függeléke
szerinti 1. függelékkel egészül ki.
4. §
Hatályát veszti a településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 11. § (2)
bekezdése.
5. §
Ez a rendelet 2022. ……… napon lép hatályba.
Király László s. k.
polgármester

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita s. k.
jegyző
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Osztály
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72/2022. (V.31.) önk. határozat a környezetvizsgálat nem szükségességéről

73/2022. (V.31.) önk. határozata a Partnerségi egyeztetés lezárásáról
CsCsMKH Állami Főépítész záró szakmai véleménye a tárgyalásos
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A településszerkezeti terv módosítása

Kivonat
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. …………… napján megtartott testületi
ülésén készült jegyzőkönyvéből.
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének ……../2022. (………….) sz. határozata.
Tárgy: Deszk Településszerkezeti Tervének jóváhagyása
Határozat

1.

2.

A Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 126/2021. (XII. 08.) önk. határozatával
elfogadott Településszerkezeti tervet és mellékleteit a Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő
belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által határolt tervezési területre, illetve a
1436 hrsz.-ú és a 0278 hrsz.-ú telkekre vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja:
1.1. „Deszk Község Településrendezési eszközök – Külterület - szerkezeti terv” megnevezésű
1. sz. melléklete jelen határozat 1. sz. melléklete szerint módosul.
1.2. „Deszk Község Településrendezési eszközök – Belterület - szerkezeti terv” megnevezésű
2. sz. melléklete jelen határozat 2. sz. melléklete szerint módosul.
1.3. „Településszerkezeti terv jelmagyarázata” megnevezésű 3. sz. melléklet helyébe a jelen
határozat 3. sz. melléklete lép.
1.4. „A településszerkezeti terv leírása” című 4. melléklete jelen határozat 4. sz. mellékletében
foglaltakkal kiegészül.
1.5. „A település területi mérlege” megnevezésű 5. sz. melléklete jelen határozat 5. sz.
melléklete szerint módosul.
1.6. „A területrendezési tervvel való összhang igazolása” megnevezésű 6. sz. melléklete jelen
határozat 6. sz. mellékletét képező 6/1. sz. melléklettel kiegészül.
1.7. „A biológiai aktivitásérték számítása az új településszerkezeti tervhez” megnevezésű 7.
sz. melléklete jelen határozat 7. sz. melléklettét képző 7/A. melléklettel kiegészül.
1.8. A Deszk Településszerkezeti terv a jelen határozat 8. sz. mellékletét képző „Változások
bemutatása” megnevezésű 8/1/A sz. melléklettel kiegészül.
1.9. A Deszk Településszerkezeti terv a jelen határozat 9. sz. mellékletét képző „Változások
szöveges leírása” megnevezésű 8/2/A sz. melléklettel kiegészül.
A képviselő-testület felkéri Király László polgármestert, hogy a településszerkezeti terven a
változásokat vezettesse át.

K.m.f.
Király László sk.
polgármester

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita sk.
jegyző

Kivonat hiteléül:
Dr. Mucsi Enikő sk.
aljegyző
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1. sz. melléklet a …./2022.(…..) önkormányzati határozathoz
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által
határolt tervezési területre, illetve a 1436 hrsz.-ú és a 0278 hrsz.-ú telkekre vonatkozóan
1. sz. melléklet Deszk Településszerkezeti Tervéről szóló 126/2021. (XII. 08.) önk. határozathoz

DESZK KÖZSÉG KÜLTERÜLETI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLETE
KÉSZÜLT AZ 1716 SZÁMÚ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL
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2. sz. melléklet a …./2022.(…..) önkormányzati határozathoz
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által
határolt tervezési területre, illetve a 1436 hrsz-ú és a 0278 hrsz-ú telkekre vonatkozóan
2. sz. melléklet Deszk Településszerkezeti Tervéről szóló 126/2021. (XII. 08.) önk. határozathoz

DESZK KÖZSÉG BELTERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLETE
KÉSZÜLT AZ 1716 SZ. ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL
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3. sz. melléklet a …./2022.(…..) önkormányzati határozathoz
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által határolt tervezési területre, illetve a 1436 hrsz-ú és a 0278 hrsz-ú telkekre vonatkozóan
3. sz. melléklet Deszk Településszerkezeti Tervéről szóló 126/2021. (XII. 08.) önk. határozathoz
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4. sz. melléklet a …./2022.(…..) önkormányzati határozathoz
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által
határolt tervezési területre, illetve a 1436 hrsz.-ú és a 0278 hrsz.-ú telkekre vonatkozóan
4. sz. melléklet Deszk Településszerkezeti Tervéről szóló 126/2021. (XII. 08.) önk. határozathoz
1.3.1 Beépítésre szánt területek
(a táblázat kiegészül a zöldített résszel)

Általános használat szerint

Sajátos használat
szerint

lakó

falusias

Megengedett
legnagyobb
beépítési
mutató
0,5

településközpont

2,4

teljes

intézmény

2,4

teljes

kereskedelmi-szolgáltató

2,0

hiányos

egyéb ipari

1,5

hiányos

általános gazdasági
egészségügyi épületek
elhelyezésére szolgáló
terület
nagykiterjedésű
sportolási célú
nyersanyag kitermelésre
és feldolgozás céljára
temető

2,2

részleges

2,0

hiányos

0,1

hiányos

0,1

hiányos

mezőgazdasági üzemi

2,0

hiányos

szabadidős és rekreációs

1,0

hiányos

Ifjúsági táborozó hely

1,0

hiányos

vegyes

gazdasági

különleges

Helyi sajátos
használat

Közművesítettség
min. mértéke
teljes

Gazdasági területek
Általános gazdasági területek
Az általános gazdasági terület olyan rugalmas területhasználat, amely ötvözheti a környezetére
jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú építmények, valamint a
kereskedelmi, szolgáltató és raktár rendeltetésű építmények megvalósulását egy azonos besorolású,
hasonló építési jogú területen.
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5. sz. melléklet a …./2022.(…..) önkormányzati határozathoz
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által
határolt tervezési területre, illetve a 1436 hrsz.-ú és a 0278 hrsz-ú telkekre vonatkozóan
5. sz. melléklet Deszk Településszerkezeti Tervéről szóló 126/2021. (XII. 08.) önk. határozathoz

A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE
Beépítésre szánt terület
Területhasználat
Lakóterület
Vegyes

Gazdasági terület

Különleges területek

Építési övezet

* a változást mutatja
Alövezet

Falusias lakóterület

Szabályozási
jele
Lf(1-5)

%

273,21*

5,248*

Településközpont terület

Vt(1-4)

5,37*

0,103*

Intézmény terület

Vi(1-4)

3,39

0,065

Kereskedelmi szolgáltató terület

Gksz(1-3)

4,74

0,091

Egyéb ipari terület

Gipe(1-4)

10,68*

0,205*

Általános gazdasági terület*

G1*

9,50*

0,183*

Egészségügyi ép. elhelyezésére

K-Eü

6,83

0,131

Nagykiterjedésű sportolási célú

K-Sp

3,84

0,074

Nyersanyag kitermelés (bánya)

K-B

12,36

0,237

Temető

K-T

2,70

0,052

K-Mü; K-Mü*

35,08

0,674

K-Szi(1-3)

24,11

0,463

K-It

1,49

0,029

Mezőgazdasági üzemi
Szabadidős és rekreációs terület
Ifjúsági táborozóhely
Beépítésre szánt terület összesen
Beépítésre nem szánt terület
Területhasználat
Közlekedési terület
Zöldterület
Mezőgazdasági területek

Erdőterület

Övezet

393,30*

7,555*

* a változást mutatja
Alövezet

Közúti közlekedési és
közműterület
Kötöttpályás közl. terület

Szabályozási
jele

Terület (ha)

%

KÖu(1-3)

50,90*

0,977*

KÖk

18,44

0,354

Közkert

Zkk

1,44*

0,028*

Kertes mezőgazd. terület

Mk

24,98

0,480

Normál haszn.

Má(1-3)

3482,47*

66,904*

Egyéb haszn.

Me

431,59

8,292

Gazdasági erdőterület

Eg

177,68

3,414

Védelmi erdőterület

Ev

100,89*

1,938*

Általános vízgazd. terület

V

240,21

4,615

Gazdasági erdő

V-Eg

189,46

3,640

Védelmi erdő

V-Ev

68,43

1,315

Tk

10,61

0,204

Kn-Kp

3,53

0,068

Kn-Bn

0,15

0,003

Burkolt köztér

Kn-Kt-B

1,11

0,021

Sportolási célú

Kn-Spn

4,3

0,083

Rekultivált szeméttelep

Kn-Rszt

1,71

0,033

Hulladékátvevő telep

Kn-Hull

0,42

0,008

Szivattyúház

Kn-Szh

3,52

0,068

Beépítésre nem szánt terület

4811,84*

92,445*

Teljes település igazgatási területe

5205,14

100,000

Általános mezőgazdasági
terület

Vízgazdálkodási terület

Vízgazdálkodási terület

Természet közeli terület

Vízgazdálkodási terület
Természet közeli: nádas,
mocsár
Temető (kegyeleti park)
Nyersanyag kitermelés (bánya)

Különleges területek

Terület (ha)
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6. sz. melléklet a …./2022.(…..) önkormányzati határozathoz
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által
határolt tervezési területre, illetve a 1436 hrsz.-ú és a 0278 hrsz.-ú telkekre vonatkozóan
6/1. sz. melléklet Deszk Településszerkezeti Tervéről szóló 126/2021. (XII. 08.) önk. határozathoz
A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA
Készült a 2022. május 05-én érvényes jogi környezetben.
A deszki településrendezési eszközök módosítását az országos és a megyei területrendezési tervvel
való összeegyeztetését a 2019. januárjában megjelenő, 2019. március 16-ától érvényben lévő, 2019.
július 16-tól módosított, hatályos új, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel (továbbiakban MaTrt), a 2019. június 22-től hatályos,
területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019.
(VI. 14.) MvM rendelettel (továbbiakban MvM rendelet) és a Csongrád Megye Területrendezési
Tervéről szóló 4/2020. (V.22.) Önkormányzati rendeletben (továbbiakban CsmTrt) foglaltakkal
végezzük el. A megyei területrendezési terv az országos törvénnyel megfeleltetésre kellett, hogy
kerüljön.
A településszerkezeti tervnek megfeleltetése a megyei területrendezési terv szerkezeti tervével
Az 1 sz. tervezési terület két telek kivételével és a 2. sz.
tervezési terület „Települési térség”-be, a 037/44 és
037/45 hrsz-ú telek „Mezőgazdasági térség”-be tartozik. A
3. sz. tervezési terület erdőgazdasági térségben van.
A tervezett módosítások nem érintik az országos
jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatokat, és egyedi
építményeket sem.

A tervezett módosítás megfelel a területrendezési tervekben foglaltaknak.
A területfelhasználási egységek összeegyeztetése a megyei területfelhasználási kategóriákkal

erdőgazdasági térség
A község erdő területe a biológiai aktivitásérték pótlása
érdekében a 0278 hrsz-ú telken 1,79 ha-nyi nagyságú
területtel nő, ami erdőtérségbe esik.
mezőgazdasági térség
A 037/44 hrsz.-ú és a 037/45 hrsz.-ú telkek a CsMTrt szerkezeti tervében mezőgazdasági térségbe tartoznak.
A 126/2021. (XII. 08.) önk. határozat szerkezeti tervében a 037/44 hrsz.-ú telek egyéb ipari (Gipe) terület, a
037/45 hrsz.-ú védelmi erdőbe (Ev) sorolt. A mezőgazdasági térség 86,61 %-a (előírás min. 75 %)
mezőgazdasági területbe került. Az 037/45 hrsz.-ú, Ev terület módosítása beépítésre szánt általános gazdasági
területbe (G), illetve a 037/44 hrsz.-ú telek Gipe-ből általános gazdasági (G) területbe való átsorolása nem
változtatja meg a mezőgazdasági térségbe sorolt mezőgazdasági terület nagyságát.

A tervezett módosítás megfelel a területrendezési tervekben foglaltaknak.
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Övezeteknek való megfeleltetés
3.1.a

Országos ökológiai hálózat – Magterületének övezete

a település nem érintett

3.1.b

Országos ökológiai hálózat – Ökológiai folyosójának övezete (MaTrt. 26.§)
a település érintett, de a tervezési területeket nem érinti.

3.1.c

Országos ökológiai hálózat – Pufferterületének övezete

a település nem érintett

3.2.a.

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete

a település nem érintett

3.2.b.

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete (9/2019. (VI.4.) MvM rendelet 2.§)
a település érintett, de a tervezési területeket nem érinti.

3.3.

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

érintett

Az 1. sz. tervezési terület keleti széle egy gazdasági
erdőként nyilvántartott, 039 hrsz.-ú telken lévő erdő mellett
húzódik, de a módosítás azt nem érinti.
A 3. sz. tervezési területen (0278 hrsz.-ú teleken) az 1 sz.
tervezési területen megszűnő, 037/45, a 037/33, 037/34
hrsz.-ú telken lévő védelmi erdőből (Ev) általános
gazdasági (G) területbe történő átsorolása miatt a kieső
biológiai aktivitásérték pótlására kerül sor. A 0278 hrsz-ú
telek
17,73
ha-nyi,
nyugati
területe
általános
mezőgazdasági (Má1) területben van. A mostani
módosításkor 1,7927 ha-nyi terület átsorolásra kerül
gazdasági erdőbe (Eg-be).
A nyilvántartott erdők 4,96 %-a nem volt a jelen módosítás
előtt erdőgazdálkodási térségbe sorolva. A mostani
erdőterület növelése a 0278 hrsz-ú telken ezt az értéket
4,63 %-ra csökkenti.
A 2. sz. tervezési terület nem szerepel az erdők nyilvántartásába.

A tervezett módosítás megfelel a területrendezési tervekben foglaltaknak.
3.4.

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

érintett

Az 1. sz. tervezési terület nyugati szélét érinti a tájképvédelmi övezet. Azonban a 2021-ben elfogadott
településrendezési eszközökben ezen a terület határa korrigálásra került, melyet a Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság 1560-2/2021. iktatószámú levelében észrevételt nem tevőként elfogadott. Az új övezeti határ a
tervezett belterületi határ vonala lett.
A 2. sz. tervezési területet nem érinti a tájképvédelmi övezet.
A 3. sz. tervezési területbe beleér a tájképvédelmi övezet, de azt a módosítás nem érinti.

A tervezett módosítás megfelel a területrendezési tervekben foglaltaknak.
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3.5.

Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete
a település nem érintett

3.6.

Vízminőség-védelmi terület övezete
(9/2019. (VI.4.) MvM rend. 5.§ és CsmTrt 4.§ (9) bekezdés)
a település érintett, de a tervezési területeket nem érinti.

3.7.

Nagyvízi meder övezete (9/2019. (VI.4.) MvM rendelet 6.§)
a település érintett, de a tervezési területet nem.
VTT-tározók övezete
a település nem érintett

3.8.

Honvédelmi és katonai célú terület övezet

3.9.

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

a település nem érintett
érintett

A teljes település érintett az övezettel.
A három tervezési területen lévő és a jelen módosítás utáni
területhasználat nem veszélyezteti az ásványi nyersanyag
vagyon távlati kitermelését. Nincs a közelben olajkitermelő
út sem.

A tervezett módosítás megfelel a területrendezési tervekben foglaltaknak.
3.10.

Rendszeresen belvízjárta terület övezete (9/2019. (VI.4) MvM rendelet 9.§)
a település érintett, de a tervezési területeket nem érinti.

3.11.

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

érintett

A teljes település érintett az övezettel.
A három tervezési területen nincsenek tanyák, így nincs
teendő.

A tervezett módosítás megfelel a területrendezési tervekben foglaltaknak.
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3.12.

Nemzetközi hármashatár menti városhálózati csomópont térség övezete
(4/2020. (V.22.) Ör. 6.§.)
a település érintett, de a tervezési területek szempontjából nem releváns.

3.13.

Térszerkezeti szempontból jelentős térszervező települések övezete
a település nem érintett

3.14.

Egyedi mezőgazdasági és tájgazdálkodási övezetek
(4/2020. (V.22.) Ör. 11, 12, 15.§.)

érintett

A 037/44 hrsz-ú és a 037/45 hrsz.-ú telek esik a „Nagytáblás, intenzív termőtáj” övezetbe. A 037/44 hrsz.-ú
telek és a 037/45 hrsz.-ú telek cca. 15m sávja a hatályos szerkezeti terven már meglévő beépítésre szánt,
egyéb ipari területbe tartozott és most is az marad csak általános gazdasági építési övezetbe kerül. Új
beépítésre szánt terület a 037/45 hrsz-ú telek 30 m széles része lesz. A védelmi erdőbe (Ev) tartozó
telekszakasz beépítésre szánt, általános gazdasági (G) területbe való átsorolásánál kell a CsMTrt 12. § (1)
bekezdése szerinti előírásnak megfeleltetni. A kért vizsgálat megtörtént arra vonatkozólag, hogy az adott
településen rendelkezésre áll-e más, olyan meglévő major vagy gazdasági telephely, mely alkalmas a fejlesztés
megvalósítására. Megállapításra került, hogy Deszk majorjai és gazdasági területeit a tulajdonosok kisebbnagyobb mértékben hasznosítják. Jelen fejlesztés helyhez kötött a helyszíni adottságok miatt (pl.: megépülő
infrastruktúra hatékony kihasználása miatt), és a mérete elenyésző (7032 m2).
A tervezett módosítás megfelel a területrendezési tervekben foglaltaknak.

3.15.

Hagyományos gyümölcstermesztési térség övezete

a település nem érintett

3.16.

Szőlő termőhelyi kataszteri I. és II. osztályú terület övezete

a település nem érintett

Az MaTrt egyéb előírásával való megfeleltetés
Az MaTrt 12. § (1) és (2) bekezdése
A 037/34 és a 037/45 hrsz.-ú telekrészeken való új beépítésre szánt terület kijelölésére vonatkozólag
megállapítható, hogy az új terület csatlakozik a meglévő települési területhez, nem okoz más települések
beépítésre szánt területeikkel való összenövést.
A község települési térségében nincs olyan beépítetlen földrészlet, amelyen a jelen átsorolásra kerülő telekrész
adottságának és rendeltetésnek megfelelő, azt helyettesítő beépítésre szánt telek lenne. Indokolatlanul nagy
költsége volna a megvalósításnak az ettől eltérő hely kijelölése.
Az MaTrt 12. § (3) bekezdése
Új beépítésre szánt terület nagysága: 7422,61 m2. Ennek 5 %-ának kell gazdasági területbe való átsorolás
esetén zöldterületbe kerülnie, ez az érték 7422,61*0,05= 371,13 m2. A változással érintett 1. sz. tervezési
területen a lakótelkek átosztásával Közkert bővítéseként 108,41 m2 (V10; V11) zöldterület keletkezik. A
különbözetként pedig a 2. sz. tervezési terület (1436 hrsz-ú telek) átsorolása falusias lakóterületből közkertbe
további, 1321 m2 (V12) zöldterületnövekményt biztosít 600 m-es távolságban. Az új zöldterület (közkert)
nagysága összesen 1321,00 + 108,41= 1429,41 m2; 1429,41/7422,61= 0,1926 azaz 19,26%  5 %.
A tervezett módosítás megfelel a területrendezési tervekben foglaltaknak.

16
7. sz. melléklet a …./2022.(…..) önkormányzati határozathoz
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által
határolt tervezési területre, illetve a 1436 hrsz.-ú és a 0278 hrsz.-ú telkekre vonatkozóan
7/A. sz. melléklet Deszk Településszerkezeti Tervéről szóló 126/2021. (XII. 08.) önk. határozathoz
A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE
A módosítás során az alábbi biológiai aktivitásérték növekmény keletkezett:
Változás előtt
Hrsz.

Területhasználat

Betűjel

Terület hektárban

BAÉ
Eredmény
szorzó
9,0
6,3288

037/45

Védelmi erdő

Ev

0,7032

037/34 és
037/33

Védelmi erdő

Ev

0,0390

9,0

0,3510

2925

Közlekedési terület

Köu

0,0664

0,6

0,0398

037/34 és
037/33

Közlekedési terület

Köu

0,0083

0,6

0,0050

1436

Lakóterület

Lf

0,1321

2,4

0,3170

037/19 és
037/21

Lakóterület

Lf

0,0108

2,4

0,0259

Összesen

7,0675

Változás után
Hrsz.

Területhasználat

Betűjel

Terület hektárban

BAÉ
Eredmény
szorzó
0,4
0,2813

037/45

Általános gazdasági terület

G1

0,7032

037/34 és
037/33

Falusias lakóterület

Lf

0,0390

2,4

0,0936

2925

Általános gazdasági terület

G1

0,0664

0,4

0,0266

037/34 és
037/33

Településközpont terület

Vt

0,0083

0,5

0,0042

1436

Közkert

Zkk

0,1321

6,0

0,7926

037/19 és
037/21

Közkert

Zkk

0,0108

6,0

0,0648

Összesen

1,2631

Kieső BAÉ

5,8044

Változás előtt
Hrsz.

Területhasználat

Betűjel

Terület hektárban

0278

Általános mezőgazdasági terület

Má1

1,7927

BAÉ
Eredmény
szorzó
3,7
6,6330

Változás után
Hrsz.

Területhasználat

Betűjel

Terület hektárban

0278

Gazdasági erdő

Eg

1,7927

Pótolt BAÉ
Keletkezett BAÉ növekmény

BAÉ
Eredmény
szorzó
9,0
16,1343
9,5013
3,6969

Ezt a 3,6969 pont értékű BAÉ növekményt a későbbi felhasználhatóság szándékával rögzítésre kerül.
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8. sz. melléklet a …./2022.(…..) önkormányzati határozathoz
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által
határolt tervezési területre, illetve a 1436 hrsz.-ú és a 0278 hrsz.-ú telkekre vonatkozóan
8/1/A. melléklet Deszk Településszerkezeti Tervéről szóló 126/2021. (XII. 08.) önk. határozathoz
VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA
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9. sz. melléklet a …./2022.(…..) önkormányzati határozathoz
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által
határolt tervezési területre, illetve a 1436 hrsz.-ú és a 0278 hrsz.-ú telkekre vonatkozóan
8/2/A. melléklet Deszk Településszerkezeti Tervéről szóló 126/2021. (XII. 08.) önk. határozathoz
VÁLTOZÁSOK SZÖVEGES BEMUTATÁSA
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI MÓDOSULÁSOK
Változás
Hatályos területfelhasználás
száma
V1

Gipe

V2

Új területfelhasználás

Egyéb gazdasági terület

G

Általános gazdasági terület

Ev

Védelmi erdő

G

Általános gazdasági terület

V3

Ev

Védelmi erdő

Lf

Falusias lakóterület

V4

Gipe

Egyéb gazdasági terület

Lf

Falusias lakóterület

V5

Gipe

Egyéb gazdasági terület

Vt

Településközpont terület

V6

Köu

Közúti közlekedési terület

Vt

Településközpont terület

V7

Köu

Közúti közlekedési terület

G

Általános gazdasági terület

V8

Vt

Településközpont terület

Lf

Falusias lakóterület

V9

Lf

Falusias lakóterület

Vt

Településközpont terület

V10

Lf

Falusias lakóterület

Zkk

Közkert

V11

Lf

Falusias lakóterület

Zkk

Közkert

V12

Lf

Falusias lakóterület

Zkk

Közkert

V13

Má1

Általános mezőgazdasági terület

Eg

Gazdasági erdő
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DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
…../2022. (………) önkormányzati rendelete
Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló
21/2021. (XII.08) önkormányzati 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 6. § (1) bekezdésében és 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; Szabályozott Tevékenységek
Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztálya Szolnoki Bányafelügyeleti Osztály; Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda; Országos Atomenergetikai Hivatal; Budapest
Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály1.; CsongrádCsanád Megyei Önkormányzati Hivatal; Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata; Kübekháza
Község Önkormányzata; Kiszombor Község Önkormányzata; Ferencszállás Község Önkormányzata;
Klárafalva Község Önkormányzat, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 14/2017.
(IX. 26.) önkormányzati rendelet szerinti résztvevők véleményének kikérésével – az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 6. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tervezett közutakkal érintett telkek és a Vt3 építési övezetbe tartozó területek esetében a
településrészt ellátó közhasználatú épületek jövőbeni megvalósíthatóságának érdekében Deszk
Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) elővásárlási jog illeti meg.”
2. §
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 8. § (3)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A G1 jelű általános gazdasági területen a szabályozási terven jelölt beültetési kötelezettséget a
telekalakítás megkezdéséig teljesíteni kell.”
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3. §
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet a
következő alcímmel egészül ki:
„8/A. Telken belüli kötelező fásítás
8/A. §
A G1 jelű általános gazdasági területen a telken belüli kötelező fásítási kötelezettséget a telekalakítás
megkezdéséig teljesíteni kell.”
4. §
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 11. § (1)
és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Teljes közműellátottság szükséges a „Lakó”- (Lf2t), a „Településközponti (Vt1; Vt2; Vt3; Vt4;),
„Intézmény” (Vi1; Vi2; Vi3; Vi4), és a különleges egészségügyi épületek elhelyezésére szolgáló (KEü) területen a következők szerint:
a) energia (villamos energia és gáz) közüzemi, közcélú, vagy alternatív energiaforrásból való
biztosítása,
b) ivóvíz közüzemi biztosítása,
c) közüzemi szennyvízelvezetés biztosítása,
d) közterületi csapadékvíz-elvezetés kiépítése szükséges.
(2) Legalább részleges közműellátottság szükséges a „Lakó”- (Lf1; Lf2; Lf2*; Lf3; Lf6), az "Általános
gazdasági" (G1) 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.”
5. §
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 12. §
(3) bekezdése b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) a min. 4,00 m szélességű szilárd burkolatú közút és a szabvány szerinti járda kiépítése, belterületi
magánúton egyoldali járda kiépítése.
6. §
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 13. §-a
a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
(4) A G1 jelű általános gazdasági területen lévő telkek oldalhatáraitól a 3,0 m-nél magasabbra növő
gyümölcs- és díszfa, valamint gyümölcs-bokor és díszcserje (élősövény) növénytelepítési
távolsága min. 3,0 m.
7. §
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 16. § a)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(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; Lf5; Lf6;”
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8. §
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 17. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2)

Az építési övezet besorolás jele: Lf1; Lf2; Lf2*; Lf2t; Lf3; Lf5; Lf6.”
9. §

(1) A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 19.
§ (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2)
(3)
(4)

Az Lf2; Lf2*; Lf2t; 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.
Az Lf2; Lf2*; Lf2t; 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.
Az Lf1; Lf2; Lf2*; Lf2t; Lf3; Lf5, Lf6 jelű építési övezetekben az oldalkert legkisebb mérete 5,0
m.”

(2) A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 19.
§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6)

Az Lf2; Lf2*; Lf2t; 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.”

(3) A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 19.
§-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Azoknál az Lf2t építési övezetben lévő telkeknél, ahol a közterülettel érintkező
telekhomlokvonalon vagy szabályozási vonalon a szabályozási terv kötelező építési vonalat
ábrázol, az új épületet azon a telekhatáron kell elhelyezni min. 5,0 m-es hosszon.”
(4) A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 19.
§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9)

Az Lf2; Lf2*; Lf3; Lf5 jelű építési övezetben meglévő főépületeket adottságnak kell tekinteni,
azok építési helyen bővíthetők, ekkor a (6) és (7) bekezdésekben meghatározottak figyelmen
kívül hagyandók.”
10. §

(1) A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 20.
§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1)

Az Lf1; Lf2; Lf2*; Lf2t; Lf3 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 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.
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(3)

Az Lf1; Lf2; Lf2*; Lf2t; Lf3 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.”

(2) A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 20.
§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az Lf1; Lf2; Lf2*; Lf2t; Lf3; Lf5 jelű építési övezetekben nyeles telek nem alakítható ki.”
11. §
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 22. §
(1) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(A Vt3 jelű építési övezetbe sorolt területeken a megengedett határértékek a következők:)
„e) Telekterület: min. 2800 m2.”
12. §
A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 25. §
(2)-(5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(2)
(3)

(4)
(5)

Az építési övezet besorolás jele Gipe2; Gipe3; Gipe4.
A 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%.
A Gipe2 jelű építési övezeten a telkek kialakultak, vagy telekosztás (felosztás, átosztás) esetén
a telekméret min. 3000 m2.
A Gipe2 jelű építési övezetben, ha a telekosztásnál új közterület kialakítására van szükség,
akkor módosítani kell a szabályozási tervet.”
13. §

A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet a
következő alcímmel egészül ki:
„21/A. Általános gazdasági terület
25/A. §
(1)

Az általános gazdasági területre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK vonatkozó
paragrafusa tartalmazza.

(2)

Az építési övezet besorolás jele: G1.

(3)

A G1 jelű övezetben a területek beépítési módját és építési használatának megengedett
határait a következők szerint kell biztosítani:
a)
Beépítési mód: szabadon álló,
b)
Legnagyobb beépítettség: 50,0%,
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,
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d)
e)
f)

Telepítendő legkisebb zöldfelület: 25,0%,
Telekméret: 2700 m2; telekszélesség min. 30 m,
Előkert min. 10 m, oldalkertek min. 4,0 m; hátsókert 15 m.”
14. §

A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet 35. §
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5)

A KÖu1 jelű, meglévő belterületi utcák felújításánál, a KÖu2 jelű, tervezett utcák és a belterületi
magánút építésénél, azok mentén – a meglévő és/vagy tervezett közműnyomvonalaktól,
légvezetékek védőtávolságait betartva, gáztól legalább 2,00 m, egyéb közművek esetén 1,50 m
távolságot tartva kertépítészeti terv alapján fákat kell telepíteni.”
15. §

Hatályát veszti a Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati
rendelet
a) 17. § (10) bekezdése,
b) 36. § (1) bekezdése.
16. §
1.

A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati
rendeletének 1. sz. melléklete jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul.

2.

A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati
rendeletének 3. sz. melléklete jelen rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul.

3.

A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati
rendeletének 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.

4.

A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati
rendeletének 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.

5.

A Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.08.) önkormányzati
rendeletének 2. sz. függeléke helyébe jelen rendelet 1. sz. függeléke lép.
17. §

(1)

Ez a rendelet 2022. …….-jén lép hatályba.

(2)

Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.
Király László
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2022. ……………….

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita s. k.
jegyző
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1. sz. melléklet a …./2022.(…..) önkormányzati rendelethez
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1. sz. függelék ..../2022. önkormányzati rendelethez

I

Szabályozási vonal
CSATORNA 756 HRSZ
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V
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1,50 0,50 1,00 0,75

1,30
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22 - 22

G1 ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI TERÜLET
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Belterületi határ
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Javasolt telekhatár
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Javasolt telekhatár

LAKÓTERÜLET

Tervezett belterületi határ

21 - 21

JAKABB GYULA UTCA 22 m
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DESZK KÖZSÉG
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz.
főút által határolt tömb (1.sz. tervezési terület), 1436 hrsz.-ú telek (2. sz. tervezési terület)
és a 0278 hrsz.-ú telek (3. sz. tervezési terület)

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA
2022

II.

MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK
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II. MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK
1.

BEVEZETÉS

1.1.
Előzmények
Deszk Szeged felőli, nyugati szélén a településrendezési eszközök 2006 óta kijelöltek egy közel 8 ha
nagyságú földrészletet beépítésre szánt, egyéb ipari területnek. A tavalyi évben a belterületi tömbnél
tulajdonosváltás történt. Az új befektetők szeretnék a földrészletet felosztva és a szükséges
infrastruktúrával kiépítve értékesíteni, azonban a tervükhöz szükséges az érvényes építési jogok
átalakítása. Felvették a kapcsolatot az önkormányzattal és közösen kérték fel cégemet a
településrendezési eszközök módosítására a felmerült igények szerint.
1.2.

A változással érintett területek lehatárolása:

o

Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által határolt tervezési
terület (1. sz. tervezési terület)
a 1436 hrsz-ú telek az új zöldterület /közkert kialakításához (2. sz. tervezési terület)
a 0278 hrsz-ú telek a biológiai aktivitásérték pótlására (3. sz. tervezési terület)

o
o

1.3.
Tervezési feladat rövid leírás:
A 2006-ban készült 2022. január 7-ig hatályos településrendezési eszközökben a tervezési terület már
beépítésre szánt területként szerepelt. 2021-ben sor került az eddig még meg nem valósult fejlesztési
területek felülvizsgálatára, az új településrendezési eszközökben (Településszerkezeti Tervét
126/2021. (XII. 08.) önk. határozattal, a Deszk új Helyi Építési Szabályzatát 21/2021. (XII.08.)
önkormányzati rendelettel fogadta el a képviselő-testület) a tervezett belterületi bővítés, a beépítésre
szánt területek kijelölései végül változtatás nélkül megmaradtak. A lakóterület növelhetőségének
megtartását a Szegedről való dezurbanáció indokolja. Az 1. sz. tervezési területre eső, a 43. sz. főút
mellett jelölt „egyéb ipari terület” hasznosítására most lett érdeklődés. A földrészletek tulajdonosváltása
után az igények felmérése alapján területhasználat módosítása (Gipe1 „egyéb ipari területből”→G
„általános gazdasági területbe”), a telekméret csökkentése (6000m2→cca. 3000m2) és a beépíthetőség
emelése (40%→50%) körvonalazódott ki. A paraméterek módosulásával a földrészlet feltárása változik,
a megszűnő „Gipe1 terület” tömbbelsőjében kerül kialakításra egy kiszolgáló magánút. Az új út
szükségtelenné teszi a hatályos szabályozási tervben lévő, a „Gipe1” terület északi oldalán húzódó, 25
m szabályozási szélességű, kiszolgáló út megtartását. Ezért a lakóterület tervezett utcahálózatának
átrendezése is tervezési feladat.
Településszerkezeti terv módosulását is érintő, újonnan beépítésre szánt terültek kijelölése:
 a hatályos „Gipe1” egyéb ipari terület nyugati szélén, a 037/45 telek 30 m széles sávjában, és a 037/33
és a 037/34 hrsz.-ú telekre eső kis területekre betervezett, de meg nem valósult védelmi erdőterület
megszüntetésével (összesen cca. 7422 m2) (ingatlan nyilvántartás szerint Sz2 művelési ágú területek)
 a Jakabb Gyula utcánál a hatályos „Köu” közlekedési terület csökkentésével a 2925 és a 037/33-34
hrsz.-ú telkek keleti szélének cca. 7 m-es sávjában (cca. 748 m2).
A tervezett, nyilvántartásba nem lévő védelmi erdő törlését a gazdasági szempontból kedvező helyzete,
a fejlesztési helynek kötöttsége, és a most kiépülő infrastruktúra minél hatékonyabb kihasználása
indokolja. A község belterületéhez kapcsolódóan nincs máshol további bővítési lehetőség, a települést
minden irányban az átlagosnál magasabb minőségű szántóföldek veszik körül.
A védelmi erdő megszüntetésével párhuzamosan -a jogszabályoknak megfelelően- a biológiai
aktivitásérték pótlásra kerül a 3. sz. tervezési területen lévő, 0278 hrsz.-ú telken (Má1 „általános
mezőgazdasági terület”→Eg „gazdasági erdőterület”) és további a megszűnő erdőterület min. 5 %-ának
nagyságában meglévő Zöldterület bővítése és új Zöldterület (közpark) kijelölése is megtörténik. Az
utóbbi a 2. sz. tervezési területbe eső 1436 hrsz-ú telken. A régészeti örökségvédelmi szempontból
terepbejárást is el kell végeznie megfelelő jogosultsággal rendelkező régésznek az újonnan beépítésre
szánt területeken: a nyugati védelmi erdő sávjában és a közlekedési terület megszűnő részén.
1.4.
Eljárási mód
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszköz módosítása
tárgyalásos eljárás alapján történik, mivel a képviselő-testület 29/2022 (II.22.) határozatával kiemelt
fejlesztési területté nyilvánította a tervezési területet és a biológiai aktivitás pótlására kiválasztott 0278
hrsz.-ú telket. Továbbá a közpark kialakításához a 1436 hrsz.-ú telket is kiemeltté tette 56/2022. (V.04.)
önk. határozatával.
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2. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZEK
2.1.

A tervezési területek elhelyezkedése a településhálózatában

(R. 1. sz. melléklet 1.1.)
Az 1. sz. tervezési terület a
község nyugati belterületi
szélén, a 43. sz. főút északi
oldalán terül el. A 2. sz.
tervezési terület (1436 hrsz.-ú
telek) szintén a nyugati
oldalon, a lakótelkek között, a
Jakabb Gy. utca mellett
helyezkedik el.

2.

1.

A 3. sz. tervezési terület (0278 hrsz.-ú
telek) a község délkeleti részén, a déli
igazgatási határ mellett van. Az ingatlan
nyilvántartás
szerint
erdő,
de
a
valóságban csak a telek északi szélén
található most fásterület.

3.
.
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2.2.

A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata

(R. 1. sz. melléklet 1.3.)
A tervezési feladat szerint a Deszk 037/45 hrsz.-ú telek 30 m széles telekrészének, a 037/34 és a
037/33 hrsz-ú telekrészének védelmi erdőből (Ev-ből) általános gazdasági területbe (G-be), a 1436
hrsz-ú telek falusias lakóterületből (Lf-ből) zöldterületbe (Zkk-ba) és a 0278 hrsz-ú telek egyrészének
általános mezőgazdasági területből (Má1-ból) gazdasági erdőbe (Eg-be) történő átsorolása miatt
szükséges a településszerkezeti terv módosítása. Ezért a változtatásokat össze kell egyeztetni a
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény
(továbbiakban MaTrt), a 2019. június 22-től hatályos, területrendezési tervek készítésének és
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (továbbiakban MvM
rendelet) és a Csongrád Megye Területrendezési Tervéről szóló 4/2020. (V.22.) Önkormányzati
rendelet (továbbiakban CsMTrt) előírásaival. A megyei területrendezési terv az országos törvénnyel
és MvM rendelettel megfeleltetésre kellett, hogy kerüljön, így a megyei területrendezési terv szerkezeti
tervlapjával és az érintett övezeti lapjaival kell az összevetést elvégezni.
2.2.1.

Az új CsMTrt Szerkezeti tervlapja

A három tervezési területen történő módosítás nem
érinti a megyei szerkezeti terven jelölt fő közlekedési
nyomvonalakat és azok területeit.
Az 1. sz. területen 037/44 és a 037/45 hrsz.-ú, két
telek mezőgazdasági térséget érint, a többi része
települési térségbe esik. A 2. sz. terület települési
térségbe, a 3. sz. terület telke erdőgazdálkodási
térségbe tartozik.

2.2.2.

A CsMTrt érintett övezeti tervlapjai
Övezeti tervlapok megnevezése
Erdők övezete és Erdőtelepítésre javasolt
területek övezete
(3.3. melléklet)
Tájképvédelmi terület övezet érintett
(3.4. melléklet)
Ásványi nyersanyagvagyon övezete
(3.9. melléklet)
Tanyás területek övezete
(3.11. melléklet)
Egyedi mezőgazdasági és
tájgazdálkodási övezetek
(3.14/a. melléklet)
Nagytáblás, intenzív termőtáj

Jogszabályok
MaTrt 29-30.§
9/2019. (VI.4.) MvM rendelet 4.§
CsmTrt 4.§ (10) bekezdés
9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 8.§
9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 10.§
CsMTrt 11.§ (1); (4); 12.§

Továbbá el kell elvégezni az igazolást a MaTrt 12. § előírásával, az új beépítésre szánt terület
kijelölése kapcsán szükséges zöldterület kijelölése, vagy meglévő növelése.
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2.2.3. A beépítetlen fejlesztési területek bemutatása CsMTrt 5. § (1) bekezdés szerint.
A
126/2021.
(XII.
08.)
önkormányzati. határozat és a
21/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelettel elfogadott
településrendezési eszközök
készítésekor a beépítetlen
fejlesztési területek aránya a
korábbi hatályos terv esetében
a megalapozó munka-részben
vizsgálatra került. Az új terv
készítésénél
több
helyen
visszasorolás történt, a beépítésre szánt területek beépítésre nem szánt területek
lettek némely övezetbe.
Az eltelt félév alatt a József A.
utca mögött, a déli lakóterületi
fejlesztésnek több, mint 10
hektárnyi részén elindult egy új
beruházás,
értékesítik
a
telkeket, épül az infrasturktúra.
A jelenlegi helyzet alapján
azon előirányzott fejlesztési
területek aránya, amelyeken
még nem történt beruházás
17,16 %-ra jön ki.
17,16 %  20,00 %
Mivel a vizsgált arány kisebb, mint az előírás 20 %-a, ezért nem szükséges az új beépítésre szánt, általános gazdasági területnek kijelölt földrészlettel
egyező nagyságú, összesen 8158,60 m2-es területű, nem hasznosított, beépítetlen fejlesztési területet visszasorolni beépítésre nem szánt terület
valamelyik másik övezetébe.
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2.3.

Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása

(R. 1. sz. mell. 1.5.)
A Deszk község hosszútávú fejlesztési stratégiája a módosítással érintett tervezési területen és
környezetében egyéb fejlesztést nem tartalmaz.
2.4.

A hatályban lévő településrendezési eszközök
A hatályos településszerkezeti terv megvalósult elemei

(R. 1. sz. mell. 1.6.1.-2.)
2.4.1.

A hatályos szerkezeti terv

Részlet a 126/2021. (XII. 08.)
önkormányzat határozattal elfogadott
településszerkezeti terv belterületi
lapjából.

2.

1. sz. tervezési területen öt területhasználat
található:
falusias
lakóterület,
egyéb
ipari
terület,
településközpont terület, védelmi erdő,
és zöldterület.
2. sz. tervezési terület (1436 hrsz.-ú
telek) falusias lakóterületben van.

1.

Részlet a 126/2021. (XII. 08.) önkormányzat
határozattal
elfogadott
településszerkezeti terv külterületi
lapjából.
3. sz. tervezési terület (0278 hrsz.-ú
telek) két övezetbe tartozik: gazdasági
erdőbe és általános mezőgazdasági
területbe.

3.
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2.4.2.

A hatályos szabályozási terv
21/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelet belterületi szabályozási terv kivágata

A 21/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelet külterületi szabályozási terv kivágata
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2.5.

A táji és természeti adottságok vizsgálata

(R. 1. sz. mell. 1.12)
2.5.1.

Természeti adottságok

Deszk változással érintett 1. sz. tervezési területe sík földrészlet, minimális szintkülönbségekkel. A
Jakabb Gyula utca és 035 hrsz.-ú csatorna között művelt szántók helyezkednek el.
2.5.2.

Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek (Ökológiai hálózat)

A három területen védett, védendő táji-, természeti értékek és területek nincsenek.
2.6.

Zöldfelületi rendszer vizsgálata és zöldfelületi ellátottság értékelése

(R. 1. sz. mell. 1.13.)
Deszk, 040/4 hrsz-ú telkén van egy meglévő, kisméretű zöldterület sporteszközökkel fásítással.
Továbbá az 1. sz. tervezési területen, a lakóterület megvalósulásakor zöldterület is lesz majd.
Mindkét földrészletnek közkert (Zkk) lett a besorolása. A tervezési feladat szerint az 1. sz. tervezési
területen lévő védelmi erdőt át kell minősíteni új beépítésre szánt területté, ehhez a változtatás
mértékének 5% nagyságban zöldterületet kell kialakítani.
2.7.

Épített környezet vizsgálata

(R. 1. sz. mell. 1.14.)
2.7.1.

Területfelhasználás vizsgálata
(beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek

Az 1. sz. tervezési terület telkei jelenleg művelt szántók. A 2. sz. terület közterület kis játszótérrel,
melyet tovább kíván az önkormányzat fejleszteni fásítással, további játék-, és sporteszközök
telepítésével. A 3. sz. tervezési terület olyan erdőterület, mely a NÉBIH nyilvántartásban egyéb erdő,
jelenleg füves, legelő szerű terület.
2.7.2.
2.7.2.1.

A telekstruktúra vizsgálata
Telekmorfológia és telekméret vizsgálata

1.sz. tervezési terület:
A 43. sz. főút mellett 8 db telek belterületben van. 7 db telek kivett, beépítetlen terület, egy ingatlan (a
1565 hrsz.-ú telek) legelő művelési ágú. A további 19 db telek szántók, ebből 12 db telek 1 ha alatti, 4
db 1-2 ha közötti, 2 db 2-3 ha közötti, 1 db 3 ha közötti nagyságúak.
A 2.sz. tervezési terület, a 1436 hrsz.-ú telek 1321 m2 nagyságú.
A 3.sz. tervezési terület, a 0278 hrsz.-ú telek 75,7107 ha nagyságú.
2.7.2.2.
Tulajdonosi vizsgálat
A 1. sz. tervezési terület ingatlanjai magántulajdonúak. A 1436 hrsz.-ú telek önkormányzati, a 0278
hrsz-ú telek pedig állami tulajdonú.
2.7.3. Önkormányzati tulajdon kataszter
A tervezési területeket körítő közterületek (utcák, dűlőutak) önkormányzati tulajdonúak.
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2.7.5.

Az épített környezet értékei

2.7.5.1.
Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
A három tervezési területen és környékén nincsenek régészeti lelőhely. Az új beépítésre szánt terület
kijelölésének lehetőségét a 68/2018 (IV. 09.) Kormányrendelet előírása alapján terepbejárással
kiegészített örökségvédelmi hatástanulmánnyal kell alátámasztani, mely az alátámasztó munkarész
1.6. fejezetében található.
2.7.5.2.
Helyi védelem
A tervezési területen nincsenek helyi védett értékek.
2.8.

Közlekedés

(R. 1. sz. mell. 1.15.)
Az 1. sz. tervezési terület keleti oldalán lévő Jakabb Gyula utca települési gyűjtő út, a 43. sz. főútról
nyílóan 25 m szabályozási szélességű, amely az egyéb ipari terület után 18 m szélesre szűkül. A 2.
sz. tervezési terület három, szegélyező oldalán a már kialakult lakóutcákban útburkolatok találhatóak.
3. sz. tervezési területet dűlőutak veszik közre.
2.9.

Közművesítés

(R. 1. sz. mell. 1.16.)
Az 1. sz. terület jelenleg közművesítetlen. A Jakabb Gy. utca keleti oldalán a külterületi szántók telkén
szolgalmi joggal 20 kV-os légvezeték húzódik és éri el a 43. sz. főúton haladó hálózatot. A 2. és 3. sz.
tervezési területek területhasználatból adódóan nem közművesítettek.
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DESZK KÖZSÉG
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz.
főút által határolt tömb (1.sz. tervezési terület), 1436 hrsz.-ú telek (2. sz. tervezési
terület) és a 0278 hrsz.-ú telek (3. sz. tervezési terület)

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA
2022

III.

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ
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III.

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

1.

KÖRNYEZETALAKÍTÁS

Beépítési terv részlete
A módosított szabályozás az „új” általános gazdasági (G)
területen új, 17 m széles feltároló magánút került
kialakításra a 2700-3000 m2-es telkek kialakíthatóságának érdekében. Az ingatlanokra szabadon álló
beépítést határoz meg az új szabályozás 10 m elő-, és 15
m-es hátsókerttel, 4-4 m-es oldalkerttekel. A tervezendő
épületek elhelyezését egyéb kötelező előírás nem köti
meg. Ezzel rugalmas lesz a telkek kihasználhatósága, a
tervezéskor
a
megvalósítandó
funkciókat
és
technológiákat kötetlenebbül tudják elhelyezni, saját
igényekhez formálni az épületeket.
2.
1.
2.

ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET KIJELÖLÉSE
A nyugati oldalon lévő 30 m széles tervezett védelmi erdő kerülne beépítésre.
A Jakabb Gyula utcánál az út eredeti szabályozási szélessége (25 m-ről) csökken a bevezető
szakaszon 22 m-re, a felsőbb szakaszon 18 m-es lesz a szélesség.

1
Védelmi erdő
válik falusias
lakóterületté
összesen:
390,10m2

Védelmi erdő
válik általános
gazdasági
területté
összesen:
7032,51m2

2
Közlekedési
terület válik
településközpont területté
összesen:
83,09m2

Közlekedési
terület válik
általános
gazdasági
területté
összesen:
652,09m2

Az új beépítésre szánt terület összesen: 7032,51+390,10+83,90+652,09= 8158,60 m2
A kapcsolódó előírások igazolását lásd a „Zöldfelület elemek fejlesztése” című fejezetben.
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3.

SZERKEZETI TERV VÁLTOZÁSAI

Ilyen volt.

Ilyen lett.

Változás
jele

Eredeti

Új
besorolás

Terület (ha)

Változás
jele

Eredeti

V1

Gipe

V2

Ev

V3

Ev

Lf

V4

Gipe

V5

Gipe

V6

Köu

V7

Köu

Új
besorolás

Terület (ha)

G

8,7202

V8

G

0,7032

V9

Vt

Lf

0,0671

Lf

Vt

0,0328

0,0390

V10

Lf

Zkk

0,0025

Lf
Vt

0,4561

V11

Lf

Zkk

0,0083

0,1084

V12

Lf

Zkk

0,1321

Vt

0,0083

V13

Má1

Eg

1,7927

G

0,0652
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4.

SZABÁLYOZÁSI TERV VÁLTOZÁSAI

Ilyen volt:

Ilyen lett:

Főbb változások:
 Egyéb ipari (Gipe) területből Általános gazdasági (G) terület lesz 2700 m2es legkisebb telekmérettel.
 Megszűnik a tervezett védelmi erdő.
 Csökken a Jakabb Gy. utca szabályozási szélessége (25 m-ről → 22 m-re)
az általános gazdasági területen kialakított magánútig, az északabbra eső
részen az utca 18 m szélességű.
 A „G1” területen belülre került egy 17 m szélességű magánút.
 A volt „Gipe” terület északi részén megszűnik a 25 m széles közlekedési
terület.
 Megszűnik az Lf4 jelű lakóterület, a lakóutcák átrendeződnek.
 Az új „G1” terület 43. sz. út felőli, déli telkeinél, a főút felől „Telken belüli
kötelező fásítás” került előírásra.
 Az új „G1” terület lakótelkek felőli oldalán 10 m széles ültetési
kötelezettséget kellet előírni.
 A fásításokhoz készült Fásítási terv, mely a szabályrendelet melléklete lett.
 A fejlesztési tömbön belül növekszik a tervezett Közkert is, illetve a 1436
hrsz.-ú telek is Közkert lesz.
 A külterületen a 0278 hrsz.-ú telek erdő nagysága növekszik, az általános
mezőgazdasági terület csökken.
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5.

SZAKÁGI LEÍRÁSOK

5.1.
Zöldfelületi elemek fejlesztése
5.1.1. Közterületi fásítások
A község területrendezési eszközei 2021-ben kerültek elfogadásra. A tervezési terület a 43. sz. főút
északi oldalán elterülő beépítettlen földrészlet. A keleti oldalon a gyűjtőút szerepét a meglévő, de
egyelőre nem a szabályozási terv szerinti Jakabb Gyula utca tölti be. A közterületi fásítása még
nincsen kész. A módosítás után a fejlesztési terület 43. sz. főút menti részén, az általános gazdasági
területen új, 17 m széles magánút került kialakításra. Ezen utcában egysoros fásítás fér el az utca
északi odalán a járdát árnyékolva (lásd a 22-22 sz. keresztszelvényt). A jövőben megvalósításra
kerülő lakóterület utcahálózata a területhasználat módosításával kismértékben átalakult, de az eddigi
helyi jogszabályok továbbra is megfelelőek, azokon módosítást nem kell eszközölni.
5.1.2. Az általános gazdasági terület zöldfelületi kialakítása
Az általános gazdasági (G1) területen kialakításra kerülő telkek 43. sz. főút melletti telekhatárán
„Telken belüli kötelező fásítás” került előírásra, a szabályozási terven új jelként rögzítve.
A feltáró út északi telkeinek hátsókertjeiben, a lakótelkek felől, vizuális és szeparációs lehatárolás
érdekében 10 m széles, beültetési kötelezettségű terület került kijelölésre. Ezen a részen a
kötelezettség két fasor és cserje ültetését követeli meg.
Az egységes megjelenés érdekében mind a két szabályozási elemhez a településképi rendelet
módosításával lehet a telepítendő fák faját és méretét megadni. Továbbá az önkormányzat komplett
fásítási tervet készített szaktervezővel. A beültetési kötelezettségnek és a telken belüli kötelező
fásításnak a telekalakításig eleget kell tenni.
5.1.3. Az új beépítésre szánt területhez kapcsolódó zöldterület kijelölése
Az 1. sz. tervezési terület déli része a hatályos területrendezési eszközök szerint egyéb ipari terület,
melynek nyugati szélét védelmi erdő zárta le. Jelen módosítás során a megszűnő erdő helyébe új
beépítésre szánt terület kerül kialakításra, melyhez az országos területrendezési jogszabályok
előírják, hogy az átalakuló terület 5 %-nak nagyságáig zöldterületet kell kijelölni. Az adottságok
zöldkert létrehozását teszik lehetővé, melynek biztosítása érdekében a 1436 hrsz.-ú telek
területhasználata (Lf) kerül átsorolásra közkertnek (Zkk-nak). Az új beépítésre szánt terület összesen:
8158,60 m2, ennek 5 %-a 407,93 m2, a 1436 hrsz-ú telek területe 1321 m2, vagyis megfelel az
előírásoknak.
5.1.4. Biológiai aktivitásérték pótlása
A 8171,10 m2 területű védelmi erdő megszüntetése 5,8044 BAÉ értékcsökkenést eredményez. A
kieső érték pótlására a 0278 hrsz-ú telken kerül sor az általános mezőgazdasági terület gazdasági
erdőbe való átsorolásával. A NÉBIH-nél a szóban forgó telek egyéb erdő területként nyilvántartott. A
hatályos településszerkezeti terven a telek egyrésze gazdasági erdőként szerepel, a többi
mezőgazdasági területben van. A MaTrt 29.§-a lehetőséget biztosított arra, hogy az erdők övezetébe
tartozó erdőknek csak 95 %-a kerüljön erdőterületbe, a fennmaradó 5 % más területhasználatot is
engedélyez. A hatályos terv kihasznált a fenti engedményt tartalékképzésre, főleg azért is, mert ez
erdőterület jelenleg nem fásított terület. A terület fával való betelepítése biztosan emelni fogja a
biológiai aktivitás értéket.
5.2.

Közlekedésfejlesztés

A 43. sz. főúton létesítendő, településkapuként is funkcionáló körforgalom szolgálja a Jakabb Gyula
utcáról feltárt terület elsődleges megközelítését. A Jakabb Gyula utca gyűjtőútként működik, első
szakaszának szabályozási szélessége 22 m lett az új általános gazdasági (G) övezetig, majd a
lakóövezet első utcájáig 18 m-re szűkült. A Jakabb Gy. utca felső szakasza változatlanul 18 m
maradt. A tervezett lakóövezeten belül a 18 m-es szabályozási szélesség alkalmazkodik a már
meglévő, csatlakozó terület szabályozásához, alkalmas a lakóterületek kiszolgálására mind
közlekedés, mind közmű szempontból. A G jelű terület 17 m-es szélességű magánút elégséges a kis
település célterületének kiszolgálására, de az utca kiviteli terv szintű tervezésénél szükség esetén
szélesíthető a magánút. Mivel ez a feltáróút zsákutca a nagy járművek részére -amelyek nem
valamelyik csatlakozó ingatlanon fordulnak meg (pl. szemétszállítás)- az utca végén fordulási
lehetőség került kialakításra. A Jakabb Gyula útról való megfelelő helyigényű lecsatlakozását
törtvonalú szabályozási vonalak segítik, melytől indulhat a magánút.
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5.3.

Víziközművek

5.3.1. Vízgazdálkodás és vízellátás
Elkészítettük 2021-ben Deszk település fejlesztés alátámasztó munkarészeként a vízközművek-, és a
gázellátás fejlesztési javaslatait. Jelen műszaki leírás csak a Jakabb Gyula utca melletti módosított
fejlesztési terület közművesítésével foglalkozik.
Vízellátás
Deszk település vízellátását 3 db üzemelő víztermelő mélyfúrású kút és egy víztisztító biztosítja. A
meglévő elosztóhálózat 3,0 – 3,5 bár üzemi nyomással rendelkezik.
A vízműtelep és a víztisztítási technológia mértékadó kapacitása: 60 m3/óra, (1.200 m3/20 óra).
A település napi átlagos vízigénye:
500 m3/nap.
Lekötött vízmennyiség:
210.000 m3/év (575 m3/nap)
A fejlesztés becsült távlati szociális ivóvíz-, és szennyvíz mennyisége:

Beépítésre
tervezett
terület
megnevezése
Jakabb Gyula
utca melletti
lakóterület+ált.
gazd. ter. lét.
Általános
gazdasági
területi
létesítmények
Összesen:

Átlagos
Keletkező
Fajlagos
Legnagyobb
Épületek Fajlagos Lakosszám/
napi
átlagos
szociális
napi
száma lakosszám
dolgozó
szociális
napi
vízigény
vízigény
db
fő/épület
fő
vízigény
szociális
l/fő,nap
m3/nap
m3/nap
szennyvíz
m3/nap

115

3

345

100

34,5

51,8

31

28

2

56

70

3,9

5,9

3,5

38,4

57,7

34,5

A közintézményi területek kapacitásigénye pontosan nem ismert, amennyiben bölcsőde, óvoda épül,
annak várható vízigénye, és elvezetendő szennyvíz mennyisége nem emelkedik, ha azokat a
tervezési területen lakók veszik igénybe.
A tervezett létesítmények átlagos napi vízigénye a teljes fejlesztési terület 65 %-os beépítettségig a
meglévő, vízellátó rendszerről biztosítható a vízelosztó hálózathoz csatlakozva ingatlanonként
elhelyezett vízmérőkkel.
Amennyiben a jelenlegi építési telkek és a tervezési terület teljes mértékben beépül, a víztermelő-, és
víztisztító kapacitás bővítésére lesz szükség.
A tervezett vízvezeték hálózat kiviteli terveinek készítésekor szivacs behelyezésére és kivételére
alkalmas csomópontokat is ki kell alakítani. Az elosztóhálózaton 100 méterenként tűzcsapokat kell
kialakítani. A tervezett vízelosztó vezeték körvezeték esetén DN 80, elágazó vezetéknél DN 100 KPE.
5.3.2. Szennyvízcsatornázás
A meglévő szennyvízcsatorna Deszk község területén keletkező szennyvizeket vezeti el a szegedi
kistérségi rendszeren keresztül a Szegedi Vízmű Zrt. által üzemeltetett szennyvíztisztító telepre.
Deszk településen keletkező szennyvizek az NA 200 KG-PVC hálózatba kerülve gravitációsan jutnak
az öblözeteknek megfelelő átemelőkbe. A településen 5 db szennyvízátemelő üzemel, ebből 4 db
közbenső-, 1 db végátemelő.
A tervezett létesítmények szennyvízelvezetése DN 200 KG-PVC magasvezetésű gravitációs
szennyvízcsatornával a meglévő DE-2, Kossuth köz 1453 hrsz. alatt található szennyvíz átemelőkhöz
csatlakozva megoldható ingatlanonként DN 160 KG-PVC bekötővezetékekkel:
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Amennyiben a részletes geodéziai felmérés eredménye szükségessé teszi egy új közbenső
szennyvízátemelő építését, az a Jakabb Gy. utca melletti új beépítés „Zkk” megnevezésű
zöldterületén biofilter telepítésével oldható meg.
A tervezési terület fölött, a Juhász Gyula-, Tömörkény István-, Mikszáth Kálmán-, Bálint Sándor-,
Radnóti Miklós-, Jókai Mór-, Ady Endre utcákban, Jakabb Gyula utca egy részén nem üzemel
közüzemi szennyvízelvetetés, a szennyvizeket zárt szennyvíztárolókban gyűjtik, illetve egyedi kis
szennyvíztisztítókat engedélyez az önkormányzat. Ezen a területen az Önkormányzat hosszútávon
tervezi a közüzemi szennyvízelvezető csatornahálózat kiépítését, melyet a tervlapon feltüntettünk.
A hosszútávú csatornázás megvalósítása esetén a meglévő átemelők kapacitásbővítésére lehet
szükség szivattyú cserékkel.
5.3.3. Csapadékvízelvezetés, felszíni vízrendezés
A település a Maros bal partján viszonylag mélyfekvésű, kötött talajú, belvízveszélyes területen
fekszik, annak ellenére, hogy jelentős a felszíni vizek levezetésére szolgáló csatornasűrűség.
Jelenleg a meglévő csapadékvíz és belvíz elvezető csatornák jól karbantartott állapotban vannak,
azonban a csatornafenék nem egyenletes lejtésű, az összetört, megsüllyedt, szűk keresztmetszetű
átereszek akadályozzák a vízelvezetést, ezért rekonstrukciójukra is szükség van. A meglévő
csapadékvízelvezető hálózatról jelenleg nincs naprakész nyilvántartás, helyszínrajz. Ezért a
csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója, és a fejlesztési tervek elkészítése előtt célszerű megrendelni
egy teljeskörű állapotfelmérést.
A településrendezési eszközök módosítása kapcsán az ATIVIZIG előírásait és javaslatait figyelembe
vettük.
A következő fejlesztések valósultandók meg:
A fejlesztési területek becsült távlati elvezetendő csapadékvízmennyisége:
A számításnál 2 éves gyakoriságú, 15 perces, 152 l/s,ha intenzitású csapadékvizeket vettünk
figyelembe.



Beépítésre
tervezett terület
megnevezése

Össz.
terület
m2

Épületek
területe
m2

Burkolt
felület,
vízáteresztő m2

Jakabb Gyula
utca melletti
lakóterület

284529

87651

85670

Zöld- Átlagos
Q
felület lefolyási
m3/s
2
m
tényező

113449

0,34

1,0

Befogadó

Deszk 3-as csatorna,
Deszk- Belsőségi
csatorna

A tervezett létesítmények csapadékvízelvezetésére nyíltszelvényű vízáteresztő burkolatú
árkokat terveztünk a meglévő vízelvezető rendszerhez csatlakoztatva. A befogadók előtt
zsilipek biztosítják a vízvisszatartási lehetőséget, így elkerülhető a befogadó túlterhelése.
A befogadók:
o A Jakabb Gyula utca melletti lakóterületnél a Deszk 3-as csatorna és a Deszk- Belsőségi
csatorna. A vízáteresztő burkolatú árkokkal összegyűjtött csapadékvizek végső befogadója
átemelést követően a Maros folyó.
A csapadékvíz elvezetésnél elsősorban a vízvisszatartást, a lefolyás szabályozást javasoltuk
megvalósítani. A telkeken belül a burkolatok vízáteresztők legyenek, a számításnál ezeknél a
burkolatoknál 10 % lefolyást vettünk figyelembe.
A tervezési terület öntözővíz igényét telkenként összegyűjtött csapadékvízből, és engedélyezett
sekélymélységű kutakból lehet biztosítani.
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5.4.

Energia

5.4.1. Energiaellátás fejlesztése
1./ Középfeszültségű (22 kV-os) hálózat:
A vizsgált terület elektromos energiaellátását a Szeged – Makó 22 kV-os légvezetékes hálózat
csatlakozó leágazása biztosítja:
22 kV-os hálózat fejlesztések:
A beépítésre szánt terület a 43 sz. főút Szeged felőli bevezető szakaszának északi oldalán
helyezkedik el. Közvetlenül az út melletti terület általános gazdasági terület besorolásba kerül, a
gazdasági területtől északra lakóterület fog épülni.
A Mikszáth K. utcától délre tervezett lakóterület keleti oldalán a Jakabb Gyula utcában a meglevő 22
kV-os légvezeték a tervezett ingatlanok területére esik, ezért a légvezetéknek ezt a szakaszát el kell
bontani, és helyette új 22 kV-os földkábeles hálózatot kell építeni.
A tervezett 22 kV-os földkábel induló szakasza a lakóterület északi oldalán, a Jakabb Gyula utcából
kitorkoló utcában épül, majd a Radnóti Miklós u. folytatásában halad tovább. A Radnóti Miklós u.
végénél az új 22 kV-os kábel visszafordul egészen a Jakabb Gyula utcáig, majd ott délre fordul az
általános gazdasági terület irányába. A tervezett kábel a gazdasági terület területén megnyitott út
mentén halad a terület közepére kerülő transzformátor-állomásig, majd visszafordulva délfelé halad
tovább egészen a 43. sz. főút mentén levő B12-1300 tip. betonoszlopig.
A település belterületén az új beépítésű területeken, a 2007. évi LXXXVI. Villamos Energia Törvény
178/J § 2013. 04. 11.-én történt módosítása értelmében 120 kV alatti új hálózat 22 kV-os és új
kisfeszültségű hálózat is csak földkábellel építhető.
2./ Transzformátorállomások:
A terület energiaellátásának biztosítására 2 db. 22/1000 kVA BHTR típusú betonházas
transzformátorállomást kell építeni.
A lakóterület energiaellátását biztosító transzformátorállomás a terület középpontjában kialakításra
kerülő park területére kerül.
Az áltanos gazdasági terület energiaellátására telepítésre kerülő transzformátorállomás a terület
feltárását biztosító út felezőpontjára, két telek határvonalára kerül. A transzformátorállomás területe a
két terület határánál az ingatlanokból 3,8 x 7,2 m nagyságú területet foglal el. A
transzformátorállomást úgy kell telepíteni, hogy ajtajai az út felé nyíljanak.
3./ Kisfeszültségű hálózat:
Az ilyen új kialakítású területeteken új kisfeszültségű hálózat is csak földkábellel építhető. A
transzformátorállomásokból indulóan 4x240 mm2 NAYY-0 Al., tip. kábeleket kell indítani, és íves –
gyűrűs hálózatot kell kialakítani.
4./ Közvilágítás
Az új beépítésű területen, a kisfeszültségű hálózattal azonos módon, csak földkábeles, kandeláberes
közvilágítás épülhet. Az alkalmazott lámpatestek „LED” típusúak legyenek.
5./ Kivitelezés I. üteme:
Az általános gazdasági terület kialakítása megelőzi a lakóterület építését. Ezért az I. ütemben a
tervezett 22 kV-os kábelhálózatnak csak a 43. sz. út felőli szakaszát kell megépíteni (Ke-02 sz.
tervlap szerint). A 43. sz. út felől érkező kábel befordul a gazdasági terület transzformátorállomás
irányába, majd visszafordulva felkötésre kerül a meglévő, megmaradó 22 kV-os légvezeték 43. sz. út
felőli második oszlopára. Ezzel a teljes terület energiaellátását biztosító 22 kV-os földkábelnek csak
az induló szakasza épül meg, amely a lakóterület építésekor tovább folytatható.
A Jakabb Gyula utcában meglévő 22 kV-os légkábel nyomvonalán a tartóoszlopokon nem halad
hírközlési kábel.
5.4.2. Gázenergia ellátás, megújuló energia
Deszk földgázellátása, a DN 110 KPE 6 bar-os középnyomású Deszket ellátó vezetékéről biztosított.
A 1184/2 hrsz. területen található a GÁZGÉP 3000 típusú, 3000 m3/óra kapacitású gázfogadó és
nyomásszabályozó, rekonstrukciója 2011-ben valósult meg. A beérkező 6 bar nyomású gázt 3 bar-ra
csökkenti a szabályzó
Deszk község kül-, és belterületén belül nagyközép-, és középnyomású gázelosztó vezetékek
üzemelnek.
Nagyközépnyomás esetén a gázvezetéktől a védőtávolság 5-5 m, középnyomásnál 4-4 m, melyet a
telekalakításnál figyelembe vettünk, a védőtávolságon belül épületeket nem helyeztünk el.
A tervlapokon feltüntettük a nyomvonal jellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítményeket,
vezetékeket, a település közigazgatási területén belül lévő gázelosztó vezetékek biztonsági
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övezetének közterületre eső részeit, valamint a szénhidrogénipari létesítmények, ezen belül
kiemelten a szénhidrogén szállító vezetékek biztonsági övezeteit. A közterületek övezeti besorolás
módosításánál a biztonsági övezetek nem érintetettek, az érvényes tilalmakat, korlátozásokat be kell
tartani, különösen a fás szárú növényeket védőtávolságon belül tilos ültetni.
Deszk Község közigazgatási területén lévő kutatási területeket és bányatelkeket a tervezés nem
érinti.
Védendő földtani értékek, földtani veszélyforrások nem ismertek.
Deszk község közigazgatási területét egy anódkábel érinti. A kábel biztonsági övezete 1 - 1 m
távolságra terjed ki. A gázipari létesítményeink biztonsági övezetére a 2014. évi LXXXVI. törvénnyel
módosított 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) számú
kormányrendelet Vhr. 19/A §-a tiltásokat és korlátozásokat ír elő, amelyeket a 79/2005. (X. 11.) GKM
rendeletben és a 22/2018. (IX. 27.) ITM rendeletben leírtakat figyelembe vettük a tervezés során.
A fejlesztések becsült távlati gázigénye:
Beépítésre tervezett terület
megnevezése

Jakabb Gyula utca melletti
lakóterület
Általános gazdasági területi
létesítmények
Közintézmény
Összesen:

Épületek
száma
db

Mértékadó fajlagos
szociális földgáz igény
Nm3/ó

Mértékadó szociális
földgáz igény Nm3/ó

115

4

460

28

4

112

3

8

24
596

A gázigények becsültek, mert pontosan nem lehet tudni, hogy ki milyen mértékben vesz igénybe
megújuló energiát, illetve a közintézmények mérete, funkciója sem ismert.
A tervezett létesítmények földgázellátása a meglévő gázelosztó hálózathoz csatlakozva megoldható
ingatlanonként gázcsatlakozó vezetékkel és nyomásszabályzókkal. A tervezett középnyomású
gázelosztó vezeték DN 110, 90, 63. 32 KPE. A Jakabb Gyula utca melletti fejlesztési terület
gázellátása a Jakabb Gyula utcai DN 90-, és a meglévő utcák DN 32 KPE középnyomású gázelosztó
vezetékeihez csatlakozva oldható meg.
Megújuló energia A településen döntően földgáz tüzelésű berendezéseket használnak a fűtési célú
hőigény biztosítására.
Új építésnél minden esetben alkalmazni kell megújuló és alternatív energiahordozókat a mindenkori
előírások szerint. Már rövidtávon is el kell érni ezen energiahordozók nagyarányú alkalmazását, így
nem szükséges a település meglévő gázellátó rendszerének a fejlesztése.
5.5.

Elektronikus hírközlés

Távbeszélő ellátás:
A településen a távbeszélő ellátást az DIGI-Invitel biztosítja. A telefonhálózat a Szeged – Makó
optikai kábelről kap csatlakozást. Az optikai végpont a Tempfli tér 5. sz. alatt a Posta telkén a
telefonközpont épületében van. Ettől a ponttól alépítményes hálózat kiépítésével biztosítható a
távbeszélő ellátás.
Kábeltelevíziós ellátás:
A település KTV és informatikai ellátását az M-Telekom biztosítja. A rendszer a Szeged – Makó
optikai hálózatról csatlakozik.
A csatlakozás szempontjából szóba jöhető optikai kifejtési pontok:
o
Alkotmány u. 33/B előtti MVM DÉMÁSZ KIF oszlopon,
o
Pero Szegedinac u. - Kossuth köz sarki MVM DÉMÁSZ KIF oszlopon.
Mindkét lehetséges csatlakozási ponttól jelenleg légkábeles hálózat van kiépítve az MVM DÉMÁSZ
oszlopsorán.
A meglevő oszlopsor végpontjától a területen belülre alépítményes optikai kábelhálózatot kell
kiépíteni.
A tervezési területen haladó 22 kV-os légkábel tartóoszlopain nincs hírközlési hálózat, annak
átépítésével nem kell számolni.
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Magánút keresztszelvénye
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RÉGÉSZETI HATÁSTANULMÁNY

RÉGÉSZETI HATÁSVIZSGÁLAT
DESZK KÖZSÉG TERÜLETÉN TERVEZETT TELEPÜLÉSRENDEZÉS MÓDOSÍTÁS RÉGÉSZETI
VONATKOZÁSAIRÓL

LŐRINCZY Gábor
régész, örökségvédelmi szakértő
(Ny. sz.: Sz-17/2007.

Szeged, 2022
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Deszk egyes területeire vonatkozó régészeti hatásvizsgálat Deszk Község
Önkormányzatának (6772 Deszk, Tempfli tér 7.) felkérésére készült, Deszk, Jakabb Gyula
utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által határolt tervezési
területre és a 0278 hrsz.-ú telek re vonatkozóan a településrendezési eszközök módosítása
című előterjesztéshez. A terepbejárást az tette szükségessé, hogy a szerkezeti terven
jelenleg védelmi erdő besorolású, 037/45 hrsz.-ú és a közlekedési területbe eső, 2925 hrsz.ú telkek egyrészét az Önkormányzat át kívánja minősíteni gazdasági területté a
településrendezési eszközök módosításával. Az átsorolás a fentieken kívül két helyen érinti
a 037/34 és a 037/33 hrsz.-ú ingatlanokat, az utóbbinak 4,5 m-es szakaszát is, melyek
lakóterülethez, illetve településközponti területhez fognak kapcsolódni. A vizsgálathoz
szükséges dokumentációt a megrendelő biztosította részünkre.
A vizsgálandó terület a belterület nyugati szélén, a Jakabb Gyula utca és a 43. számú
főút, valamint a 035 hrsz.-ú csatorna által határolt területen fekszik. Az egyik vizsgálandó
sáv a 43. számú főút és a Jakabb Gyula utca által határolt saroktelek (2925 hrsz.), míg a
másik a 43. számú műútra merőleges és a 035 hrsz. csatornával párhuzamos „szalagtelek”
(037/45 hrsz.). Az előzőekben említett 037/34 és 037/33 hrsz.-ú ingatlanok érintettségei a
037/45 hrsz.-ú és a 2925 hrsz.-ú telkek sávjaiban helyezkednek el.
A vizsgált területeken, sem a hozzájuk csatlakozó és a közelükben fekvő területekről
régészeti lelőhely nem ismert, a Hatóság nem tart nyilván. Ezért vált szükségessé a
tervezett földmunkákat megelőző régészeti szempontú terepbejárás.
A 2925 hrsz-ú terület (24 000 m2) a terepbejárás idején rét/legelő volt. Felületén
kisebb foltoktól eltekintve összefüggő gyep (1–3. kép). A terepbejárás során régészeti
leletek nem kerültek elő.
A 037/45 hrsz-ú területet (10 000 m2) a terepbejárás idején összefüggő, 15-20 cm
magas sűrű, zöld vetés borította (4–5. kép). Ez a vegetáció nem tette lehetővé a terület
bejárása során a régészeti szempontú vizsgálatot.
A 037/34 és a 037/33 hrsz-ú telkeket érintő részterület (összesen 400 m2-t) zöld vetés
borította. Bejárva a területet régészeti lelet, jelenség nem került elő.
A két területre merőleges, két parcellával a Maros irányában fekvő terület (037/32
hrsz.) szántott és boronált volt (6–7. kép). Biztonságból ezt a területet is bejártuk, de
régészeti leletanyag itt sem került elő.
A változtatásokra kijelölt területen tervezett földmunkákhoz a Csongrád-Csanád
Megyei Kormányhivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya minden
valószínűség szerint régészeti felügyeletet fog előírni.
Az építési terv elkészítése során figyelembe venni javasolt régészeti szempontok
A régészeti lelőhelyek és régészeti érdekű területekre vonatkozó legfontosabb
törvényi szabályozást a kulturális örökség védelméről szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet
tartalmazza. A nyilvántartott régészeti lelőhelyek a Kötv. 11. § (2) alapján általános
védelem alatt állnak. A régészeti örökség elemei eredeti helyükről csak régészeti feltárás
keretében mozdíthatók el (Kötv. 19. § (2) bekezdés). A régészeti érintettség
megállapításához, a szükséges feltárások idő- és költségigényének meghatározásához a
régészeti próbafeltárás eredményeire épülő feltárási tervet kell készíteni (Kötv. 23/D. §) és
a beruházás tervezése során figyelembe kell venni.
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1. kép

2. kép

3. kép

4. kép

5. kép
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6. kép

7. kép
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NYILATKOZAT

Alulírott Lőrinczy Gábor, örökségvédelmi szakértő (nyilvántartási szám: NKÖM Sz-17/2007)
ezúton nyilatkozom arról, hogy az örökségvédelmi hatásvizsgálatban szereplő adatok a valóságnak
megfelelnek, a javasolt régészeti megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és
hatósági előírásoknak, továbbá, hogy a munka elvégzésére jogosultsággal rendelkezem.

Szeged, 2022. május 8.

Lőrinczy Gábor régész, örökségvédelmi
szakértő
lorinczyg@gmail.com
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DESZK KÖZSÉG
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz.
főút által határolt tömb (1.sz. tervezési terület), 1436 hrsz.-ú telek (2. sz. tervezési
terület) és a 0278 hrsz.-ú telek (3. sz. tervezési terület)

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA
2022

IV. TERVIRATOK

Ide írhat szöveet

Jegyzőkönyv

Környezeti vizsgálat szükségességéről folytatott megbeszélésről

Tárgy:

Deszk község teleprendezési eszközeinek részleges módosítása kapcsán környezeti
vizsgálat szükségességével kapcsolatos egyeztetés
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz
főút által határolt tervezési terület (1. sz. tervezési terület)
a 1436 hrsz-ú telek az új zöldterület /közkert kialakításához (2. sz. tervezési terület)
a 0278 hrsz-ú telek a biológiai aktivitásérték pótlására (3. sz. tervezési terület)

Időpont:

2022. május 24. 9.15 óra

Helyszín: Telefonon történt egyeztetés
Megbeszélésen résztvevők:
Bartók Erika

településtervező

Sándor Gabriella

CSCSMKH Állami Főépítészi Iroda

Bartók Erika tervező:
Elmondja, hogy a telefonos egyeztetést az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése szerinti előírás alapján kezdeményezi.
Tájékoztatja az Állami Főépítészi Iroda képviselőjét arról, hogy más államigazgatási szerv nem
tartotta szükségesnek a környezeti vizsgálat elkészítését, ettől eltérő véleményt csak a CsCsMKH
Állami Főépítésze fogalmazott meg. Ismerteti a településrendezési eszközök módosításának célját,
várható hatását, valamint az eljárás menetét.
Sándor Gabriella Állami Főépítészi Iroda képviseletében:
Elmondja, hogy a CS/B01/5396-2/2022. ügyiratszámú véleményében foglaltakat továbbra is
fenntartja, szükségesnek tartja a környezeti vizsgálat elkészítését.

kmf.

Jegyzőkönyv készítője: Bartók Erika

Deszk község településrendezési eszközeinek 3 részterületen történő módosításához
kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről szóló államigazgatási szervek
nyilatkozatai
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által
határolt tervezési terület (1. sz. tervezési terület)
a 1436 hrsz-ú telek az új zöldterület /közkert kialakításához (2. sz. tervezési terület)
a 0278 hrsz-ú telek a biológiai aktivitásérték pótlására (3. sz. tervezési terület)

SSZ

VÉLEMÉNYEZŐ

Nemzeti Népegészségügyi
Központ
1. Kémiai Biztonsági és
Kompetens Hatósági
-19 Főosztály
Iktatószám:
26139-2/2022/KBKHF
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Agrárügyi
Főosztály
2.
Erdészeti Osztály
Iktatószám:
-20
BK/ERD/04876-2/2022.

3.

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Állami
Főépítész
Iktatószám:
CS/B01/5396-2/2022.

-21

4.
-22

5.
-23

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási
Főosztály Hatósági és
Komplex Engedélyezési
Osztály
Iktatószám:
CS/Z02/04693-2/2022.
Csongrád-Csanád Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Iktatószám:
35600/2042-1/2022.ált.

ÉSZREVÉTEL

“Deszk Község településrendezési eszközei módosítását
kiváltó célok között nem azonosítottunk olyan elképzelést,
melynek, kémiai biztonsági szempontból környezeti hatása
lenne, így a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartjuk
szükségesnek.”
“A Deszk, Jakab Gyula u. – meglévő belterületi határ – 035
hrsz.-ú csatorna – 43. sz. főút által határolt tervezési
területen nem található az Országos Erdőállomány
Adattárban
nyilvántartott
erdőterület.
A
biológiai
aktivitásérték pótlására a Deszk 0278 hrsz-ú ingatlan
“gazdasági erdő”-re való kijelölése ellen nincs kifogásunk. A
környezeti vizsgálat lefolytatását erdészeti szempontból nem
tartjuk indokoltnak.”
“Tekintettel arra, hogy új beépítésre szánt terület kerül
kijelölésre, mellyel a beépítési intenzitása növekszik, így a
módosítás az épített környezet jelentős változtatására
irányul, a munkarész kidolgozását szükségesnek tartom.”
A 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdése szerint
az Állami Főépítészi Iroda képviselőjével egyeztető
megbeszélés kezdeményezése megtörtént, ahol az
államigazgatási szerv továbbra is fenntartotta a
véleményét. Erről jegyzőkönyv készült, mely a Terviratokba
került.
“A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a
tervezett módosításából adódóan táj- és természetvédelmi,
levegő-tisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, valamint a
földtani közeg védelme szempontjából nem várható jelentős
környezeti hatás, ezért a környezeti vizsgálat lefolytatása
nem indokolt.”

“…tárgyi ügyben, a súlyos ipari balesetek megelőzésére
kiterjedően a terv környezeti vizsgálatának lefolytatása nem
indokolt.
“…a tervezett módosításhoz vízügyi és vízvédelmi
szempontból
nincs
szükség
környezeti
vizsgálat
készítésére.”

6.
-24

7.
-25

8.
-26

9.
-27

Szabályozott
Tevékenységek Felügyeleti
Hatósága Bányászati és
Gázipari Főo. Szolnoki
Bányafelügyeleti Osztály
Iktatószám:
SZTFH-BANYASZ/478822/2022.
Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi
Osztály
Iktatószám:
CS/F01/01211-2/2022.
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Építésügyi és
Örökségvédelmi Főosztály
Örökségvédelmi Osztály
Iktatószám:
BP/2602/00352-2/2022.
Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi
Főosztály
Iktatószám: CS/NEF/06862/2022.

“…a melléklet dokumentáció tartalmával egyetért, javaslatot
nem tesz, kifogást nem emel. Ennek alapján nem tartja
szükségesnek a környezeti vizsgálat elkészítését a
módosításhoz,
mivel
a
területhasználatok
földtani
környezetre gyakorolt hatása csekély.”

“A településrendezési eszköz tervezett módosítása
vonatkozásában a talajvédelmi hatóság kifogást nem emel.
A településrendezési eszköz tervezett módosítása
vonatkozásában talajvédelmi szempontból nem kell jelentős
környezeti hatással számolni, a talajvédelmi hatóság nem
tartja szükségesnek környezeti vizsgálat lefolytatását.”
“…
a
rendelkezésre
álló
szakanyagok
alapján
műemlékvédelmi és régészeti szempontból nem tartom
szükségesnek környezeti vizsgálat lefolytatását.”

“…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.”
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TERVEZŐI VÁLASZOK
a
Deszk, Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz. főút által
határolt tömb (1.sz. tervezési terület), 1436 hrsz.-ú telek (2. sz. tervezési terület) és a 0278 hrsz.-ú
telek (3. sz. tervezési terület)
által érintett területek tárgyalásos eljárású településrendezési eszközök módosításához
Tárgyalás ideje: 2022. július 06. 9. óra
1.
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság észrevétele:
A CE/15051-2/2022. iktatószámú NMHH levelére az alábbi tervezői választ adjuk:
A Jakabb Gyula utcában lévő 22 kV-os légvezetéken nem üzemel hírközlési hálózat. A 0,4 kV hálózat
bontását a terv nem tartalmazza, csak 0,4 kV-os földkábel építés szerepel a tervek között.
Bartók Erika 2022. július 8-án felhívta az államigazgatási szervnél Báló Bertalan ügyintézőt. Tájékoztatta
őt arról, hogy újra ellenőrzésre került és nincs hírközlési légvezeték az elbontandó szakaszon. Báló
Bertalan elmondta, hogy a NMHH nem emel kifogást Deszk településrendezési eszközök módosítása
ellen, a véleményét és a jogszabályi hivatkozásokat tájékoztatásnak szánta. Az alátámasztó munkarészbe
beírásra került, hogy az elbontandó szakaszon nincs hírközlési hálózat.
2.
a)
b)

c)

d)

e)

f)
g)

CsCsMKH Állami Főépítészi Iroda észrevétele
A szerkezeti terv jelkulcsán nem látható az általános gazdasági terület jele. A lap cserélésre került.
A szerkezeti tervnél a „Nagytáblás intenzív termőtáj” övezeti megfeleltetésnél a magyarázó szöveget
kéri pontosítani a megyei területrendezési terv 12. § (1) bekezdésének megfogalmazása szerint.
A pontosítás megtörtént, kék kiemeléssel olvasható az új szöveg.
A szerkezeti terv 9. sz. mellékletében, a táblázat utolsó sorában elírásra került a tervezett
területhasználat, „Védelmi erdő” szerepel, az idevaló helyes kifejezés a „Gazdasági erdő”
fogalma.
Javításra került, kékkel kiemelve.
A helyi építési szabályzatban az alábbi módosításokat kérik (kék színnel kiemelve a változtatás):

Az elővásárlás célját is bele kell tenni az 1. §-ba, ami HÉSZ 6. § (2) bekezdését egészíti
ki.
Javításra került, kékkel kiemelve.

A beültetési kötelezettségre és a telken belüli fásítási kötelezettségre vonatkozó a fafajokat és
faméretek meghatározó szabályozást a településkép védelméről szóló rendeletbe szükséges
áttenni. Ide csak annyit lehet írni, hogy a telekalakítás megkezdésének feltétele ezen
kötelezettségek teljesítése. Itt jelezzük, hogy a telken belüli kötelező fásításra vonatkozó új
előírásba az is beemelésre került, hogy a „G1 jelű általános gazdasági területen”, ez a
kiegészítés biztosítja, hogy csak a jelen módosítási terület hatályába tartozzon a kötelező
fásítás szabálya, kimaradt az eredetiből.
Javításra került, kékkel kiemelve.

A magánútra vonatkozó előírásokhoz kiegészítő felhatalmazást kér a rendelet szövegébe
beleírni.
Kiegészítésre került a rendelet bevezető része, kékkel kiemelve.

A közkert melletti építési vonalakra vonatkozó előírást javasolja áttenni a 19. §-ba.
Áthelyezésre került, kékkel kiemelve és kiegészítve, hogy „min. 5,0 m-es hosszon”.
A belterületi szabályozási tervlap kiegészítése:

A szabályozási tervrészleten körbe kell határolni a tervezési területet.
Új jellel megtörtént a lehatárolás, amely jel a jelmagyarázatba is belekerült.

A „Fúrási jel”-eket kéri a hatályos szerint jelölni.
Javítottuk.

Nem látható a Zkk melletti építési vonal és a telekmegszüntető jelek.
Pótoltuk.
A helyi építési szabályzat mellékletéből ki kell venni a „Fásítási terv”-et.
Töröltük.
A Keresztszelvény tervlap elnevezését javítani kell függeléknek.
Javítottuk kék színnel.

Tervezői javítások, amely szintén kékkel jelöltünk:
A „Fásítási terv” kitörlése miatt az „5.1. Zöldfelületi elemek fejlesztése” fejezetben a szövegezés átírásra
került. A magánút 22-22 keresztszelvényét az Alátámasztó munkarész 5.6. pontjába is beletettük. Ekkor
vettük észre, hogy az „5. Szakági leírások” fejezet bekezdéseinek számozása több helyen elállítódott, azt
is javítottuk. A tervanyag oldalszámai is módosultak.

KIVONAT
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. augusztus …. napján tartott testületi
ülésén készült jegyzőkönyvéből.
…../2022. (…..) önkormányzati határozata
Tárgy: A fogorvosi feladatellátási szerződés módosítása
HATÁROZAT

1.

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2016. január 21. napján
kelt, a Deszk alapellátásba tartozó területi vegyes fogászati rendelés feladatainak orvosi
magángyakorlat keretében történő ellátásával, valamint az iskola-óvoda fogászat ellátásával
megbízott DADENT Gyógyászati és Járóbeteg Orvosi Ellátó Betéti Társasággal (Szeged,
Feketesas u. 27. fsz. 3., kamarai azonosító: 4-39-43, adószám: 21742129-1-06) képviseli:
Dancsik Zoltán János fog, -és szájbetegségek szakorvosa, beltag (szül.hely, idő: Békéscsaba,
1964. 03. 12., an.: Lackó Mária, lakhely: 6727 Szeged, Bajnok u. 3., szakmai szervezeti
azonosító:060096015,) az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1)
bekezdése szerint kötött feladatellátási szerződés módosítását a határozat mellékletét képező
tartalommal jóváhagyja.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező módosító
szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesítést kap:
1. Képviselő-testület tagjai
2. polgármester
3. jegyző
4. DADENT Bt.
5. irattár
K.m.f.
Király László sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita sk.
jegyző

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
4. sz. módosítás

Amely létrejött egyrészről
Deszk Község Önkormányzata (6772 Deszk, Tempfli tér 7., képviseletében: Király László
polgármester, törzskönyvi azonosító szám: 726533, KSH statisztikai számjel: 15726535-8411-32106), mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó)
Másrészről
DADENT Gyógyászati és Járóbeteg Orvosi Ellátó Betéti Társaság (Szeged, Feketesas u. 27. fsz.
3., kamarai azonosító: 4-39-43, adószám: 21742129-1-06) képviseli: Dancsik Zoltán János fog, és szájbetegségek szakorvosa, beltag (szül.hely, idő: Békéscsaba, 1964. 03. 12., an.: Lackó Mária,
lakhely: 6727 Szeged, Bajnok u. 3., szakmai szervezeti azonosító:060096015, szolgálat jellege:
vegyes ellátású fogászati szolgálat), mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) a továbbiakban
együtt: Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1. Előzmények:
A Megbízó és a Megbízott között 2016. január 21. napján létrejött feladatellátási szerződés (a
továbbiakban: feladatellátási szerződés) aláírásával a Megbízó 2016. március 1. napjától megbízta a
Megbízottat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésének 4. pontjában, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 5.§ (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján a Deszk, alapellátás keretébe tartozó
fogászati rendelés feladatainak orvosi magángyakorlat keretében történő ellátásával, valamint az
iskola-óvoda fogászat ellátásával.
A Felek megállapítják, hogy a szerződés módosítása vált szükségessé tekintettel a Csongrád-Csanád
Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály CS-06/NEO/302222/2022. számú határozatára.
2. A Felek a feladatellátási szerződést az alábbiak szerint módosítják:
2. 1. A feladatellátási szerződés 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. Megbízott feladatait 2021. szeptember 1. napjától – 2023. szeptember 1. napjáig a 6720
Szeged, Feketesas utca 27. fsz. 3. szám alatti rendelőben látja el, míg a mozgáskorlátozott betegek
ellátásáról a 6771 Szeged, Szerb utca 28. szám alatti rendelőben gondoskodik. Felek megállapodnak
abban, hogy a Megbízó által igazolt, a rendelő használatából adódó havi közüzemi-és egyéb
költségeihez összegéhez a Megbízó 29.000,-Ft/hó, azaz Huszonkilencezer forint/hó hozzájárulást
biztosít fenntartáshoz történő hozzájárulás jogcímén. Felek egyezően rögzítik, hogy a hozzájárulást
minden hónap 5. napjáig a Megbízó átutalással teljesíti a Megbízott UniCredit Bank Hungary Zrtnél vezetett 10980006-00000010-48600007 számú számlaszámára. Felek egyezően rögzítik, hogy a
hozzájárulás összegét a közüzemi díjak változására tekintettel évente egy alkalommal, legkésőbb
december 15. napjáig felülvizsgálják.”
3. A feladatellátási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.
4. Jelen szerződésmódosítás az elfogadás napján lép hatályba.

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag írják alá.
Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 3 példány a Megbízót és 3 példány
a Megbízottat illet meg.
Deszk, 2022. augusztus ….

………………………………..
Megbízó
Deszk Község Önkormányzata
Király László

……………………………..
Megbízott
DADENT Bt.
Dancsik Zoltán János

Záradék:
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2022. (….) önkormányzati határozatával
jelen szerződésben foglaltakat jóváhagyja.

Ikt.sz.:
/2022.
Üi.: Dr. Altmayerné

DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
6772 DESZK, TEMPFLI TÉR 7.
TEL.: 62/571-580, e-mail: ph@deszk.hu
Tárgy: Dr. Balla Beáta háziorvos helyettesítési
rendjének bővítése

Deszk Község Önkormányzat
Képviselő-testülete részére
Deszk

Tisztelt Képviselő-testület!
A II. számú háziorvosi körzet háziorvosa dr. Balla Beáta kérelmet nyújtott be arra
vonatkozóan, hogy a már meglévő helyettesítési rendjének 1 fővel való bővítéséhez járuljon
hozzá a Képviselő-testület. A helyettesítésre kijelölt orvos dr. Sági Gina háziorvostan
szakorvos, nyilvántartási száma: 85813.

Deszk, 2022. augusztus 10.

Tisztelettel:

Király László
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
……./2022. (VIII. 12.) önkormányzati határozat

Tárgy: Balla Beáta háziorvos helyettesítési rendjének bővítése
HATÁROZAT
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a
II. számú háziorvosi körzet háziorvosa dr. Balla Beáta helyettesítési rendje dr. Sági Gina
háziorvostan szakorvossal (nyilvántartási szám: 85813) bővüljön.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
Erről értesül:
1. Képviselő-testület tagjai
2. polgármester
3. jegyző
4. dr. Balla Beáta
5. OEP
6. Irattár

K.m.f.
Király László s.k.
polgármester

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita sk.
jegyző

SZERVEZET:
IKTATÓSZÁM:
ÜGYINTÉZŐNK:
MELLÉKLET:
TÁRGY:

Pénzügyi Osztály
ARV/62-1831/2022
Ilyésné Perei Zsuzsanna
0
Kompenzálási ajánlat

HIV. SZÁM:
ÜGYINTÉZŐJÜK:
LEVELÜK KELTE:

Deszk Község Önkormányzata
6 7 7 2 Deszk
Tempfli tér 7.

<157265350001>
157265350001

Tisztelt Önkormányzat!
Társaságunk a 104/2011. (VIII.04.) számú igazgatósági határozatában döntött arról, hogy a
Társaságot megillető, önkormányzatokkal szemben fennálló, egynemű és lejárt
követeléseibe a Társasággal szemben fennálló önkormányzati követelések a Ptk. 6:49 §-a
alapján időszakonként beszámításra kerüljenek.
Az Önkormányzatot tekintve a 4/2013 (I. 11.) Korm. rendelet 44 § (2). bek. i) pontja
rendelkezik a kölcsönösen fennálló tartozások kompenzálással történő rendezésének
elszámolásáról.
Az Ellátásért Felelős Önkormányzatok részére 2019. október 22-én, az ARV/90-53/2019.
iktatószámon megküldésre került a 106/2019. (IX.19.) igazgatósági döntésről szóló
tájékoztatás, amely döntés alapján felfüggesztésre kerültek a közművagyon után fizetendő
bérleti díjak és az ellátásért Felelősök tulajdonában álló vagyontárgyak bérleti jogviszony
keretében történő hasznosítása utáni vagyonhasznosítási jutalékok kompenzálható
összegeken felüli kifizetései az Alföldvíz Zrt. működési helyzetének stabilizálásáig.
Így jelenleg az egymással szemben fennálló követelések és kötelezettségek beszámítással
történő pénzügyi rendezésére van lehetőségünk, ezért a fentiek alapján megküldjük az
alábbi kompenzálási ajánlatunkat, melyet kérjük, hogy szíveskedjenek elfogadni és
visszaigazolni.
ALFÖLDVÍZ Zrt. tartozása:
Számlaszám
KS-726533S-2020/11
KS-726533S-2021/4
KS-726533S-2020/136
KS-726533S-2021/28
KS-726533S-2022/12
KS-726533S-2021/131
KS-726533S-2022/41
Összesen:

Számla összege (Ft)
187.898
174.850
217.804
154.950
180.621
163.221
159.122
1.238.466

Számla egyenlege (Ft)
187.898
174.850
217.804
154.950
180.621
163.221
159.122
1.238.466

Kompenzált összeg(Ft)
187.898
174.850
217.804
154.950
180.621
163.221
159.122
1.238.466

Számla összege (Ft)
5.592.454

Számla egyenlege (Ft)
5.592.454

Kompenzált összeg(Ft)
1.238.466

Önkormányzat tartozása:
Számlaszám
SZ691/20
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A beszámítás elvégzése után Társaságunknak az SZ691/20 sz. számla összegéből
4.353.988.– Ft követelése áll fenn.
Kérjük, hogy kompenzáló levelünk egy példányát, elfogadás után aláírásukkal ellátva
részünkre visszaküldeni szíveskedjenek.
KELT:

Békéscsaba, 2022.03.10.
Tisztelettel:

Hegedűs Márta
pénzügyi osztályvezető

Gyebnárné Kovács Krisztina
osztályvezető helyettes

A kompenzálást elfogadjuk:
Deszk, 2022.…………………
______________________________

Deszk Község Önkormányzata

KAPJ A:

Deszk Község Önkormányzata
IRATT ÁR
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