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 Államigazgatási szerv Beérkezett vélemény Önkormányzati, tervezői válasz 

1. 

Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi Hivatal Állami Főépítészi 

Iroda 
6720 Szeged Horváth Mihály u. 1/b. 

1. T-1, T-2, SZ-1, SZ-2 jelű tervlapok 
Rendelet-tervezet 

2. bevezető rész 
3. formai tagolás 

4. 2. § (4) a) 
5. 7. § (3) a9, (4) c), 8. § (4) d) 

 
 
 

6. zárójeles előírás 
7. 9. § 8. sor 
8. 20. § (1) a) 

 
9. 24. § (2) b) 

10. 25. § 
11. 26. §, 37. § 
12. 27. § (3) g) 

13. 29. § (5) 
14. 36. § (3) 

1. A jelzett hibákat javítottuk, köszönjük. 
Rendelet-tervezet 

2. javítva 
3. részben módosítva 

4. javítva 
5. az Lke-1 övezetre megszüntettük az előírást,a helyi védett területen 

levő Lk-2, Lke-2 és Lf-3 övezetekre az OTÉK 111. § (2) a) alapján 
eltérést kérünk (lásd a mellékelt ábrát is); a 9. § (6) szerinti 

véleményezésnél is kérjük 
6. átfogalmazva, a térkép a rendelet melléklete 

7. javítva 
8. kissé módosítottuk, de véleményünk szerint ez nem OTÉK-ellenes 

előírás 
9. pontosítva;a fasort a pusztai táj  miatt nem bővítjük 

10. változatlanul hagyjuk 
11. javítva 

12. átfogalmazva 
13. törölve 

14. átfogalmazva 

2. 

Békés Megyei Kormányhivatal 
Békéscsabai Járási Hivatal Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala, 5600 
Békéscsaba Szabadság tér 11-17. 

Észrevétel nem érkezett. 

 

3. 
Békés Megyei Építész Kamara, 5600 

Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 10-12. 
Észrevétel nem érkezett. 

 

4. 
Békés Megyei Képviselő-testülete 

Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési 
Osztálya, 5601 Békéscsaba Árpád sor 18. 

1. 01407/1 hrsz-ú terület 
 

2. pufferterület beépítése 

1. a terület a hatályos terv készítésekor és jelenleg is mezőgazdasági 
művelésből kivett, beépített gazd-i (ill. mezőg.-i üzemi) terület. 

2. a KMNP-kal előzetes egyeztetés történt, nincs kifogásuk. 

5. 
Békés Megyei Képviselő-testülete 

Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési 
Osztálya, 5601 Békéscsaba Árpád sor 18. 

A tervet elfogadják. 
 

6. 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Erdészeti Igazgatóság Gyulai 

Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály, 
5700 Gyula Kertes u. 18 

Nem emel kifogást. 

 

7. 
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság  

5540 Szarvas Anna-liget 1. 
Természetvédelmi szempontú kifogás, 

észrevétel nem merült fel. 
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8. 
Békés Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési Felügyelőség, 5600 
Békéscsaba Szarvasi út 107. 

Elfogadás ellen nem emel kifogást. 
(reklám elhelyezési feltétele legyen 

összhangban az 1998. évi I. tv.-nyel) 

A javasolt megfogalmazás többletkorlátozást jelent, továbbá nem jelenti azt, 
hogy az általános érvényű előírásokat ne kellene figyelembevenni. 

9. 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés 

Megyei Igazgatóság, 5600 Békéscsaba 
Szabadság tér 7-9. 

Alátámasztó anyagban hibás két út 
számozása. 

Köszönjük az észrevételt, javítottuk. 

10. 

Békés Megyei Kormányhivatal 
Békéscsabai Járási Hivatal Járási 

Népegészségügyi Intézete Szarvasi 
Kirendeltsége, 5540 Szarvas Szabadság 

u. 25-27. 

Egyetért. 

 

11. 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Információszolgáltatási és Nyilvántartási 

Kompetencia Központ, 6721 Szeged 
Csongrádi sgt. 15. 

Megállapítja, hogy a dokumentáció 
tartalmazza a hírközlési anyagot. 

 

12. 
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság  

5600 Békéscsaba Bartók Béla u. 1-3. 
Nincs észrevételük.  

13. 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

Szolnoki Bányakapitányság, 5000 
Szolnok Templom u. 5. 

Az előzetes véleménykérő levélre adott 
válaszban közölt információkat a terv 

tartalmazza. 

 

14. 

Tiszántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség Kirendeltsége, 5700 Gyula 
Megyeház u. 5-7. 

1. A környezeti vizsgálat 17-18. oldala 
nem a 2012. évi CLXXXV tv. 

Előírásait tartalmazza. 
 

2. A tervezett hulladékudvar  távol 
van a városközponttól (2-3 km). 

1. A környezeti vizsgálat 2012-ben készült, véleményeztetése 
szabályosan lezárult 2012. szeptemberében. Nem tartalmazhatja a 
később elfogadott törvényt, ugyanakkor az alátámasztó munkarész 

már az új jogszabályt is figyelembe veszi. 
2. A hulladékudvar elhelyezése önkormányzati szándék szerint 

történik,  minden jogszabályi előírást betartva. 

15. 
Békés Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság, 5600 Békéscsaba Kazinczy 
u. 9. 

Szakterületre vonatkozó kifogás nem merült 
fel. 

 

16. 
Békés Megyei Kormányhivatal 

Földhivatala, 5600 Békéscsaba Hunyadi 
tér 1. 

Fenntartja korábbi véleményét. 
 

17. 
Szeghalom Város Polgármestere, 5520 

Szeghalom Szabadság tér 4-8. 
 

 

18. 
Túrkeve Város Polgármestere, 5420 

Túrkeve Petőfi tér 1. 
Nincs észrevételük. 

 

19. 
Körösladány Város Polgármestere , 

5516 Körösladány Dózsa Gy. u. 2. 
Tudomásul vették a tervet. 
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20. 
Gyomaendrőd Város Polgármestere, 
5500 Gyomaendrőd Selyem u. 124. 

Az elkészült dokumentáció összhangban van 
a szomszédos területek felhasználásával. A 

döntésekkel egyetértenek. 

 

21. 
Ecsegfalva Polgármesteri Hivatal, 5515 

Ecsegfalva Fő u. 67. 
  

 



Jegyzőkönyv 

amely készült Dévaványa Város Településrendezési Terve felülvizsgálatának 
államigazgatási egyeztetését lezáró – 2013. július 12-én 10 órától Dévaványa 

Polgármesteri Hivatalában megtartott – tárgyalásról 
 
 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
 
Torma Gyöngyi tervező köszönti a résztvevőket és felkéri őket véleményük, 
észrevételeik, kéréseik ismertetésére. 
 
Horváth Róbert tűzoltó hadnagy: 
 
Dévaványa nem túl nagy település, de a rendezési tervben és a hatályos 
jogszabályokban jelentős változás történt, ami indokolja a személyes részvételt. 
Több általános dologra hívta fel a figyelmet. 

• A katasztrófavédelem iparbiztonsági hatóság is egyben. Ez új feladat, amely a 
veszélyes üzemekkel (szállítás is) foglalkozik. Nemcsak a küszöbértéket elérő 
üzemekkel foglalkoznak, hanem az alsó küszöbérték alatti létesítményekkel is. 
Ez bármikor egy raktárépületben is kialakulhat. (Nem rendezési tervi kérdés, 
hanem építési engedélyezésnél és működés közben kell erre figyelni.) 
Körösladányban a HENKEL küszöbértéket meghaladó üzem, de ennek hatása 
nem éri el Dévaványát. 

• A tűzvédelem területén az érvényes BM rendelet betartására hívja fel a 
figyelmet, különösen abban az esetben, ha lakosságszám növekedés történik. 
Hálózat bővítése esetén csak földfeletti tűzcsapokat lehet kialakítani. A 
tűzoltóautó felvonulására szolgáló utaknak legalább 300kN tengelyterhelést kell 
elbírniuk. 

• A csapadékvizek elvezetéséről gondoskodni kell. 
Tervezői kérdésre adott válasz: a településrendezési tervben az utak kialakítása 
megfelelő, a csapadékvizek elvezetése be van tervezve. 
 
 
Asszony Emma az állami főépítész ügyrendi helyettese: 
 
Az Önkormányzat képviselőjének jelenlétét hiányolja, hiszen az eltérő kérdésekben 
velük kell megállapodásra jutni. 
(A tervező jelzi, hogy megbeszéli a fennmaradó kérdéseket az Önkormányzattal, és a 
válaszokat a jegyzőkönyvben rögzítik.) 

1. Elfogadja, hogy a rajzi javítások megtörténtek. 
2. A lakóterületekhez kapcsolódó, beépítési %-ra vonatkozó felmentési kérést nem 

fogja engedélyezni. Ha ehhez mégis ragaszkodik az Önkormányzat, akkor más 
területfelhasználásba kell besorolni az érintett területeket. Ebben az esetben 
valamennyi érdekeltnek – azoknak is, akik nem kívántak résztvenni az eljárás 
további részében – meg kell küldeni a jegyzőkönyvet és a módosított részeket. 



Önkormányzati döntés: tudomásul veszik a főépítészi állásfoglalást és marad a 
lakóterületi besorolás felmentési kérelem nélkül. 

3. A HÉSZ térképi mellékletéhez kapcsolódóan a jelenlegi megfogalmazás 
megfelelő. Kérdés, hogy az Önkormányzat tudja-e, hogy ez mennyi munkával 
jár építéshatósági vonalon. 
Önkormányzat: marad a megoldás. 

4. Üdülőterület – itt több probléma is felmerül. 
 Lakóépületet nem lehet építeni. 
 Gond van a sportolási, kereskedelmi, vendéglátási 

létesítményekkel is. Felmerül lehetőségként megosztás 
üdülőházas és hétvégiházas területre. 

Önkormányzat: 
 A vasútállomási bekötő úthoz kapcsolódó terület vegyes terület 

legyen, elsősorban kereskedelmi célú felhasználásra. 
 A strandfürdőtől nyugatra eső terület hétvégiházas üdülőterület 

besorolást kapjon. 
 A Túréri tavaktól délre levő területen új hasznosítás jelentkezett: 

szociális mezőgazdasági szövetkezet fóliasátras, üvegházas 
növénytermesztéssel, feldolgozással, továbbá haltenyésztés a 
termálkút hőjének hasznosításával. Itt is legyen feldolgozás. 
Tervező: ezt gazdasági területi besorolással lehet megoldani, új 
építési övezettel. 

5. A majorok esetében érthetetlen, hogy nincs mindenütt fasor. 
Önkormányzat, tervező: lesz. 

6. A terepszint alatti beépítés kérdése ismét gondként merül fel, mert ez együtt 
nem lehet több, mint 100% mínusz a min. zöldfelület. 
A tervező ezt vitatja, ill. meg szeretné adni azt a szabadságot, hogy az építtető 
dönthessen arról, hogy a beépítés és terepszint alatti beépítés együttes megléte 
esetén melyik „kárára” alakítja ki a minimális zöldfelületet, ugyanakkor 
maximálni kívánja a terepszint alatti beépítés mértékét is. 
Megoldás: marad az elképzelés, de egy-egy mondat még belekerül a HÉSZ-be a 
minimális zöldfelület biztosítására. 

 
 
 

Kmft. 
 
 
A jegyzőkönyvet összeállította: Torma Gyöngyi tervező. 














