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CSONGRÁD VÁROS 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN 

VÉLEMÉNYEK 

(2022. január‐február) 

I.  ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK  Véleményadás 
Részt kíván 

venni 
VÁLASZADÁS 
SZÜKSÉGES 

MÓDOSÍTÁS/ 

KIEGÉSZÍTÉS 

1  CSCSMKH Állami Főépítészi Iroda  észrevételt tett  IGEN  IGEN  IGEN 

2 
CSCSMKH Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály 

kifogást nem 
emelt 

IGEN  NEM  — 

3 
Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatósága 

kifogást nem 
emelt 

IGEN  NEM  — 

4  Országos Vízügyi Főigazgatóság 
nem 

véleményezett 
   

 

5 
Alsó‐Tisza‐vidéki Vízügyi 
Igazgatóság 

kifogást nem 
emelt 

IGEN  NEM  — 

6 
Csongrád‐Csanád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

kifogást nem 
emelt 

IGEN  NEM  — 

7 
CSCSMKH Népegészségügyi 
Főosztály  

kifogást nem 
emelt 

nem 
nyilatkozott 

NEM  — 

8 
BFKH Országos Közúti és Hajózási 
Hatósági Főosztály 

nem 
véleményezett 

   
 

9 
ITM – Léginavigációs és Repülőtéri 
Hatósági Főosztály 

nem 
véleményezett 

   
 

10  ITM – Hajózási Hatósági Főosztály 
nem 

véleményezett 
   

 

11  ITM – Vasúti Hatósági Főosztály 
nem 

véleményezett 
   

 

12 
Honvédelmi Minisztérium Állami 
Légügyi Főosztály 

nem 
véleményezett 

   
 

13 
CSCSMKH Műszaki Hatósági 
Főosztály, Közlekedési és Útügyi 
Osztály 

kifogást nem 
emelt 

IGEN  NEM  — 

14 
CSCSMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály 

kifogást nem 
emelt 

IGEN  NEM  — 

15 
CSCSMKH Földhivatali Főosztály  

Földhivatali Osztály I. 

kifogást nem 
emelt 

nem 
nyilatkozott 

NEM  — 

16 
BKMKH Agrárügyi Főosztály, 
Erdészeti Osztály 

nem 
véleményezett 

   
 

17  Nemzeti Földügyi Központ 
nem 

véleményezett 
   

 

18 
Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Főosztály  

kifogást nem 
emelt 

nem 
nyilatkozott 

NEM  — 
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I.  ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK  Véleményadás 
Részt kíván 

venni 
VÁLASZADÁS 
SZÜKSÉGES 

MÓDOSÍTÁS/ 

KIEGÉSZÍTÉS 

19 
Csongrád‐Csanád Megyei Rendőr‐
Főkapitányság 

kifogást nem 
emelt 

nem 
nyilatkozott 

NEM  — 

20 

Szabályozott Tevékenységek 
Felügyeleti Hatósága Bányászati és
Gázipari Osztály, Szolnoki 
Bányafelügyeleti Oszt. 

nincs hatásköre  NEM  NEM  — 

21 
Nemzeti Média és Hírközlési 
Hatóság 

kifogást nem 
emelt 

nem 
nyilatkozott 

NEM  — 

22  Országos Atomenergia Hivatal 
nem 

véleményezett 
   

 

23 
CSCSMKH Agrárügyi Főosztály, 
Növény‐ és Talajvédelmi Osztály 

nem 
véleményezett 

   
 

24  BFKH Népegészségügyi Főosztály  érintettség nincs  NEM  NEM  — 

25 
Nemzeti Népegészségügyi 
Központ 

nem 
véleményezett 

   
 

26 
BFKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi, Főosztály 

nem 
véleményezett 

   
 

 

II. 
MEGYEI ÉS SZOMSZÉDOS 
ÖNKORMÁNYZATOK 

Véleményadás 
Részt kíván 

venni 
VÁLASZADÁS 
SZÜKSÉGES 

MÓDOSÍTÁS/ 

KIEGÉSZÍTÉS 

1 
Csongrád‐Csanád Megyei 
Önkormányzat 

kifogást nem 
emelt 

nem 
nyilatkozott 

NEM  — 

2  Bács‐Kiskun Megyei Önkormányzat 
nem 

véleményezett 
     

3  Békés Megyei Önkormányzat 
nem 

véleményezett 
     

4 
Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei 
Önkormányzat 

kifogást nem 
emelt 

nem 
nyilatkozott 

NEM  — 

5 
Hódmezővásárhely MJV 
Önkormányzata 

nem 
véleményezett 

     

6  Szeged MJV Önkormányzata 
nem 

véleményezett 
     

7  Csépa Községi Önkormányzat 
nem 

véleményezett 
     

8  Felgyő Községi Önkormányzat 
nem 

véleményezett 
     

9  Gátér Község Önkormányzat 
nem 

véleményezett 
     

10 
Kiskunfélegyháza Város 
Önkormányzata 

nem 
véleményezett 

     

11  Szelevény Község Önkormányzata 
nem 

véleményezett 
     

12  Szentesi Közös Önkormányzat 
nem 

véleményezett 
     

13 
Tiszaalpár Nagyközség 
Polgármestere 

nem 
véleményezett 
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ÉSZREVÉTELEK ‐ VÁLASZOK 

CSONGRÁD‐CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA 

1.  észrevétel:  Az  eljárással  kapcsolatosan,  az  Eljr.  32.  §  (4)  bekezdés  b)  pontjára  tekintettel  kérem  annak 

igazolását,  hogy  az  új  beépítésre  szánt  terület  kijelölését  a  képviselő‐testület  döntésében  gazdaságfejlesztő 

beruházás megvalósulása érdekében támogatja. 

VÁLASZ: 

A Képviselő‐testületi döntést meghozta az önkormányzat, mellékeljük. 

2.  észrevétel:  A  dokumentációban  az  "Alátámasztó munkarész"  "Tájrendezés"  címszóhoz  tartozó  szöveget 

kérem pontosítani. Jelen módosításban beépítésre nem szánt zöldterület területfelhasználás helyett beépítésre 

szánt, különleges  terület kerül kijelölésre,  így a megállapítás, miszerint új beépítésre  szánt  terület nem kerül 

kijelölésre,  helytelen.  A  hatályos  jogszabályi  előírásoknak  megfelelően  szintén  átdolgozandó  a  biológiai 

aktivitásérték vizsgálatára vonatkozó mondat. A szövegben hivatkozott egy hektáros területnagysági kitétel a 

településtervek  tartalmáról,  elkészítésének  és  elfogadásának  rendjéről,  valamint  egyes  településrendezési 

sajátos  jogintézményekről  szóló  419/2021.  (VII.  15.)  Korm.  rendelet  (továbbiakban:  Vrh.)  III.  fejezetében 

található,  amely  a  Vrh.‐ban  foglalt  tartalmi  követelmények  szerint  készülő  településtervekre  vonatkozik. 

Csongrád településrendezési eszközeire nem. 

VÁLASZ: 

A kérésnek megfelelően a Tájrendezés szöveget pontosítottuk, a biológiai aktivitásérték számítást elvégeztük. 

3. észrevétel: Különös  tekintettel  a Csongrád‐Csanád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1. levelében foglaltakra is, mely felhívja a figyelmet arra, hogy a terület a 

műemléki jelentőségű területként védett Csongrád Belváros kijelölt műemléki környezetének része, szakmailag 

nem  tartom elfogadhatónak a  települési  főépítész  tartalmi követelményekre vonatkozó megállapítását, mely 

szerint a módosítás során az épített környezet vizsgálata elhagyható. Véleményem szerint tárgyi módosításban 

a fent említett munkarész elkészítése szükséges. Kérem pótlását. 

VÁLASZ: 

A kérésnek megfelelően az Épített környezet vizsgálata című munkarésszel kiegészítettük a dokumentációt. 

4.  észrevétel:  A  módosítással  érintett,  töltés  felőli  zöldfelületi  sáv  elhagyását  szakmailag  átgondolásra 

javaslom. Véleményem  szerint  egy megfelelően megtervezett  zöldfelületi  sáv  a  rekreációs  célzattal  töltésen 

sétálók  és  a  módosítás  célterületén  pihenni  vágyok  vizuális  elválasztását  jótékonyan  szolgálhatná.  Kérem 

javaslatom átgondolását. 

VÁLASZ: 

A tervlapon korábban kijelölt telken belüli zöldfelületi sáv teljes elhagyását szakmai szempontból tervezők sem 

támogatják, azonban a hatályos Hész 29. § (9) bekezdése kimondja:” (9) A kerítések melletti 20 méteres sávban 

csak lombos cserje és fafajok ültethetők.”  

Így biztosítva látjuk a töltés felőli oldalon is a zöldfelületi sáv kialakítását, nincs szükség a tervlapon is jelölni. 
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Tárgy: Csongrád város településrendezési dokumentumai 

Melléklet:  

 

Bedő Tamás 

polgármester úr részére 

 

Csongrád Város Önkormányzata 

Csongrád 

Kossuth tér 7. 

6640 

 

Tisztelt Főépítész Úr! 

Csongrád Város Polgármestere 2021. január 14-én kelt, Fjl/3-7/2022 

iktatószámú levelében arról tájékoztatta az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóságot (ATIVIZIG), hogy Csongrád Város Önkormányzata módosítani 

kívánja a város településrendezési eszközeit. A polgármester a 314/2012. (XI. 

8.) Korm. rendelet értelmében a felkérte az ATIVIZIG-et a tervdokumentáció 

véleményezésére.  

Igazgatóságunk – Az Országos Vízügyi Főigazgatóság nevében is eljárva – az 

tervezetet áttekintette. A tervezetet korábban már megismertük, 

Igazgatóságunk a 2022. január 6-án 1308-0044/2022 ügyiratszámmal 

megküldött véleményét változtatás nélkül fenntartja. A változtatások ellen az 

alábbiak megtartása mellett kifogást nem emelünk. 

1. Árvízvédelmi létesítményt érintő módosított terület 

a) A megkeresésben szereplő módosítással megjelölt terület Csongrád 

belterületen az 5878 hrsz-ú ingatlan, mely az egykori SZEVIÉP telephely 

területét érintő terület. Ezen területen az Önkormányzat területhasználati 

korrekciót kíván létrehozni, amely a Körös-torok turisztikai fejlesztéséhez 

kötődően szeretné szálláshelyként hasznosítani a telket. A módosítás célja a 

barnamezős területként nyilvántartott terület újrahasznosítása. A kijelölt 

zöldterületben a jelenlegi épületállomány nem tervezett, a meglévő épületek 

fejlesztéséhez szükséges a területhasználat korrekciója, mely által lehetővé válik 

az épületek felújítása, esetleges bővítése a tervezett zöldterület csökkenése 

nélkül. 

A módosítással érintett terület a 11.03. Dongér-csongrádi árvízvédelmi szakasz 

Tisza jobb parti elsőrendű árvízvédelmi töltés 82+390 és a 82+680 tkm 

szelvényei között. Az érintett ingatlan részben az árvízvédelmi töltés mentett 

oldali 110 m-es korlátozási zónáján belül található a mentett oldali töltéslábtól 

~10-170 m-re, melyből adódóan a területen fakadóvizek jelenhetnek meg a 

Tiszán levonuló árhullámok következtében A fakadóvizek, illetve egyéb árvízi 

jelenségek által esetlegesen okozott károkért az ATIVIZIG felelősségre nem 

vonható.   

Dátum: 

2022. 02. 02. 

 

Ügyiratszám: 

0290-0009/2022 

 

Előadó: 

Hornyák Sándor 
 

MŰSZAKI 
IGAZGATÓ- 

HELYETTES 
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A töltéssel párhuzamosan az árvízvédelmi töltés állékonyságának és az árvízvédelmi biztonság 

biztosítása érdekében zártszivárgó húzódik. A zártszivárgó elhelyezkedése, üzemeltetése a töltés 

közelében lévő épületek, 

építmények állékonysága szempontjából nem vehető figyelembe. A zártszivárgóra közmű (pl.: 

csapadékvíz, szennyvíz) nem köthető rá.  

„A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról” 120/1999. (VIII. 6.) 

Korm. rendelet 7. § alapján (1) A fenntartási feladatok ellátása és az árvízvédelmi töltés védelme 

érdekében a töltésen, valamint a töltés lábvonalától, annak mindkét oldalán számított 10-10 

méteres védősávon (töltésmenti sávon) belül nem szabad olyan tevékenységet végezni, 

amely a talaj szerkezetét, szilárdságát, összetételét megbontaná, illetve hátrányosan 

megváltoztatná, annak elszennyeződését eredményezné. 

„A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 

létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról” szóló 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet 23. § 

alapján - árvízvédelmi művet (elsőrendű, másodrendű, harmadrendű árvízvédelmi vízilétesítmény) 

érintő, valamint annak mentett oldali töltésláb vonalától mért 110 m, illetve a vízoldali töltésláb 

vonalától mért 60 m széles korlátozási zónán belül anyaggödröt, munkagödröt nyitni, 

szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós eltávolításával 

járó tevékenységet folytatni csak az illetékes vízügyi igazgatóság - jelen esetben az 

ATIVIZIG - hozzájárulásával, szükség esetén részletes talajfeltárás, állékonysági és szivárgási 

vizsgálat alapján lehet. 

Továbbá a 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 32.§ (3) bekezdése értelmében a „töltéskoronán és 

rézsűn, illetve a mentett és vízoldali 10 m-es védősávokban csak a töltéstartozékok és - szükség 

esetén - az árvízvédelmi mű infrastrukturális létesítményei helyezhetők el”. Ennek figyelembevételével 

az árvízvédelmi töltés koronája, rézsűje és 10-10m-es védősávja az árvízvédekezési-és a 

töltés karbantartási feladatok korlátozás nélküli ellátása érdekében szabadon tartandó. 

A rendelet előírásait kérjük a terület jövőbeni hasznosítása, használata során figyelembe 

venni.  

A Csongrád 5878 hrsz.-ú ingatlan 110 m-es korlátozási zónán belüli ingatlanrészén 

tervezett fejlesztés, bővítés kizárólag az ATIVIZIG által jóváhagyott kiviteli tervek 

birtokában és az ATIVIZIG által biztosított szakfelügyelet mellett végezhető.  

 

2. Belvízvédelmi létesítményt érintő módosított terület 

A Csongrád 5878 helyrajzi számú telket a Körös-torok turisztikai fejlesztéshez kötődően szeretné az 

önkormányzat szálláshelyként hasznosítani. Tehát a telek beépítettsége növekedne, továbbá a 

szomszédos 0753 telek teljes területe zöldterület besorolást kapna. 

 

Az 5878 ingatlan mellett halad a Bökényalji-csatorna, mely egy ATIVIZIG vagyonkezelésű csatorna. 

A tervezett módosítás ellen kifogást nem emelünk. 

Új beépítések tervezése során kérjük figyelembe venni a vízilétesítmények megközelítésére vonatkozó 

jogszabályi előírásokat: A forgalomképes ATIVIZIG kezelésű csatornák esetében 3-3 méteres parti 
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sáv fenntartási, karbantartási munkák számára szabadon hagyandó. Parti sávon belül építmény nem 

helyezhető el. 

Igazgatóságunk az alábbi előírások betartására hívja fel a figyelmet: 

- A beépítéssel érintett területen javasoljuk zárt burkolatok helyett a beszivárogtatást lehetővé 

tevő, hézagos, vízáteresztő burkolt felületek kialakítását. 

- A nagyméretű burkolt felületekről érkező vizek gyors ütemű összegyülekezése nagy csúcs-

vízhozamok levezetését teszik szükségessé, ezért a belvízveszélyes területeken törekedni kell 

záportározók kialakítására az elvezető rendszer terhelésének mérséklése céljából.  

- Egyes területek beépítettség növelésének tervezése során a Területrendezési Terv vízügyi 

munkarészeiben vízműtani számítás alapján meg kell határozni az elvezetésre kerülő 

csapadékvíz mennyiségét, meg kell nevezni a befogadóját, valamint meg kell vizsgálni a 

befogadás feltételeit is. Elégtelen levezetési feltételek mellett gondoskodni kell a vízelvezető 

műszaki létesítmények védképes állapotban tartásáról, esetleges bővítésről, átépítéséről, a 

káros vizek problémamentes levezetésének biztosítása érdekében. 

- Az érintett területeken törekedni kell a keletkezett csapadékvíz helyszíni tározására, 

vízvisszatartásra. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vízrendezési létesítmények (pl. tározók, csatornák) építése, azokba 

történő vízbevezetés, rácsatlakozás vízjogi engedély köteles tevékenység. Az engedélyezési eljárás 

lefolytatása a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezete alá 

tartozó Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály hatáskörébe tartozik, amelyhez az érintett csatorna 

kezelőjének hozzájárulása minden esetben szükséges. 

A Magyar Közlöny 2017. évi 231. számában a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez 

kapcsolódó, valamint más vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 518/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelettel kihirdetésre került, és 2018. január 1. napján hatályba lépett a 

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása, 

amely rendelkezik arról, hogy a vízjogi engedélyezési eljárás folyamatában, a vízügyi hatóság részére 

küldendő kérelem részeként benyújtandó a vízügyi igazgatóság objektumazonosítási nyilatkozata. 

Csongrád város közigazgatási területén a területileg illetékes szakaszmérnökségünk: ATIVIZIG 

Csongrádi Szakaszmérnökség (cím: 6640. Csongrád, Szentesi út 1., tel: +36 63 483-355). 

Nyilatkozunk, hogy az eljárás esetleges további szakaszában is részt kívánunk venni. Igazgatóságunk 

szakemberei - előzetes időpont egyeztetés alapján – segítséget nyújtanak a tervezőnek a vízügyi 

munkarész kidolgozásához. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37§ (6) bekezdésére hivatkozva 

közöljük, hogy Igazgatóságunk számára az elektronikusan hozzáférhető (világhálóról letölthető) 

dokumentáció megfelelő, CD-re írt vagy kinyomtatott példányt abból nem igénylünk. 

 

Üdvözlettel: 

 

 Borza Tibor 























 
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG 

 

Cím: 6722. Szeged, Kossuth L. sgt. 22-24., 6701. Szeged Pf. 411. 

Telefon: (62) 562-400, (62) 421-393, Belügyi tel.: 33/10-07, E-mail: rendig.csongradmrfk@csongrad.police.hu 

 

 
   Tárgy: Településrendezési eszközök módosítása, 

                                                                                                   véleményezés 

   Hiv. szám: Fjl/3-7/2022.  

   Ügyintéző: Vad Róbert r. őrnagy 

   Telefon: 62/562-400 /14-70 m. 

   

 

 

Bedő Tamás úrnak, 

Csongrád Város 

Polgármestere 

 

CSONGRÁD 

 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság áttekintette a 314/2012. (XI. 8.) „a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló” 

Korm. rendelet 41. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a Város-Teampannon Kft. által 2021. 

januárban készített tervdokumentáció alapján a Csongrád város településrendezési eszközeinek 

módosításáról szóló tervezetet. 

 

Tájékoztatom, hogy a tervezettel kapcsolatban a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-

főkapitányság észrevételt, indítványt nem terjeszt elő. 

 

 

Szeged, időbélyegző szerint. 

 

 

 

                                                                                                     Tisztelettel: 

 

                                                                                Szilassi-Horváth Jenő r. ezredes 

                                                                         rendőrségi főtanácsos    

                                                                       rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes  
 


















