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KELEBIA
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
(Településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási tervi mellékletei)
TELJES KÖRŰ FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti előzetes tájékoztatás ismertetője
2015. február

ELŐZMÉNYEK
Kelebia község 2004-ben jóváhagyott településfejlesztési koncepcióval és 2005.-ben
jóváhagyott településrendezési eszközökkel rendelkezik.
Az eltelt időszak társadalmi, gazdasági és jogszabályi változásai a településfejlesztési
koncepció és a településrendezési eszközök felülvizsgálatát és az aktuális fejlesztési
szándékoknak valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő teljes átdolgozását
indokolják.
Az átdolgozással az érvényes településfejlesztési koncepció helyébe a hatályos
jogszabályi tartalommal új koncepció kerül jóváhagyásra.
A hatályos településrendezési eszközök helyébe is újak lépnek.
A RENDEZÉS ALÁ VONT TERÜLET
Teljes közigazgatási terület
RENDEZÉS CÉLJA az alábbi feltételek biztosítása
a) a népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek, a munkahelyek megőrzésének
és új munkahelyek teremtésének érdek, a mező- és erdőgazdaság, a közlekedés, a
posta és a hírközlés, a közüzemi ellátás, különösképpen az energia- és vízellátás, a
hulladékkezelés, a szennyvízelhelyezés és -kezelés, valamint a
nyersanyaglelőhelyek biztosítása,
b) a közlekedési kényszer csökkentését és a megfelelő színvonalú közlekedés
kialakítását,
c) az egészséges lakó- és munkakörülmények, a népesség biztonságának általános
követelményeit,
d) a környezet-, a természet- és a tájvédelem szempontjait,
e) a tájhasználat, a tájszerkezet és a tájkép formálásának összehangolt érdekeit, különös
tekintettel a víz, a levegő, a talaj, a klíma és az élővilág védelmére,
f) a területtel és a termőfölddel való takarékos gazdálkodást,
g) az arra alkalmas természeti adottságok gyógyászati hasznosításának elősegítését és
védelmét,
h) a honvédelem, a nemzetbiztonság és a katasztrófavédelem érdekeit,
i) az infrastrukturális erőforrások optimális kihasználását, valamint
j) a zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatását.

A RENDEZÉS VÁRHATÓ HATÁSA
Az életkörülmények javítását célzó beruházások szakszerűbben, tervszerűbben a köz- és
magánérdekeket összehangolva valósíthatók meg.

2

TERVEZÉSI MUNKARÉSZEK
Kelebia településfejlesztési koncepciója
és településrendezési eszközei teljes körű felülvizsgálatához és módosításához
Településfejlesztési koncepció
Értékelése
Tervezői feladat
Időközbeni társadalmi gazdasági
Hatályos metodika szerinti tartalommal új
változások miatt kiegészítésekre szorul. készítendő a 139/2015. (X.20.) határozat
szerint

Településszerkezeti terv
Értékelése
Formailag
Tartalmilag
Jogszabályi (OTÉK)
Papíralapú
változás miatti
földhivatali
területfelhasználási
térképekre
igazításokra van
készült, ezért
feldolgozottsága szükség
a mai
követelményeket
nem teljesíti
A terv megvalósult
elemei
(szennyvíztisztító,
területi és
funkcionális
fejlesztések…stb)
adottságként
megjelenítendők.

Településtervezői feladat illetve javaslat
A kül-, és belterület új digitális
alaptérképének felhasználásával új terv
készül.

Területrendezési tervi
átvezetésekre van
szükséges.

Helyi építési szabályzat (HÉSZ)
Értékelése
Jelentős tartalmi változtatásokra nincs
igény, de sajátos jogintézményekkel
kiegészítendő.

Településtervezői feladat illetve javaslat
Jogszabályi (OTÉK) változás miatt teljes
átdolgozása indokolt.

Szerkezeti terv módosításából
következő változások átvezetése
szükséges.
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Szabályozási tervek (HÉSZ mellékletei)
Tervfajta
SZ-1 igazgatási terület szabályozási terv
m=1:10 000 méretarányban a
beépítésre szánt területekre
vonatkozó m=1:4000 méretarányú
részlettervekkel.

Településtervezői feladat
Új alaptérképre a hatályos OTÉK szerinti
jelkulcsokkal a módosuló
településszerkezeti terv változtatásait
lekövető terv 1:10 000 méretarányban.

SZ-2 Belterületi térség szabályozási
terve m=1:2000 méretarányban

Új alaptérképre a hatályos OTÉK szerinti
jelkulcsokkal a módosuló
településszerkezeti terv változtatásait
lekövető terv 1:2000 méretarányban.

Alátámasztó munkarészek a 314/2012.(XI.8) Korm. rendelet 9.§(6) és 16.§
figyelembevételével
Szakág
Környezetalakítás
(Településrendezési javaslatok,
változások, összehasonlítások,
szabályozási elemek)
Tájrendezés és zöldfelületi rendszer
Közlekedés
Közművesítés

Tervezői feladat
2004. évi munkarészek felülvizsgálatára és
aktualizálásra van szükség, csak a
változással érintettek feldolgozásával.

Környezeti értékelés

Tájékoztatási szakaszban tett
államigazgatási szervi állásfoglalás szerint

Örökségvédelem régészeti fejezete

2004.évben jóváhagyott tervhez készült,
aktualizálására sor kerül.
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Melléklet: I.) Településtervezési feladatokra vonatkozó döntés
II.) Igazgatási területi alaptérkép
III.) Belterületi térség alaptérképe
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A változások helyszínei jelen szakaszban nem határolhatók le, ezért azok nem kerültek ábrázolása.
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