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1. Előzmény

Szelevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település teljes közigazgatási területére
vonatkozóan új településrendezési eszközöket készít. A településrendezési eszközök mind
eljárásrendjében, mind tartalmában a 314/2012. (XI.8.) sz., a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján
készülnek.
A településrendezési eszközök részeként a településfejlesztési koncepció jóváhagyásra került.A
településfejlesztési koncepció fő elhatározásai és a településszerkezeti változások alapján készül az új
településrendezési terv.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet alapján a településrendezési eszköz egyeztetési eljárása:
teljes eljárás.
A település rendelkezik jóváhagyott partnerségi egyeztetésről szóló rendelettel, melyben a
településrendezési eszköz egyeztetésében résztvevők tájékoztatásának módját, eszközeit, a javaslatok,
vélemények dokumentálását, továbbá a nyilvánosság biztosítását szolgáló intézkedéseket határozta
meg. A 2021. évi XCIX törvény, a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról 157. § (1) b).
és c) fejezete előírásai szerint elektronikusan folytatja le a település a partnerségi egyeztetést.

2. Tervezési feladat
A Képviselő –testület döntése értelmében Szelevény Község teljes közigazgatási területére vonatkozó
új, digitális feldolgozású településrendezési terv.
3. Terv célja
A település teljes közigazgatási területére a hatályos jogszabályoknak megfelelő új, digitális terv
készítése. A terv a jogszabályi kötelezettség mellett a település fejlesztésének lehetőségét biztosítja.
Szelevény Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a jogszabályi megfelelés miatt, valamint
a fejlesztési szándékok megvalósítása érdekében készítteti az új településrendezési eszközöket.
Az új településrendezési terv a fejlesztési koncepcióval összhangban a konkrét fejlesztési
elképzeléseket tartalmazza az arra vonatkozó szabályozási előírásokkal.
Az új településrendezési terv figyelembe veszi a pályázati lehetőségeket, hogy a rendezési tervvel való
egyezőség biztosítottá váljon, mely minden pályázat előfeltétele.

4. A településrendezési terv készítése során tervezett fejlesztések:
A Település honlapjára feltöltött településfejlesztési koncepcióban kerültek rögzítésre.
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Területfelhasználási változások
A területfelhasználási változások során cél a kompakt és a klímatudatos település
megteremtéséhez szükséges a település egyes térszerkezeti elemeinek felülvizsgálata és újra
gondolása.
A területfelhasználási változások a fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódva belterületen a
kijelölt gazdasági terület fejlesztését, megvalósítását, továbbá az idősgondozáshoz
kapcsolódóan idősek napközi otthonának és idősek bentlakásos otthonának megvalósítását
jelentik..
Belterületen a változások további elemei tömbön és területegységen belüli felújítások, új
funkciók, rehabilitációk, revitalizációk.
A külterületi önkormányzati területen mezőgazdasághoz kapcsolódó, mezőgazdasági üzemi
terület megvalósítása, ahol géptárolás, terménytárolás, esetleges állattartás megvalósulhat.
A turisztikai fejlesztéshez kapcsolódóan a Körös folyó partján csónak és kishajó kikötő
megvalósítása, a horgászturizmus létesítményei elhelyezési lehetőségének biztosítása,
horgásztó kijelölése, a kerékpárút mellett kerékpáros pihenőhely és kemping megvalósítása.
Szelevény település fejlesztésének célja a lakosság számának megtartása, növekedése, a
korszerkezet átalakítása. Ennek érdekében minden munkahelyteremtési szándékot, fejlesztési
lehetőséget támogatnak. A település kitörési pontja lehet a gazdasági fejlesztés, valamint
Kecskemét nagy ipari vállalkozásaihoz csatlakozva kisebb ipari üzemek letelepedésének
ösztönzése. A külterületi mezőgazdasághoz kapcsolódóan a mezőgazdasági termelés
fenntartása, fejlesztése, állattartó telepek megvalósításának, fejlesztésének támogatása, a
mezőgazdaságra és állattenyésztésre épülő feldolgozóüzemek létesítése. A település
belterületének rendezése, jellegének erősítése, az infrastrukturális elemek fejlesztése, aktív
zöldfelület kialakításával, a meglévő közterületek zöldfelületének rehabilitációjával élhető,
minőségi lakókörnyezet fejlesztése. A főtér rehabilitációja, mely a településképet pozitívan
befolyásolja. Új ipari és szolgáltató létesítmények letelepedésének ösztönzése, mely által a
foglalkoztatottsági szint emelése megtörténhet. A természeti környezetre, a meglévő
adottságokra, és rendezvényekre alapozott turizmus fejlesztése, mely összekapcsolható a
térségi idegenforgalommal. Infrastrukturális ellátottság terén a szennyvízhálózattal nem
rendelkező településrészek szennyvízhálózat kiépítése, az úthálózat felújítása, járdák építése,
a bel- és csapadékvíz elvezető árkok karbantartása is kiemelt feladat.
Területfelhasználási változással járó fejlesztési elképzelések:
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A településszerkezeti terv szerinti területfelhasználási változások
Belterület

A javasolt területfelhasználás során a jogszabályi változások és a valós területhasználat miatt
a következő területfelhasználási változások indokoltak:
-

A településen lévő lezárt, rekultivált hulladéklerakó monitoring és utógondozási
szakasza miatt különleges, beépítésre nem szánt, lezárt hulladéklerakó terültbe sorolás

-

A korábbi jogszabályok nem tették lehetővé a településközpont vegyes terület
kijelölést. Az intézményi és lakó vegyes területek egymásmellettisége, a beépítés miatt
a központi részeken településközpont vegyes terület kijelölése

-

Jogszabályharmonizáció miatt a vízmű terület különleges vízmű területbe sorolása

Külterület
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A javasolt területfelhasználás során a jogszabályi változások és a valós területhasználat miatt
a következő területfelhasználási változások indokoltak:
-

Halesz településrészen a beépítést figyelembe véve a kisvárosias lakóterület
megszüntetése és falusias lakóterületbe sorolás

-

Jogszabályharmonizáció miatt Halesz településrészen a vízmű terület különleges
vízmű területbe sorolása

-

Halesz településrészen lévő lezárt, rekultivált hulladéklerakó monitoring és
utógondozási szakasza miatt különleges, beépítésre nem szánt, lezárt hulladéklerakó
terültbe sorolás

-

Jogszabályváltozás miatt a korábban különleges állattartó területbe sorolt, külterületi
majorok, telephelyek különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi területbe
sorolása

-

A Körös és Holt – Körös töltésen belüli, mentetlen részén a területhasználat szerinti
erdő és általános mezőgazdasági területbe sorolás

-

A töltés vízgazdálkodási területként történő ábrázolása

-

A korábban általános mezőgazdasági gyep területként ábrázolt területek művelési ág
szerinti szétválasztásának megszüntetése

-

Az agyaggödör külön jelölés megszüntetése

4. A település közigazgatási területére jelenleg hatályos településrendezési eszközök:
- HÉSZ: 7/2009. (XI.23.) Rendelet
- településszerkezeti terve: 53/2009. (XI.23.) Kt. határozat
- elérhetőség: Polgármesteri Hivatal, Szelevény

Szolnok, 2021. augusztus 11.
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