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KÉLESHALOM 
Településfejlesztési koncepciója, településrendezési eszközei, településképi 

arculati kézikönyve és településképi rendelete 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A.§(1) szerinti partneri egyeztetés tájékoztatási 

szakaszának ismertetője 
2017. április 
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TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
 
Kéleshalom nem rendelkezik a hatályos jogszabály:  A településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet  (továbbiakban: Eljr.) 
tartalmi követelményeinek megfelelő településfejlesztési koncepcióval. 
 
A településrendezési eszközök megalapozására a hatályos jogszabályi tartalommal 
településfejlesztési koncepció készül. 
 
Településfejlesztési koncepciójában a községi önkormányzat a település környezeti, 
társadalmi, gazdasági adottságaira alapozva, a település egészére a változások 
irányait és a fejlesztési célokat hosszú távra kívánja meghatározni. 
 
 
Tervezési munkarészek 
Eljr. 1. és 2. mellékletében előírt tartalmi követelményeknek megfelelő munkarészek 
a település méretének, sajátosságainak és településhálózati szerepének 
figyelembevételével készülnek. 
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK (TELEPÜLÉSSZERKEZTEI TERV  

ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT) 
 
Kéleshalom nem rendelkezik településszerkezeti tervvel és helyi építési 
szabályzattal, a község önkormányzata ezért mindkettő elkészítésről határozott. 
 

A vonatkozó törvényi feltételnek1 megfelelően településszerkezeti tervben 
kívánja meghatározni a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési 
irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település 
működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét 
meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi érdek, a 
szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és 
rendezési terveinek figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy 
legalább szinten tartása mellett. 

A helyi építési szabályzatban az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a 
községi önkormányzat az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban 
megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és 
beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével 
kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és 
kötelezettségeket kíván megállapítania. 
 
A rendezés alá vont terület 
Teljes közigazgatási terület 
 

A 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. 

                                                 
1 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXVIII. törvény 
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Tervezési munkarészek 
 
Alaptérkép az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis felhasználásával 
készül. A Nemzeti Kataszteri Program Kft -vel kötött adatfelhasználási szerződés 
alapján a 2017. január 1-i nyilvántartási állapotot tartalmazó állományt tartalmazza 
az alaptérkép. 
 
Megalapozó vizsgálatok és alátámasztó javaslatok Eljr. 1. és 2. melléklete szerinti 
tartalommal a település méretének, sajátosságainak és településhálózati szerepének 
figyelembevételével készülnek.  
 
Településszerkezeti terv Eljr. 4. melléklete szerinti, a helyi építési szabályzat 
(HÉSZ) Eljr. 5. melléklete szerinti tartalommal a település sajátosságainak 
figyelembevételével készül digitális formában, a dokumentálás pdf formátumban 
történik. 
A papíralapú szabályozási tervi mellékletek: Igazgatási terület m=1:13 000 

   Belterület m=1:2000 
 
 

Mellékletek: 

Igazgatási terület alaptérkép  1. melléklet (A3 formátumú kicsinyítés) 

 Belterületi alaptérképe  2. melléklet (A3 formátumú kicsinyítés) 
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TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 
 

A településképi arculati kézikönyv a vonatkozó jogszabályi előírásnak (Eljr. 21.§) 

megfelelően: szemléletformáló célt szolgál 

  a település teljes közigazgatási területére készül 

meghatározza a település településkaraktert meghatározó 

településképi jellemzőket, a településképi szempontból egymástól 

jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és 

értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó 

javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti 

elemeket. 

 

A  településrendezési eszközök alátámasztó munkarészeinek tájrendezési, 

településtervezési, örökségvédelmi fejezetinek felhasználásával készül az arculati 

kézikönyv. 

 
 
TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET 
 
A vonatkozó jogszabályi előírásnak (Eljr.22.§) megfelelően: 

-település teljes közigazgatási területére készül. 

-megállapítja:  a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét  

a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi 

adottság alapján a településképi szempontból meghatározó 

területeket, 

a településképi követelményeket, amely lehet területi építészeti, 

egyedi építészeti és a reklámhordozókra, reklámberendezésekre, 

cégérekre és reklámhordozásra alkalmas egyéb műszaki 

berendezésre (a továbbiakban együtt: reklámhordozók), továbbá 

az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmény. 

- a helyi területi vagy egyedi védelemmel érintett területre és elemre vonatkozó 

településképi követelmény megengedő, tiltó vagy kötelező követelményként 

egyaránt meghatározható. 

- a településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó településképi 

követelmény csak megengedő vagy tiltó követelményként határozható meg. 

-egyéb területek esetében csak egyedi építészeti követelmény, ezen belül is csak 

építmény anyaghasználatára vonatkozó, tiltó építészeti követelmény 

határozható meg. 
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EGYEZTETÉS, JÓVÁHAGYÁS 
 

Településfejlesztési koncepció, a településrendezési eszközök, a településképi 

arculati kézikönyv és településképi rendelet egyeztetése időben párhuzamosan 

történik. 

 

A településfejlesztési koncepció jóváhagyása megelőzi a többit. 

 

A településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi 

rendelet jóváhagyására ugyanazon a képviselő-testületi ülésen kerül sor az 

Eljr.28.§(7) és (8) bekezdésben rögzített sorrend figyelembevételével.  

 

1. Településszerkezeti terv jóváhagyása határozattal 

 

2. Településképi arculati kézikönyv jóváhagyása határozattal 

 

3. Településképi rendelet megalkotása 

 

4. Helyi építési szabályzat jóváhagyása rendelettel 

 
 
 


