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  E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2014. júniusi ülésére 
 

Tárgy: Hosszú-távú Településfejlesztési Koncepció elfogadása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban tv.) meghatározása szerint a Településfejlesztési koncepció „a település környezeti, társadalmi, 
gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszútávra 
meghatározó dokumentum.”  

Emlékeztetem Önöket arra, hogy községünk Hosszútávlatú Településfejlesztési Koncepcióját (HTK) 2011. 
évben a szennyvíz-csatornázási projekthez kapcsolódóan, a Pászthy- Tóth Gyula által kidolgozott javaslatok 
szerint fogadta el a képviselő-testület. A koncepció szabályos véleményezésének lebonyolítására a 
Településrendezési eszközök tervezése és egyeztetése során került sor. 

A tv. 8. § (2) bekezdése értelmében „A településfejlesztési koncepciót, az integrált településfejlesztési stratégiát és a 
településrendezési eszközöket a települési önkormányzat a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és 
a településrendezési eszközök elkészítéséről és elfogadásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint a megállapításuk előtt 
véleményezteti.”  

A tv-ben hivatkozott 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet állapította meg a véleményezés rendjét, amelynek 
megfelelően 2014. február 15-én meghirdettem a 2011. évben készült HTK véleményezési eljárását az 
előzetes tájékoztatási szakasz államigazgatási és partnerségi indításával. A véleményezés két szakaszban 
történt.  

Az előzetes szakaszban a 2011. évben készült megalapozó vizsgálathoz és koncepcióhoz, mint kiindulási 
dokumentumokhoz kértem be javaslatokat.  A partnerségi egyeztetés keretében az önkormányzat 
honlapján és a hivatalban nyomtatva is közreadott koncepcióhoz nem érkezett észrevétel a lakosoktól. Az 
államigazgatási szervek és a megyei, valamint közvetlenül szomszédos önkormányzatok részéről megküldött 
véleményekről értékelést készítettem a településtervezővel, egyben kiegészítettük és javítottuk a 
dokumentumokat a javaslatok és az eltelt 3 év miatti frissítések okán.   

A megújult tervezetet a Képviselő-testület 2014. április 25-i ülésére beterjesztettem.  A testület 26/2014. (IV. 
25.) Ökt határozata rögzíti, hogy a frissített megalapozó vizsgálat alkalmas a fejlesztési elképzelések bázisául és a 
koncepció kiválasztott fejlesztési iránya megfelel a település hosszú-távú jövőképének.  

A frissített koncepció véleményezési szakaszában megismételtem a véleményezési felhívást a partnerek, 
valamint az eljárásban további részvételüket kinyilvánított államigazgatási szervek, önkormányzatok felé.  
A Partnerség keretében nem érkezett be észrevétel. Az államigazgatási szervektől és önkormányzatoktól kapott 
vélemények értékelését az Előterjesztés mellékletében azon közre. A Képviselő-testület által áprilisban megtárgyalt 
és korrekciókkal elfogadott Hosszú-távú Településfejlesztési Koncepció szövegtervezetben nem volt 
szükség további változtatásra, ezért azt változtatás nélkül terjesztem be elfogadásra. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Indítványozom ezen előterjesztésben, annak mellékletében és a határozati javaslatban foglaltak megvitatását,a 
Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembevételével és változtatás nélküli elfogadását. 
 
Csanytelek, 2014. június 17. 
 
     Tisztelettel: 
          Forgó Henrik  
           polgármester 
 
 



 

 
 
 
 
 
……/2014. (...) Ökt határozat 
 
Tárgy: Hosszú-távú Településfejlesztési Koncepció elfogadása 

 
Határozati  j a v a s l a t 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú írásos előterjesztésben 
foglaltakat és az alábbiakat rögzíti. 
 
A Képviselő-testület Csanytelek Hosszú-távú Településfejlesztési Koncepcióját a határozat 1. 
mellékletében szereplő dokumentáció szerint elfogadja. 

 
Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje: végrehajtást követő soros testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Balogh Tünde tervező, 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben), 
- Forgó Henrik polgármester, 
- Kató Pálné jegyző és általa, 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője, 
- Irattár 

 
 
 



 

……/2014. (...) Ökt határozat melléklete: Csanytelek Község Hosszú-távú Településfejlesztési Koncepciója 
 

Csanytelek Község Településfejlesztési Koncepció 2014.           2. Véleményezési szakasz értékelése 

Véleményező szerv Vélemény röviden (megjegyzés: a www.ujleptekbt.hu tervezői honlapon minden beérkezett vélemény 
megtalálható) 

Elfogadást 
kifogásol-e 

Vélemény figyelembevételének  módja 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatal 
Állami Főépítész 

A koncepcióban megfogalmazott célokkal egyetért, jóváhagyását támogatja. nem Nem igényel változtatást. 

Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

Nem érkezett észrevétele - - 

Országos Vízügyi Hatóság Áttette az ügyet az Alsó- Tisza-vidéki Vízügyi Hatósághoz - - 
Alsó- Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság Észrevételt nem tesz nem Nem igényel változtatást. 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Észrevételt nem tesz. nem Nem igényel változtatást. 
Nemzeti Környezetügyi Intézet Alsó- Tisza-vidéki 
Kirendeltsége 

Kifogást nem emel. nem Nem igényel változtatást. 

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észrevétele nincs. nem Nem igényel változtatást. 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és 
Hajózási Hivatal 

A koncepció elfogadását támogatja. nem Nem igényel változtatást. 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési 
Felügyelőség 

Észrevételt nem tesz.  nem Nem igényel változtatást. 

Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság Kifogást nem emel, fenntartja Csanytelek településrendezési eszközeinek 2012. és 2013. évi 
eljárásai során kiadott véleményeit. 

nem Nem igényel változtatást. 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási 
Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 

Konkrét helyszín hiányában nem tud nyilatkozni a régészeti érintettségről. Közli, hogy a 
földmunkával járó fejlesztések során figyelembe kell venni a lelőhelyek elhelyezkedését. 
Javasolja, hogy megvalósíthatósági tanulmány részeként mindig történjen egyeztetés a Hivatallal 
a kockázati forrás felderítése és a jelentős többletköltségek elkerülése érdekében. Jelzi, hogy a 
Kossuth Lajos utca 10/a szám, 216 helyrajzi szám alatt álló római katolikus templom országosan 
védett műemlék. Javasolja a település helyi építészeti értékeinek rendszeres felülvizsgálatát. 

nem A koncepció alapján készült település-rendezési 
eszközök a régészeti lelőhelyeket és az országos 
műemléket figyelembe vették és pontosították a 
helyi építészeti értékvédelem elemeit. 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala Javaslatokat tesz a mennyiségi és minőségi földvédelem tervezésére. Hangsúlyozza, hogy a talaj 
és a termőföld egy különösen fontos, feltételesen megújuló természeti erőforrás, degradációját, 
mennyiségi csökkenését meg kell előzni. Kéri, hogy a fejlesztések megvalósítása a helyes agrár-
környezet- gazdálkodás elvén, az önkormányzat termőföldvédelmi szerepvállalásával történjen. 

nem Javaslatai nyomán a természeti erőforrásokról szóló 
fejezet már az első véleményezési szakasz végén 
kiegészült. 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti 
Igazgatóság 

Nem érkezett észrevétele nem Nem igényel változtatást. 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatóság 

A dokumentációval egyetért. Felhívja a figyelmet a fejlesztések során követendő talajvédelmi 
jogszabályokra. 

nem  Nem igényel változtatást. 

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság A forgalomszervezési és forgalomszabályozási előírások maradéktalan teljesülése érdekében részt 
vesz az eljárásban. 

nem Nem igényel változtatást. 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Az elektronikus hírközlésre vonatkozóan csak a vizsgálati rész tartalmazott szakági fejezetet, a 
koncepció nem tesz róla említést, ezért nem áll módjában véleményezni azt. 

nem A Településrendezési eszközökre vonatkozó 
észrevételeket a terv készítése során figyelembe 
vettük. 

Szegvár Nagyközség Önkormányzata Nem érkezett észrevétele - - 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. A magalapozó vizsgálat két pontján javítást kért. nem A vizsgálatot utólag javítottuk. 

http://www.ujleptekbt.hu/tervanyag/csanytelek/folyamatban/koncepcio_strategia_velemenyezes.pdf 
 


