
 

 

PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ 
 

CSÁVOLY KÖZSÉG 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 

valamint  

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI  

tervezetének egyeztetéséhez 

 

A tervismertetés és a széleskörű nyilvánosság biztosítása érdekében Önkormányzatunk közmeg-

hallgatást tart az Integrált Közösségi és Szórakoztató Tér (IKSZT) nagytermében 

2021. november 25-én (csütörtök) 17.00 órakor 

A tervanyag alábbi tartalma elektronikus formában megtekinthető a szövegben szereplő linke-

ken. 

 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

A Településfejlesztési koncepció igyekszik megragadni községünk lényegét, felvázolni a 20 évre szóló jövőképet 

és kijelölni az átfogó fejlesztési célokat a gazdaság, a társadalom és környezet terén. A tervezet a következő 

kérdésekre igyekszik választ adni: 

Mik a legfőbb kihívások, amellyel Csávoly szembenéz? Mennyire sikerül községünknek megőrizni 

jelenlegi helyét a települések hálózatában? Segíthet-e ebben a feladatban az átalakuló uniós támogatási 

rendszer? A klímaváltozás és a piaci verseny közepette fenntartható lesz-e Csávoly mezőgazdasága? A 

helyi ipar lépést tud-e tartani a XXI. század elvárásaival? Köszégünk idegenforgalmában lesz-e 

előrelépés? Megtartja-e Csávoly társadalma az egymás iránti bizalmon alapuló erejét? Egyáltalán 

megőrizhető-e településünk népessége? 

Milyennek szeretnénk látni településünk közösségét, intézményeit, gazdaságát, táji és 

természeti környezetét 2040-ben? Mit kell tennünk ahhoz, hogy Csávoly község a távolabbi 

jövőben is az értékeit és földrajzi helyzetéből adódó előnyeit jól kihasználó, tudatosan fejlődő, otthonos, 

élhető kis község maradjon? 

Milyen célokat kell leginkább szem előtt tartani a jövőkép megvalósításakor? Kifejezik-e az 

alábbi szlogenek legfőbb elvárásainkat? 

• Legyen Csávoly az a település, ahol együtt élsz a természettel, de közben azt is tudod, hogy ez 

felelősséggel jár 

• Legyen Csávoly az a település, ahol nem csak élni jó, de otthonodnak is tekintheted 

• Legyen Csávoly az a település, ahol a fejlesztések szerves része a helyi közösség 

• Legyen Csávoly az a település, ahol érdemes gyermekeinket felnevelni 

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

A Településrendezési eszközök két alapvető része a Településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat.  

A Településszerkezeti tervben az önkormányzat a területek rendeltetéséről határoz, figyelembe véve a 

Településfejlesztési koncepcióban lefektetett közösségi szándékokat, helyi érdekeket. A területek 

felhasználásának rendjét a kialakult adottságaikon túl egyéb tényezők (pl. természet- és környezetvédelmi, 

örökségvédelmi szempontok, megyei és országos területrendezési szándékok) is befolyásolják. Két nagy 

kategóriát különböztethetünk meg: a beépítésre nem szánt területeken az építési tevékenység másodlagos 

(közlekedési, mezőgazdasági, erdőgazdasági, vízgazdálkodási, természetközeli területek), míg a beépítésre 

szánt területek elsősorban épületek elhelyezésére és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységre szolgálnak 

http://ujleptekbt.hu/tervanyag/csavoly/folyamatban/telepulesfejlesztesi_koncepcio.pdf


 

 

(lakóterület, intézményi terület, gazdasági terület, különleges rendeltetésű területek). 

A területfelhasználás és településszerkezet tervezett rendjéről a szerkezeti terv leírása tömören számol be. 

Részletesebb leírást tartalmaz az alátámasztó szöveges munkarész. Számos rajzi munkarész is készült a 

javaslatok illusztrálására. A két legfontosabb rajz, a külterület szerkezeti terve és a belterület szerkezeti terve 

Képviselő-testületi határozattal lesz majd elfogadva. 

A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) az országos előírásokat egészíti ki a helyi viszonyokra szabott sajátos 

építési előírások rendeletbe foglalásával. A legfontosabb információt egy-egy telek beépítési feltételeiről az 

övezeti előírások rögzítik (övezet betűjele, telken belüli építési hely, megengedett legnagyobb beépítettség, 

legkisebb kialakítható telekterület, épületmagasság előírt tartománya), melyek a rendelet 3-4. melléklete 

alapján értelmezhetők.  

Az egyes telkek övezeti besorolását a szabályozási tervi mellékletek tartalmazzák. Érdemes a belterület 

szabályozási terve és a külterület szabályozási terve szelvényeit megtekinteni. 

 

Javaslom, hogy építési elképzeléseiket a szabályzattal és a szabályozási tervlapokkal vessék 

össze, és szükség esetén jelezzék az eltérésekre vonatkozó javaslataikat, hogy a megvalósítás 

később ne ütközzön építésjogi akadályokba. Önkormányzatunk fontolóra veszi minden hasznos elképzelés 

beillesztését a tervanyagba.  

* * * 

Önkormányzatunk várja írásos észrevételeiket, javaslataikat a fenti témákban. Kérem, tegyék fel 

kérdéseiket és osszák meg velünk véleményüket a tervről a november 25-i közmeghallgatáson 

is!  

 

 

Csala Józsefné 

polgármester 
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