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I. Településfejlesztési Koncepció (TK) 

és 

Településszerkezeti terv és Helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv 

helye a területfejlesztési rendszerben





II. Aktuális tervezés feladatai

Megalapozó Vizsgálat (MV)

Településfejlesztési Koncepció (TK)

Településszerkezeti terv és Helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv 



1. Megalapozó vizsgálat

A Megalapozó Vizsgálat (MV) a Településfejlesztési
Koncepciót (TK) és az Integrált Településfejlesztési
Stratégiát (ITS) egyaránt megalapozó

 helyzetfeltáró, 
 helyzetelemző és 
 helyzetértékelő

munkarészeket tartalmaz a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet alapján.



2. Településfejlesztési Koncepció (TK)

A város településfejlesztési koncepciója egy hosszú távra szóló 
dokumentum, amely kijelöli a város elérendő jövőképét a 

 társadalmi,
 gazdasági, 

 táji, 
 természeti 

 és épített környezetre 
vonatkozóan. A koncepció meghatározza a város átfogó fejlesztését 
szolgáló célkitűzéseket, az azokhoz kapcsolódó részcélokat. 
Továbbá a koncepció meghatározza a településfejlesztés alapelveit.



3.1. Településszerkezeti terv 

Településszerkezeti terv készítés célja a jóváhagyásra kerülő
településfejlesztési koncepcióval összhangban a település fejlesztési
irányainak meghatározása; a magasabb szintű rendezési tervekkel
való összhang, egyezőség biztosításával, az egyes területrészek
felhasználási módjának optimális meghatározása; továbbá a
területfelhasználási változással érintett területek lehatárolása a változó
területfelhasználások számszaki kimutatása.

A településszerkezeti terv készítése során figyelembe kell venni a
település jelenlegi szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és
elrendezését, és műszaki infrastrúktúra hálózatát.



Az új településszerkezeti terv jóváhagyandó munkarészei:

 településszerkezeti tervlap digitális formában

 településszerkezeti terv leírás digitális formában



A településszerkezeti terv kötelező szakági alátámasztó munkarészei:

- településrendezési alátámasztó leírás

- tájrendezési javaslat

- környezetalakítási javaslat

- közlekedési javaslat

- viziközmű javaslat

- energiaközmű javaslat

- hírközlési javaslat

- egyéb munkarészek (változások, területi mérleg)

- biológiai aktivitásérték meghatározása

- magasabb rendű tervekhez való igazodás igazolása (OTrT; Megyei TrT.)

- környezeti vizsgálat lefolytatása



3.2. Helyi építési szabályzat és szabályozási terv

Az egyes építési övezetekben az építés helyi rendjének,
feltételének meghatározása, összhangban a már jóváhagyott
(vagy időközben jóváhagyásra kerülő) önkormányzati
szabályozásokkal (pl. helyi értékvédelem; környezetvédelmi- vagy a
településképi rendelet stb.)



szöveges munkarész:

- Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ)

rajzi munkarész:

- Szabályozási tervlapok digitális formában

alátámasztó munkarészek:

- Helyi értékvédelmi vizsgálat 

- Kulturális örökségvédelmi hatástanulmány



Jászszentandrás Község
Településfejlesztési 

Koncepciójának célrendszer-
javaslata



Jászszentandrás Község

Az egyedi településszerkezet, a tanyacsoportokat 
megőrző, magas minőségű falusias épített és 

természeti környezetével és jó minőségű 
termálfürdőjével a helyiek és az idelátogatók 
számára is kedvelt rekreációs szolgáltatásokat 
nyújtó, összetartó és lokálpatrióta lakosságú 

településsé fejlődik. 

Jövőkép



Fenntartható fejlődés:
Környezetileg fenntartható növekedés elősegítése, amely elsősorban a meglévő erőforrások hatékonyabb
felhasználását, a környezetbarát településfejlesztést segíti:
 A falu fejlesztési koncepciója a klímabarát növekedést alapelvnek tekinti. Bármilyen fejlesztés is valósul meg a 

jövőben, az bizonyíthatóan járuljon hozzá a fenntartható fejlődéshez, csökkentse a környezeti terhelést. 
 Fenntartható építés, a fenntartható építés-technológia alkalmazása a településfejlesztés során. 
 Környezetbarát iparfejlesztés a gazdaságfejlesztés kapcsán. 
A fenntartható társadalom és gazdaság elveit saját környezetükben, a realitások talaján kis lépésenként az egyes
fejlesztési projektekben valósággá tenni.

Településfejlesztési elvek



Versenyképes fejlődés:
A település fejlesztése során kiemelten kell azokra a területekre fókuszálni, ahol Jászszentandrás Község komparatív
előnyei, vagyis egyedi adottságain alapuló versenyelőnyei vannak. Ezeknek a területeknek a fejlesztésével
biztosítható, hogy stabilizálódjanak és kibontakozzanak Jászszentandrás tartós versenyelőnyei. Jászszentandrás
esetében ezek kiemelten a mezőgazdaságban (például az egyedi szarvasgomba termesztés) és a termálfürdő
generálta idegenforgalomban öltenek testet.

Településfejlesztési elvek



Integrált fejlődés:
Az integrált megközelítés egyszerre tartalmazza a fizikai és az ágazati szemléletet. Az integrált fejlesztési
szemlélet legfőbb alapelemei a következők:
 Olyan fejlesztésekre van szükség, amelyek egyszerre járulnak hozza a fizikai, társadalmi, gazdasági, 

környezeti és műszaki környezetének fejlődéséhez.
 Az infrastruktúrák kizárólagos fejlesztése helyett, olyan fejlesztéspolitika bontakozzon ki, amely a „soft” 

beavatkozási típusokat is kiemelten kezeli.
 A pontszerű fejlesztések helyett, a komplex, egymással szinergikus hatással bíró fejlesztéseket kell előtérbe 

helyezni.  
 Az integrált fejlesztési szemlélet része, hogy a településfejlesztési politikában az önkormányzati fejlesztések 

ösztönzik a magánerő, magántőke mobilizálását.  

Településfejlesztési elvek



Átfogó célok



Az egyedi településszerkezet, a tanyacsoportokból álló külterületek 
megőrzése, a vonzó épített és táji környezet fejlesztése az élhető 

jászszentandrási falusi élettér fenntartása érdekében

Átfogó célok

ÁTFOGÓ CÉL 1.: Az egyedi településszerkezet, a tanyacsoportokból álló
külterületek megőrzése, a vonzó épített és táji környezet fejlesztése az
élhető jászszentandrási falusi élettér fenntartása érdekében a település
épített és természeti környezetével kapcsolatos célkitűzéseket tömöríti.



Átfogó célok

Új gazdasági szereplők betelepülésének elősegítése, az 
agráradottságokat kihasználó háztáji és üzemi mezőgazdaság 

fenntartása Jászszentandrás gazdaságának erősítése érdekében 

ÁTFOGÓ CÉL 2.: Új gazdasági szereplők betelepülésének elősegítése, az
agráradottságokat kihasználó háztáji és üzemi mezőgazdaság fenntartása
Jászszentandrás gazdaságának erősítése érdekében a település gazdasági
célkitűzéseit tömöríti.



Átfogó célok

A Termálfürdő és Kemping minőségi fejlesztése, további kisléptékű 
turisztikai fejlesztések Jászszentandrás idegenforgalmi látogatottságának 

növelése érdekében

ÁTFOGÓ CÉL 3.: A Termálfürdő és Kemping minőségi fejlesztése, további
kisléptékű turisztikai fejlesztések Jászszentandrás idegenforgalmi
látogatottságának növelése érdekében a falu turisztikai céljait tömöríti.



Aktív közösségi élet és rekreáció, erős helyi identitás fenntartása és 
minőségi fejlesztése Jászszentandrás önmegtartó erejének erősítése 

érdekében

Átfogó célok

ÁTFOGÓ CÉL 4.: Aktív közösségi élet és rekreáció, erős helyi identitás
fenntartása és minőségi fejlesztése Jászszentandrás önmegtartó erejének
erősítése érdekében a falu társadalmi célkitűzéseit tömöríti.







Köszönjük a megtisztelő figyelmet! 


