Tisztelt Lakosok, Véleményező Partnerek!
Kistelek jelenleg hatályos településrendezési tervét a szerkezeti tervről szóló 93/2005. (IX.28.) Képviselő-testületi határozat
és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 32/2005. (IX.28.) önkormányzati rendelet állapította meg.
Kistelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2020. (II.6.) Kt. határozatával módosítási eljárást indított a város
településrendezési tervének részleges megváltoztatására.
A módosítás a következő területeket érinti:
1.

Lk kisvárosias lakóterületből Ktm jelű beépítésre nem szánt különleges „temetkezési múzeum” területté válik az
1553 hrsz.-ú telek (1,6 hektár). Kistelek Városi Önkormányzat a TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00009 számú, Kárpátmedencei Kegyeleti Park létrehozása Kisteleken című támogatási szerződés keretében 100 000 000 Ft pályázati
forrást nyert temetkezési múzeum kialakítására ezen a helyszínen.

2.

Kte jelű, beépítésre szánt különleges temető területből Gipe jelű ipari gazdasági területbe kerül át a temető keleti
szomszédságában lévő 1425., 1426., 1427., 1428., 1429/1., 1429/2., 1430/3., 1431/1., 1431/2., 1432., 1433.,
1434/2. helyrajzi számú telekcsoport, valamint a temető területén lévő magánút. A Képviselő-testület 183/2016.
(XI.16.) Kt. sz. határozatában döntött arról, hogy indokoltnak tartja a temető melletti telekcsoport gazdasági övezeti
besorolását a mostani „Különleges temetőterület (Kte)” helyett. A gazdaságfejlesztés városi érdek, az iparterület
kijelölés meglévő vállalkozás bővülését támogatja, amely a temető működését is segíti (sírkőgyártás). A temető
jelenlegi területén belül megfelelő tartalék parcellák állnak rendelkezésre és a temetkezési szokások változása
következtében a helyigény is csökken, a területbővítés nem szükséges.

3.

M általános mezőgazdasági területből Gipe jelű ipari gazdasági területté válnak az Unichem Kft. telephelyének
bővítésére szolgáló területek. A már jelenleg is gazdasági (Gksz kereskedelmi szolgáltató) területi besorolású
meglévő telephely szintén Gipe jelű iparterületi besorolást nyer. A jelenlegi M mezőgazdasági területből Ev védelmi
erdőbe kerül át a 0329/99 helyrajzi számú telek egy része. Az Unichem Kft. Kistelek gazdasági életének jelentős
szereplője, iparűzési adójával nagyban segíti a város gazdálkodását. A vegyipari tevékenységhez az ipari besorolás
illeszkedik. A cég a meglévő telephely bővítésére kívánja felhasználni a szomszédos területeket. A védőerdő
kijelölése törvényi előírás miatt történik.

4.

Gipe jelű egyéb ipari területből Mát jelű általános természetközeli mezőgazdasági területbe kerül át a 0315/30
hrsz.-ú telek „d” alrészlete (1,9 hektár). Az átsorolás csökkenti a beépítésre szánt területet, ezáltal a módosítások
összességében nem növelik meg Kistelek beépítésre szánt területeit, így betartható az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv 7. § (3) bekezdésének e) pontjában foglalt követelmény: „a települések
beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhető, amilyen célra a település már beépítésre
kijelölt területén belül nincs megfelelő terület”.

5.

V vízgazdálkodási területbe kerül át a 0314 hrsz.-ú belvízcsatorna (0,9 hektár). Az országos előírások értelmében a
vízgazdálkodási létesítményeket ebben a kategóriában kell szerepeltetni. A csatorna-ág a Gajgonyai-csatornához
kapcsolódik.

6.

Mk jelű kertes mezőgazdasági területbe kerül át a 0315/26 helyrajzi számú telek, a jelenlegi Má általános
mezőgazdasági terület kategória helyett. A gyümölcsös művelési ág szerinti kerthasználati mód visszaállítása
indokolt a jelenleg felhagyott művelésű telken.

A módosítási tervanyag elkészült, ezennel megindítom annak egyeztetését. A módosítás leírása teljes terjedelemben a
következő web-helyen található:
http://ujleptekbt.hu/tervanyag/kistelek/folyamatban/modositasi_terv.pdf
A Partnerségi véleményezés Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és
településkép-érvényesítési feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (XI.14.) önkormányzati
rendelete szerint történik.
A kialakult járványhelyzetre tekintettel a vélemény-nyilvánítás nem személyes formáját biztosítja Kistelek Város
Önkormányzata 2020. június 7-e éjfélig.
Tisztelt lakosaink és egyeztető partnereink véleményeiket közölhetik elektronikusan a bozsanyi@kistelek.hu címen,
telefonon a 06/62/598-103telefonszámon, írásban pedig eljuttathatják postán a 6760 Kistelek, Árpád utca 1-3. címre, vagy a
Kistelek Város Polgármesteri Hivatala bejáratánál elhelyezett gyűjtőládába.
Nagy Sándor
polgármester

