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BEVEZETÉS

„A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat településfejlesztési
szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefüggések figyelembevételével
meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az
infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a táji, természeti és ökológiai
adottságok fenntartható hasznosítására. A településfejlesztési koncepcióban foglaltakat a települési
önkormányzat döntéseiben érvényesíti” (az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi
LXXVIII. törvény 9/A. § (1) bekezdés).
A településfejlesztési koncepció olyan alapvető dokumentum, amely megmutatja, hogy a települési
önkormányzat a város fejlesztése során honnan hová akar eljutni. Bemutatja azokat a tájékozódási
pontokat, amelyek az állandóan változó környezethez való igazodás során a célok megvalósításához
vezetnek. A településfejlesztési koncepció integrálja a település folyamatos működésének,
fejlesztésnek és vezetésének feltételeit. A koncepció a települési önkormányzat, mint szervezet
feladatainak programja, ill. a szervezetfejlesztés és ellenőrzés dokumentuma.
Kisnána község Településfejlesztési Koncepciója a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet alapján, annak
2. mellékletében meghatározott tartalom szerint került kidolgozásra. A kormányrendelet
30. § (4) bekezdésének megfelelően Kisnána Község Önkormányzatának Képviselőtestülete döntött
arról, hogy a megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának, valamint elfogadta a
településfejlesztési koncepció kiválasztott fejlesztési irányait, a legfőbb fejlesztési irányelveket.
A lakosság fejlesztési elképzeléseinek egyeztetése érdekében online kérdőíves felmérésre került sor. A
kérdőíveket összesen 52 lakos töltötte ki. E minta nem tekinthető reprezentatívnak, de a leggyakoribb
javaslatokat a koncepció készítése során lehetőség szerint figyelembe vettük. A kérdőívet és annak
összefoglalóját e dokumentumhoz mellékeltük.
Kisnána település helyzete és kitörési pontjai SWOT‐analízisben összefoglalva
A SWOT analízis a település jelenlegi helyzetéről a megalapozó vizsgálatban összegyűjtött információk
stratégiai szemléletű, rendszerezett összegzését tartalmazza. Ez a gyors elemzési forma lehetővé teszi
a gyakran igen terjedelmes helyzetelemző tanulmányok megállapításainak áttekinthetőbbé tételét és
egy komplex szemléletű, a stratégiai tervezés további fázisaiban jól hasznosítható, esetenként
rangsorolást is tartalmazó értékelés megalkotását.
Maga a módszer négy angol szó kezdőbetűjéből kapta a nevét. Az első két pont a térség adottságai
alapján, míg a második kettő a külvilágban ható folyamatok alapján kerül megfogalmazásra.
S (strengths): erősségek, amelyekre a fejlesztés alapozható, ezek az adottságok tovább erősítendők.
W (weaknesses): gyengeségek, fejlesztést nem lehet rájuk alapozni, sőt, gátolják azt, meg kell őket
erősíteni.
O (opportunities): lehetőségek, kívülről segíthetik, ösztönözhetik a fejlesztést.
T (threats): veszélyek, amelyek kívülről akadályozhatják a fejlesztés sikerességét.
Az elemzést a településen folytatott vizsgálatok, a település vezetőivel, a képviselőtestület tagjaival
folytatott beszélgetések, valamint a térségre vonatkozó különböző fejlesztési koncepciók,
dokumentumok alapján készítettük el.
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Amikor SWOT elemzést végzünk az adottságok kiértékelése céljából, akkor a hangsúlynak nem azon
kell lennie, hogy minden lehetséges erősséget, gyengeséget, lehetőséget és veszélyt felsoroljunk,
hanem inkább azon, hogy felismerjük azokat, amelyek kapcsolatban állnak a stratégiával. Ez még
mindig nem elég, mert néhány erősség vagy gyengeség fontosabb lehet a stratégia építésénél vagy a
piaci helyzet szempontjából, mint a többi, és ugyanez vonatkozik a lehetőségekre és veszélyekre is.
Fontos tehát, hogy a SWOT‐listát kiértékeljük abból a szempontból, hogy milyen következményei
vannak a stratégiára nézve, és a stratégia alkotásánál milyen területeket kell még feltárni.

-

GYENGESÉGEK (W)

Országos szinten ismert fürdők,
borvidék közelsége

-

Magasabb rendű utak elkerülik

-

Lakónépessége folyamatosan
csökken
Helyi munkalehetőség csekély

-

Működő iskola, óvoda, könyvtár

-

A roma népesség arány nőtt
jelentősen az elmúlt 10 évben

-

Civilszervezetek és az önkormányzat
alacsony intenzitású
együttműködése

-

Kis vásárlóerő, gyenge fizetőképes
helyi kereslet

-

Tőkeszegény vállalkozói réteg

-

Profitszegény mezőgazdaság

-

A ráfizetéses gazdálkodás miatt a
rosszabb minőségű földeken
felhagynak a gazdaságtalan
termesztéssel, állattenyésztéssel,
ezért sok bozótos és parlagterület
jön létre

-

Tarnóca kőbánya okozta tájseb és
közúti forgalom‐vonzása

Jelentős számú, megmaradt,
védelemre javasolt épület

-

Karos kutak és egyéb értéket
képviselő épített köztéri objektumok

Karbantartásra szoruló lakóépületek
nagy száma

-

Szakszerűtlen felújítások

Természet, környezet

Mezőgazdaság

Gazdaság, Ipar,

Társadalom, demográfia

Regionális

kapcsolatok,

térségi szerepkör

ERŐSSÉGEK (S)

-

Értékes, szép táji környezet

-

Ásványvagyon

Épített
környezet,
településkép

-

Megóvandó településszerkezet
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GYENGESÉGEK (W)

Idegenforgalom
, üdülés

Infrastruktúra, közművek,
közlekedés

ERŐSSÉGEK (S)

-

A felújított vár és programjai
Felújított Szlovák Tájház
Hangulatos települési környezet

Szennyvízcsatorna hálózat hiánya

-

Rossz állapotú burkolat forgalmi
hatásai folyamatosan jelentkeznek

-

Településen kerékpárút nem
található

-

A járda állapota általában rossz,
ahol van, ott a szélessége általában
nem elegendő

-

Nincsenek vízelvezető árkok vagy
kapacitásuk túl kicsi

-

Egységes turisztikai megjelenés,
arculat, marketing hiánya

LEHETŐSÉGEK
KIHASZNÁLÁSA AZ
ERŐSSÉGEKRE
TÁMASZKODVA:

LEHETŐSÉGEK:

Regionális kapcsolatok, térségi szerepkör

-

GYENGESÉGEK
KIKÜSZÖBÖLÉSE A
LEHETŐSÉGEK ÁLTAL:

-

A szomszédos Recsken
felnőttképzés működik

-

5

Recskkel való kapcsolat
megteremtése, átjárás

együttműködési
program kidolgozása,
megállapodás a
szomszédos
településekkel
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Természet, környezet

Gazdaság, Ipar,
Mezőgazdaság

Társadalom, demográfia

LEHETŐSÉGEK:

-

-

A közösségi élet javítása
érdekében szükség lenne az idős
és fiatal korosztály közötti a
generációs szakadék
csökkentésére közös program
szervezett keretei között
Önkéntes munka ösztönzése a
középiskolások körében

LEHETŐSÉGEK
KIHASZNÁLÁSA AZ
ERŐSSÉGEKRE
TÁMASZKODVA:

GYENGESÉGEK
KIKÜSZÖBÖLÉSE A
LEHETŐSÉGEK ÁLTAL:

- Ingyenes
szabadidős
programok
szervezése,
kulturális
színterek
működtetése
pályázati
forrás igénybevételével

- Felnőttképzések indítása,
az induló képzésekkel
kapcsolatban a helyi
lakosság információval
történő hatékonyabb
ellátása.

- Tájékoztatás az egyes
pénzbeli és természetbeni
ellátások
igénybevételének
lehetőségéről,
elektronikus ügyintézés
formáinak bemutatása,
ezek eléréséhez minimális
számítástechnikai tudás
átadása, információval
történő segítés
- A közösségi életben
történő aktív bevonással,
programok, szolgáltatások,
egészségmegőrző
előadások szervezése
- Generációs programok
szervezése

-

-

-
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- Szociális szolgáltatások
bővítése, felzárkóztatási,
fejlesztési és
egészségmegőrző
programok szervezése.
- Foglalkoztatás növelése:
beruházásoknál
elsősorban helyi
munkanélküliek
alkalmazása
- Pályázat útján
megvalósuló térfigyelő
kamerák felszerelése
- Idősek személyes
környezetének,
otthonának védelmét
szolgáló intézkedések

Helyi mezőgazdasági
termelés ösztönzése,
segítség pályázatíráshoz
Szövetkezet
újragondolása

Minden tervezett
fejlesztés természet‐ és környezetvédelmi
szempontú átgondolása,
kidolgozása

A bányászott anyagok
vasúti szállításának
újraindítása (Verpelét)
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LEHETŐSÉGEK
KIHASZNÁLÁSA AZ
ERŐSSÉGEKRE
TÁMASZKODVA:

Infrastruktúra, közművek, közlekedés

Épített környezet,
településkép

LEHETŐSÉGEK:

-

GYENGESÉGEK
KIKÜSZÖBÖLÉSE A
LEHETŐSÉGEK ÁLTAL:

Plébánia szálláshellyé
fejlesztése

- Javasolt megvizsgálni,
hogy a szomszédos
Verpelét települést érintő
Kisterenye ‐ Kál‐Kápolna
vasútvonal gazdaságosan
történő újra bevonása
bevonható‐e a
tömegközlekedésbe
- A tömegközlekedés
fejlesztését javasolt a
forgalmi igényekhez
igazítani
- A kerékpárút létesítése
(Eger összekötésével) a
kerékpáros turizmus
élénkítését is elősegítheti,
és csatlakoztatja a kijelölt
országos és térségi
jelentőségű kerékpárút
hálózathoz összekötve így
a Mátrát a Tisza‐tóval

- A kőbányát feltáró út
külterületi feltáró útként
történő szabályozása és
kiépítése
- A belterületen a
forgalomtechnikai
kialakítás felülvizsgálata
- Célszerű a jelenleg
burkolatlan földutak
szilárd burkolattal
történő kiépítése, a
gyalogutak kijelölése és
szintén szilárd burkolattal
történő ellátása
- A hiányzó
járdakapcsolatokat
javasolt kialakítani
- A megfelelő számú és
kiépítettségű
parkolóhelyek kialakítása

Idegenforgalom, üdülés

- Családi napközi
létrehozása

-
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A vár és faluközpont
turisztikai szemléletű
komplex fejlesztése

A történetiséget
hordozó központi
utcák, közterek
karbantartása,
fásítása, növényzet
ültetése
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A VESZÉLYEK KIVÉDÉSE AZ
ERŐSSÉGEKRE
TÁMASZKODVA:

-

‐ Népességfogyás, elöregedés

Természet,
környezet

Tömegközlekedés
racionalizálása

- Közösségi identitás
erősítése programok
szervezésével
-

Helyi mezőgazdasági,
kisipari és kézműves
termékek előállításának
ösztönzése

-

Vásárok, piacok
szervezése

- Az Önkormányzat aktív
részvétele a
munkahelyteremtésben

A VESZÉLYEK KIVÉDÉSE AZ
ERŐSSÉGEKRE
TÁMASZKODVA:

VESZÉLYEK:

-

-

Szennyvízcsatorna hálózat
kiépítése elmarad

-

hirtelen érkező nagy
intenzitású és hosszabb ideig
tartó csapadék is, valószínűleg
helyi vízelöntést, vízkár „árvízi”
eseményt okozhat

-

Épített környezet,
településkép

VISSZAVONULÁS ÉS A
GYENGESÉGEKTŐL VALÓ
MEGSZABADULÁS:

- Kisnána, mint lakóhely
erősítése

Gazdaság, Ipar,
Mezőgazdaság

Társadalom,
demográfia

Regionális kapcsolatok,
térségi szerepkör

VESZÉLYEK:

-

-

Építés‐szabályozás hiánya, vagy
be nem tartása
Történeti, táji adottságokat
figyelembe nem vevő
településfejlesztés
Nem a valós igényekhez igazított
településfejlesztés /EU‐s
pályázatokon való ”ad hoc”
részvétel/

-
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A Tarnóca kőbánya
tájvédelmi szempontú
bővítése, kezelése

a vízelvezető rendszer
kialakításával és annak
karbantartásával
mérsékelhető
Értékvédő, reális építés‐
szabályozás
Örökségvédelmi
hatástanulmány
javaslatainak
alkalmazása a
felújítások, bővítések
során

VISSZAVONULÁS ÉS A
GYENGESÉGEKTŐL VALÓ
MEGSZABADULÁS:

-

A Tarnóca kőbánya
felhagyott részeinek
rekultiválása
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1.

JÖVŐKÉP

1.1. A TELEPÜLÉS JÖVŐKÉPE A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, TÁJI, TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT
KÖRNYEZETÉRE VONATKOZÓAN
Kisnána Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alábbi jövőképet fogadta el:
Kisnána a közeljövőben egy kellemes arculatú, aktív és összetartó társadalmú, ugyanakkor nyitott és
széles látókörű község lesz, ahol a hátrányos helyzetűek aránya csökken, a gazdaság motorja a turizmus
és a mezőgazdaság fejlődik, a helyben foglalkoztatottak aránya nő, a családok boldogan választják
lakóhelyüknek. Minden korosztály úgy érezheti, hogy Kisnánán élni jó.

1.2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK RÖGZÍTÉSE
Nyilvánosság
A településfejlesztési projektek csak akkor tekinthetők sikeresnek, ha a társadalom úgy érzi, hogy ezek
tényleg érte készültek, neki szólnak. Ehhez a döntésektől a megvalósításig a lakossággal folyamatos
kommunikáció, transzparens munka fenntartása szükséges.
Kapcsolat a civil szervezetekkel
Az önkormányzat munkáját nagyban segítik, a társadalmi aktivitást fenntartják azok az önszerveződő
csoportok, melyek a településen kulturális, sport, hitéleti, vagy hagyományőrző tevékenységet
végeznek. Az önkormányzat és a civil szervezetek folyamatos, egymást támogató együttműködése
továbbra is szükséges.
Kapcsolat a helyi vállalkozókkal
A helyi gazdaság motorját jelentő vállalkozói réteg megerősítése, támogatása, az önkormányzattal való
szoros együttműködésük szintén fontos feladat, hiszen a felújítások, építkezések során fontos, hogy a
helyi mesterek is lehetőséget kaphassanak a munkálatokban való részvételre. A turisztikai fejlesztések
hasznát szintén a helyi vendéglátó és szállásadó vállalkozók képesek realizálni közvetlenül.
Esélyegyenlőség
Fontos koncepcióalkotási elv az is, hogy törekedni kell a leginkább rászoruló, hátrányos helyzetű
tömegek felzárkóztatására, hogy mindenkit hozzásegítsünk az emberhez méltó élet kialakításához. A
hátrányos helyzetben élő fiatalok felkarolása elengedhetetlen, a cél számukra a megfelelő tudás és
szemlélet átadása.
Térségi szemlélet
A tervezett fejlesztéseknek mindig igazodniuk kell a település léptékéhez. Aktívan ki kell használni
Kisnána térségi adottságait, erősíteni kell a településhálózatban betöltött szerepét, és még aktívabb
kapcsolatot kell kialakítani a környező településekkel.
Rendszerszemlélet
Az egyes fejlesztési elképzelésekre nem mint önálló, megvalósítandó projektekre kell tekinteni, hanem
mint egy nagy, komplex jövőkép építőelemeire, amelyben az elemek egymást segítő szinergista
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hatásaival is számolni lehet. Az egyes projektek megvalósulása a gyakorlatban mozaik‐szerűen
történik, azonban egy jól megfogalmazott jövőkép és koncepció segít megtartani a helyes irányt.
Hatékonyság
A koncepcióban megfogalmazott elképzelések megvalósulását nagyban segíti, ha minden területnek
meg van a maga ’’felelőse’’. Célszerű munkacsoportok, bizottságok felállítása, melyek így az egyes
szakterületeket megismerve a lehető leghatékonyabban tudják a munkát elvégezni.
Fenntarthatóság
A településfejlesztési koncepcióban szereplő elképzelések hatása jellemzően közép vagy hosszú távon
kell, hogy jelentkezzen. Ez az időtáv jóval túlmutat az egyes megvalósulási projektek, támogatási
lehetőségek időszakán. Ezért törekedni kell azon reális elképzelések megfogalmazására, mely
életképes projektként hosszú távon is fenntarthatóan képes működni.

2.

CÉLOK

2.1. A TELEPÜLÉS ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA
Társadalmi aktivitás növelése
Kisnána életében a legfontosabb feladat egy élhető, minden korosztály számára kellemes
lakókörnyezet kialakítása. Mindez nem lehetséges az érintett lakosság bevonása, aktív közreműködése
nélkül. A legtöbb vidéki kistelepülésen tapasztalható társadalmi problémák, mint az elöregedő
lakónépesség, az elvándorlás mértékének növekedése, vagy a kedvezőtlenebb helyzetben lévő
társadalmi rétegek további leszakadása, valamint az, hogy az alacsony iskolázottságú népesség tartós
munkanélküliséggel küzd, ez a folyamat jellemző Kisnánára is.
Ezen kedvezőtlen folyamatok megállításában, az aktívizáló, lakosságot közösséggé kovácsoló feladatok
szervezésében az Önkormányzat és a civil szervezetek aktív összefogása szükséges. Fel kell karolni
azokat az embereket, akik település jövőjéért tenni akarnak, kimagasló munkát végeznek, amely
mintául szolgálhat a fiatalok számára. Értékelni kell a település múltját ismerő idősek tudását, a
település gazdasági erejét adó aktív korúak ambícióit, és a fiatal generáció lendületes, korszerű
tudásvágyát.

Jól működő, komplex és korszerű település
Kisnána megközelítőleg ezer fő lakosú kistelepülésként főleg az oktatási és a munka lehetőség
szempontjából erősen kötődik a környező nagyobb településekhez, és a településhálózatban betöltött
szerepe várhatóan a későbbiekben sem változik majd. A cél egy komplex, kistelepülési léptékben
minden szükségletet kielégítő település üzemeltetése. A megfelelő infrastruktúrális háttér és a
folyamatosan fejlődő települési környezet erősíti azt a képet, hogy Kisnána szépülő, igényes lakóhely.
Az itt élők informálása, alapvető igényeinek felismerése és problémáinak orvoslása pedig a társadalmi
felzárkóztatás elengedhetetlen feltétele.
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A gazdaság erősítése
A gazdaság természeti, táji adottságokra építő aktivizálása és az épített környezet jól megfontolt
fejlesztése lehetőséget kínál mind a mezőgazdaság mind a turizmus fellendítésére. A gazdaság aktív
szereplőinek, a helyi vállalkozóknak a fejlesztésekbe való bevonása, új turisztikai attrakciók létrehozása
mellett az önkormányzat a helyi hátrányos helyzetű, munkanélküli lakosság szövetkezeti formában
történő foglalkoztatására is kísérletet tehet.

2.2. RÉSZCÉLOK ÉS A BEAVATKOZÁSOK TERÜLETI EGYSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA
Kisnána településszerkezeti adottságai, valamint a település társadalmának alapvetően homogén
térbeli elrendeződése miatt a részcélok területi egységekre bontása nem minden részcél esetén
értelmezhető, ezért ez csak a 2.2.2 fejezetben szerepel.
→TÁRSADALOM
A helyi közösség, helyi identitástudat fejlesztése, erősítése
A kitűzött célok megvalósításához alapvetően szükséges, hogy a Kisnánán élők szeressék településüket
és akarjanak tenni a fejlődéséért. Az aktív közösségi élet megteremtéséhez a kisnánai identitás
megerősítése szükséges. A közösség építésének ’’mottója’’ a vár, mint Kisnána legismertebb és
legemblematikusabb pontja lehet. A település történetének, a közös múltnak a megismerése egyrészt
lehetőséget kínál olyan programok szervezésére, mely a településen együtt élő generációk közös
szórakozását biztosítja, mely így a párbeszéd, kapcsolattartás, a szociális problémákra való
érzékenyítést segíti, másrészt a település idegenforgalmi életének motorja is lehet. Ehhez a várhoz
kapcsolódó programkínálat sűrítése és színesítése szükséges.
A helyben lakó közösség erősítése nem történhet az eltérő nemzetiségű csoportok megismerése
nélkül. Egymás kultúrájának ismerete egy olyan „eszköz” lehet, ami közelebb hozza a szlovák, cigány
és magyar identitású lakosokat egymáshoz. A népdalok, néptánc, képzőművészet, gasztronómia
kiválóan illeszthető a meglévő falunapok, hagyományos ünnepek előadásai közé, illetve szervezhető
önállóan, újonnan alakuló ünnepségsorozat keretei között is.
Ezen az értékek őrzésében, a programok szervezésében a Szent Imre Általános Iskola és a Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat eddig is élen jártak. Az önkormányzat célja, hogy folyamatos
együttműködéssel támogatásáról biztosítsa azokat a szervezeteket, melyek a közösség építésében
aktívan részt tudnak venni.

Tájékoztatás – tájékozottság ‐ mobilitás
Szociális munkatárs alkalmazása, falubusz beszerzése
Kisnána településfejlesztési koncepciója a lakosság minden korosztályának igényeit figyelembe kívánja
venni, azokat összehangoltan kívánja támogatni. A cél nem lehet más, mint a lakónépesség megtartása
és növelése, a helyben maradás és a bevándorlás ösztönzésével. Egy komplex, fejlődő, nyitott
faluközösség fenntartása a cél. Ehhez természetesen erősíteni kell a környező településekkel
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kialakított hagyományos kapcsolatot pl. információs vagy közlekedési, tömegközlekedési
szempontból. A lakosság információs látóterének kiszélesítése segít észrevenni a környező
településeken fellelhető munka‐, szociális ellátási, képzési és szabadidő eltöltési lehetőségeket.
Ezek felkutatása, összegyűjtése és a lakosság felé történő közlése összetett feladat, mivel ismerni kell
a lakók igényeit, érdeklődését és lehetőségeit is. Ehhez szükséges egy szociális és népművelési
ismeretekkel rendelkező szakember, illetve falugondnok foglalkoztatása. A falugondnoki feladatok
ellátásához és a térségi közlekedési lehetőségek fejlesztése céljából szükség lehet arra is, hogy az
Önkormányzat egy kisbuszt üzemeltessen. Ezzel olyan helyben hiányzó szolgáltatások válnak
elérhetővé, amelyek biztosítása az önkormányzat részére olyan többlet terhet jelentene, amit már
nem tud megfinanszírozni vagy nem lennének gazdaságosan önállóan működtethetőek. Sok esetben
segítheti például a környező településekkel való összefogással a felnőttképzésbe való bekapcsolódást,
egészségügyi szűrővizsgálat vagy kulturális program látogatását.
Új buszmegálló kialakítása
Régóta felmerülő igény a lakosság részéről, hogy a Szabadság út végén is alakítsanak ki egy
buszmegállót. Meg kell vizsgálni ennek a szakmai lehetőségeit, az ehhez szükséges egyeztetéseket
pedig meg kell kezdeni az illetékes államigazgatási szervekkel, illetve társaságokkal.
Informálás
Kis településeken jól működnek az információs hirdetőtáblák, amennyiben azok gyakran látogatott
helyen vannak, és rendszeres időközönként jelennek meg rajta értékes tartalmak. Kisnánán is
szükséges új hirdetőtáblák elhelyezése pl. a boltok, az orvosi rendelő vagy a buszmegálló közelében.
A helyi híreket közlő újság, vagy szórólap olyan megjelenési forma, ami könnyen az összes kisnánai
háztartáshoz – még a mozgásukban korlátozottakhoz is ‐ el tud jutni, ilyen a község hírmondója volt, a
Kisbíró, aminek az életrekeltésén érdemes elgondolkodni. Szintén mindenkihez könnyen
eljuttathatóak rövid, figyelem felhívó üzenetek egy hangos bemondón keresztül. Korábban
megfelelően működött ilyen a faluban, ennek felújítása ésszerű lenne. Manapság ugyanakkor
legfőképp a fiatalok egyre gyakrabban tájékozódnak az eseményekről interneten keresztül, érdemes a
programok és hirdetmények terjesztését ezen a csatornán is erősíteni.
A kisgyermekesek helyzetének segítése
A kisgyermekes családok mindennapi kikapcsolódását biztosítják, rendszeres találkozóhelyet
jelentenek, a mindenki számára elérhető köztéri játszóterek. A Kossuth Lajos utcában lévő játszótér
jelenlegi állapotában is igényes és esztétikus terület, azonban az eszközpark és a környezet felújítása
az anyagi lehetőségekhez mérten folyamatosan szükséges. A Vár‐kert területének pihenőparkká,
közösségi térré fejlesztése mind turisztikai, mind helyi érdekeket szolgál. Az iskola közelsége, a
szabadtéri időtöltési lehetőségek bővítése miatt is fontos ezen a helyszínen egy nagyobb gyermekek
számára is izgalmas játszótér kialakítása. Mindez jól összekapcsolható a községi sportpálya, gyepes
labdarúgó pálya környezetének gazdagításával, felújításával.
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A családok találkozását, ismereteik cseréjét segíti az egyszerűen megszervezhető, játékos vagy
mozgással egybekötött baba‐mama foglalkozások, klubok, torna, vagy egy rendszeresen nyitva tartó
játszószoba, vagy akár a csere‐bere programok. Mivel a településen nem működik bölcsőde, érdemes
lenne megvizsgálni, hogy akár önkormányzati támogatással lenne‐e igény egy családi napközi
létrehozására. A kisgyermekes anyukák munkába állásának ez elengedhetetlen feltétele, és nagy
segítséget jelent, ha a kisgyermekek elhelyezése a lakóhelyen történhet, nem kell őket bevonni a
mindennapi ingázásba. Az Önkormányzat tervezi a közelben egy közösségi ház létrehozását is, hiszen
a Könyvtár épülete nem elegendő mindezen funkció befogadására.
A fiatalok orientálása
Az iskoláskorú fiatalok fizikai és szellemi fejlesztésére, orientálására szintén nagy hangsúlyt kell
fektetni. A sportolási igényeinek kielégítésére részben az iskolában van lehetőség, azonban az iskola
utáni, a hétvégi és a szünidei sportolás lehetőségének biztosítását a nyitott tornaterem program
bevezetésével lehet elősegíteni. A meglévő, mindenki által könnyen elérhető sportpálya karban
tartása és fejlesztése is szükséges például padok, szemetesek elhelyezésével.
A fiatalok felzárkóztatását szolgáló, továbbtanulási esélyeit növelő, a képzésekben való részvételt
ösztönző szakkörök, foglalkozások szervezése, illetve azok feltételeinek biztosítása elengedhetetlen
feladat az önkormányzat számára. Az információs leszakadás megelőzésére, a korszerű, használható
tudás megszerzésére egészen fiatal korban fogékonyak a gyermekek, azonban a hátrányos helyzetű
családok ennek a hátterét csak korlátozottan tudják biztosítani. Szabadon használható internet elérési
pont felállításával, illetve ehhez kapcsolódó informatikai szakkörök, illetve idegen nyelvi képzés
szervezésével a szabadidő hasznos eltöltésére ösztönözhetőek a gyerekek, ami sokat javíthat az iskolai
eredményeken és a tanuláshoz való hozzáálláson is.
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok nagy aránya és az aktív korúak között a
nagyszámú tartós munkanélküliségi adatok azt mutatják, hogy komoly erőfeszítéseket kell tenni a
fiatalok tovább tanulásának ösztönzése terén. A fiatalok felkarolását iskolai kereteken belül meg lehet
szervezni. Nagyon fontos kezdeményezés az általános iskolában működő tehetséggondozó program,
ennek fenntartása feltétlenül szükséges. Ugyanakkor a mindennapi iskolai oktatás feladata, hogy olyan
kompetenciákat fejlesszen, amelyek majd egy munkahelyen, vagy egy vállalkozásban
elengedhetetlenek a sikerhez. Égetően fontos lenne, hogy a gyerekek már az iskolában találkozzanak
csoportmunkában való kooperációval, hogy egyensúlyba kerülhessen a versengés és együttműködés.
A helyzeteket úgy kell kialakítani a gyerekeknél, hogy kénytelenek legyenek együttműködni, mert csak
így tudnak sikereket elérni, ekkor ezek az élmények beépülnek a személyiségükbe. Olyan képességeket
sajátítanak el, amelyek beválnak az együttműködés során. Miközben megtanulják, hogy számíthatnak
a másikra, fejlődik az empátiás készségük, nő az önbizalmuk. Meg tanulnak érvelni, képessé válnak
meghallgatni és megérteni mások gondolatmenetét. Ezek a tapasztalatok biztos alapot nyújtanak
később ahhoz, hogy önmagukért, társaikért, és a környezetükért felelős emberekké válhassanak.
A diákok orientálása, az esélyegyenlőség biztosítása azonban legalább ennyire fontos. A környező
településeken elérhető képzési lehetőségek megismerése, a középfokú iskolák nyílt napjaira való
szervezett látogatás, a szakmaválasztó tréningek szervezése mind olyan eszköz, amivel a diákok
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motiválhatók. Egy‐egy jó példát mutató, sikereket elérő korábbi diák visszalátogatása, hasznos
tapasztalatainak megismerése szintén ösztönző lehet a fiatalok számára.
Az aktív korúak felzárkóztatása
Az aktív korúak munkához juttatásnak segítése az egyik legfontosabb társadalmi feladat mind közül. A
önkormányzat feladatot vállalhat a Munkaügyi Központtal kapcsolatot tartva arra, hogy információs
központként tájékoztatja a lakosságot a környező felnőttképzési‐ valamint munkalehetőségekről. A
lehetőségeken túl a képzésre járás feltételeit is meg kell teremteni. Például a legközelebb lévő, a recski
Jámbor Vilmos Általános Iskolában szervezett esti gimnázium látogatása Kisnánáról csak a
tömegközlekedési járatok számának növelésével vagy a falubusz igénybe vételével lehetséges. (Meg
kell vizsgálni, hogy lenne‐e igény ez utóbbira.)
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok, mint a 45 év felettiek, a szakmai tapasztalattal nem
rendelkező pályakezdők, a sokgyermekes, illetve gyermeküket egyedül nevelő családok, valamint a
kisgyermekes anyukák információhoz juttatása kifejezetten fontos. Ez utóbbi csoportnak az otthoni
munkavégzés és a részmunkaidős foglalkoztatás lehetősége nagyban megkönnyíti a munkavállalás és
a gyermeknevelés összehangolását. Gyakori probléma, hogy a munkába való visszaállást a korszerű
ismeretek hiánya okozza, mint az idegen nyelvismeret, vagy a számítástechnika tudás. Igény szerint
felnőttek számára indított szakkörök szervezése is szükséges lehet.
Az időskorúak segítése
A gyakran egyedül élő, segítséget és ellátást igénylő idős korúak életkörülményeinek javítása szintén
megoldandó feladat. Az egyes intézmények, boltok akadálymentesítése, a közterületek térfigyelő
kamerával való ellátása mind nagyrészt az ő biztonságos és problémamentes mozgásukat segíti.
Nagy problémát jelent, hogy sok esetben a távol élő családtagok nem tudják megoldani időskorú
rokonaik napi szintű ellátását. Házi segítségnyújtás keretében azonban megszervezhető települési
szinten a rászoruló időskorúak napi látogatása, a bevásárlásban, a gyógyszereik kiváltásában, vagy a
szociális segélyek igénylésében való segítség. Ehhez kapcsolódhat napi meleg étkezést szolgáltató
program, illetve szociális étkeztetési program. Ehhez felül kell vizsgálni, hogy a korábban jól működő
konyhát milyen módon lehet rentábilisan fenntartani.
Az idős és fiatal generáció közötti távolság nagyban csökkenthető azáltal, ha a fiatalokat ösztönöznénk
önkéntes szociális munka végzésére. Ilyen terület például az idősek segítése, amibe bevonásra
kerülhetnek a még aktív idős korúak is.

→GAZDASÁG
Turizmus élénkítése
A vár és környezetének fejlesztése
A település gazdasági fellendítésének fő motorja a turizmus fejlesztése lehet. A település természeti
adottságai és a vár, mint a legfőbb építészeti látványosság kulcsfontosságúak ebben. A vár
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közelmúltban történt fejlesztése lehetőséget ad arra, hogy az évenként megrendezésre kerülő
programok idejére egész napos elfoglaltságot nyújtsanak a helybélieknek és az ide látogatóknak. A cél
azonban az, hogy a programkínálat bővüljön, és hogy az ide látogató vendégeket maradásra bírjuk, és
több napot töltsenek el a településen és környékén. Ehhez a megrendezésre kerülő programok
színesítése szükséges, akár egy meghatározott célcsoportnak szóló (pl. bakancsos turisták) tematikus
programok szervezésével kerülhet sor. A várban az egykori kőtár helyén fedett szabadtéri
rendezvényhelyet, valamit a pincészetben egy többcélú rendezvénytermet is kialakítottak. Szükség
lenne azonban egy olyan többfunkciójú vendéglátó épület kialakítására, mely helyszínt biztosíthat akár
zártkörű rendezvényeknek, konferenciáknak, esküvők szervezéséhez.
A természeti adottságok kiaknázása
A dél‐Mátra gazdag természeti és táji adottságai és élővilága mindig vonzotta a természetjárókat. A
környező vidék túraútvonalakban bővelkedik, a szervezett túrák is meglehetősen gyakoriak. Kisnánát
is érinti egy jegyzett, azonban kevésbé jártas túraútvonal, mely a település központját is érintve észak
felé tart sárga jelzéssel. Felfűzhető az útvonal egy Domoszló‐Kisnána hosszú körtúrára, mely 21 km‐en
vezet, és a jelentős szintkülönbségek miatt meglehetősen nehéz. Érdemes erre az útvonalra új
körtúrákat, a környék természeti kincsinek bemutatását célzó előadásokat szervezni, színesítve a
környék programkínálatát, erősítve ezzel a környező településekkel kialakított kapcsolatot.

A plébánia szálláshellyé alakítása
A turizmus fellendítésének elengedhetetlen eleme a megfelelő színvonalú és kapacitású szálláshely
biztosítása helyben. Kisnána szálláshely kínálata jellemzően a kis kapacitású falusi vendégházakból áll.
Az eltöltött vendégéjszakák száma is meglehetősen alacsony jelenleg. A kínálat színesítése, nagyobb
csoportok fogadására alkalmas szálláshely kialakítása válik szükségessé. Ennek kiváló helyszíne lehet a
plébánia épülete, mely jelenleg használaton kívül van.

A mezőgazdasági termelés újjáélesztése
A mezőgazdaság ösztönzése és a helyi termékek megfelelő bemutatása
A településen található kisebb turisztikai célpontok, mint a Szlovák tájház, vagy a Kovácsműhely sorát
bővítheti a község központjában elhelyezkedő, környezetének különleges atmoszférát kölcsönző,
kellemes pincesor. Kisnána a Mátraaljai‐borvidék részeként kiváló adottságokkal rendelkezik a
szőlőtermesztéshez, azonban ma kevés jelentős pincészete van. Kisnána remek kajszibarack termő
vidék is, a helyi általános iskola kertjében található ősbarackos közel száz éves egyedekből áll. Hogy
mennyire jelentős része ez a település életének az is mutatja, hogy a várban évenként megrendezésre
kerül a Kisnánai Baracknap, mely során baracklekvár főzésre, és vidám szórakoztató műsor
bemutatására kerül sor. A pincesor jó hely lehet a helyi mezőgazdasági termelők termékeinek
bemutatkozására, kínálására, és ösztönző lehet a fiatalok számára hogy a mezőgazdasággal
foglalkozzanak. A termelésben azonban a magánvállalkozók mellett az önkormányzat is részt vehet.

15

KISNÁNA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - 2017.

Szociális szövetkezet létrehozása
A településen élő nagyszámú munkanélküli lakosság számára nagy segítséget jelenthet, ha az
önkormányzat maga, helyben próbálja mérsékelni a munkahelyek hiányát. Meg kell vizsgálni, hogy
milyen körülmények között tud létrehozni és fenntartani az önkormányzat egy rentábilis
mezőgazdasági termelő szociális szövetkezetet. Az önkormányzat rendelkezik megfelelő mennyiségű
termőfölddel, az infrastruktúra kialakítására és eszközök beszerzése pedig pályázatok útján lehetséges.
Egy nagyfoglalkoztató szövetkezet sokat segíthet a településen helyben dolgozók arányán, közvetlenül
ösztönözve a Kisnánán maradást.
A mezőgazdaság a gazdasági haszna mellett a település tájképére is kedvező hatást gyakorol, ha az
egykor művelt, mára azonban sok helyen elgyomosodó, gondozatlan területek újra művelés alá
kerülnek. A termelők összefogása, a kisnánai termékek összehangolt marketingje, a termékek közös
értékesítése javítja a piacra jutásuk esélyét. A környező településeken való megjelenés mellett fontos,
hogy a helyi termékek helyben is ugyanúgy megvásárolhatóak legyenek. A Pincesor alkalmas lehet egy,
a helyi termékeket, helyi gazdaságokat bemutató, kóstoltató központ kialakítására.

A jellegzetes táji környezethez alkalmazkodó, hagyományőrző és a tájképet megőrző
gazdálkodás támogatása
Kisnána tájjellegének megőrzendő elemei a természeti adottságokból és a történeti tájhasználatból
vezethetők le. A természeti adottságok, a Mátra jellegzetes, erdőkkel borított hegyvonulata, a hegységi
területbe bevágódott patakvölgyekkel, a hegység szoknyáján lévő gyepes, köves –volt legelő–
területek, illetve a dombsági részeken lévő kedvező mikroklímájú, szőlő, gyümölcs termesztésére
kiválóan alkalmas termőhelyek, valamint a falu alatt lévő, a belterülettől délre eső szántóterületek.
A történeti tájhasználatnak, az erdő állandó fennmaradását biztosító erdőgazdálkodási módszerek
alkalmazása, a gyepes területek legelőként való hasznosítása, valamint a szőlőművelésre alkalmas
dombvidéki területek szőlőterületként való használata, a szántóföldi területek mezőgazdasági (szántó,
gyep) hasznosítása felel meg. Mindez a külterület igen kismértékű beépítésével, kizárólag az említett
hagyományos tájhasználat megerősödését jelenti, illetve ehhez a tájhasználathoz kapcsolódó sajátos
turizmust szolgáló építmények létesítésének szigorú szabályozását. Nagyon fontos a meglévő illetve a
korábbi tájhasználat értékeinek megőrzése, visszaállítása, a térszerkezet fő arányainak megtartása,
illetve a szabályozás, a hagyományos tájhasználat megerősödésének irányába mutató módosítása, a
különböző funkciójú tájalkotó elemek tudatos meghatározása.
A külterület szabályozással a jellegzetes határrészek, tájtípusok ember általi használatát és ezen
antropogén használat intenzitásának mértékét is meg kell határozni.

→TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET
Település karakterét őrző épületek megújítása
Kisnána közintézményeinek, emblematikus épületeinek felújítása a helyi erőforrásoknak és a pályázati
lehetőségnek megfelelően folyamatosan szükséges. A vár épületének folyamatos felújítása a Pincesor
épületeinek tatarozása jó (többségében lakossági) kezdeményezés, azonban az óvoda, a könyvtár, a
16
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takarékszövetkezet és az orvosi rendelő épülete még teljes felújítást igényel. Az önkormányzat
tulajdonában lévő összes épület pedig megérett az energetikai korszerűsítésre. A Béke úti buszmegálló
épülete jelenlegi állapotában nem méltó a funkciójához, szintén felújításra szorul.
Szükség volna továbbá egy, a közösségi élet központjaként szolgáló, klubteremként, délutáni
foglalkozások, szakkörök helyszíneként működő korszerű, felszerelt helyszín. Megvizsgálandó, hogy
erre a célra alkalmassá tehető‐e az iskola a tanítási időn kívüli időszakban.

Település közterületeinek rehabilitációja
A település nagy részére jellemző, hogy a közterületek állapota nem kielégítő, a járdák sokszor rossz
állapotúak vagy egyenesen hiányoznak, a zöld sávok elhanyagoltak, ami a településképet rontja. A cél
egy kellemes, rendezett, folyamatosan gondozott és tisztán tartott, jól működő közterület hálózat
kialakítása, mely egy teljes településre kiterjedő koncepcióterv alapján készül.
A megvalósítás során javasolt első ütemben az intézmények (pl. Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Iskola,
Könyvtár, Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat épülete, Orvosi rendelő és Gyógyszerszoba épülete),
a település emblematikus helyeinek (Vár, Szlovák Tájház, Kovácsműhely, Pincesor), valamint a
buszmegállók környezetének a rendezése. Ezeknek a kiemelt jelentőségű helyeknek az összekötése, a
hálózat hiányzó elemeinek kialakítása szilárd burkolatú úttal, járdával, zöld sávval pedig a
későbbiekben, a pályázati lehetőségek függvényében tovább tervezhetőek. Ezek között legfontosabb
a járdával nem rendelkező lakóutcák helyzetének javítása, az országutak menti fasorok pótlása.
A rendezett környezet, kellemes falukép pozitív hatással van az itt élőkre és az ide látogatókra
egyaránt. Igényes, tiszta faluban megnő a lakók igénye is a magánkertek gondozására, a felújított
épületek környezetében a házak tatarozására, karban tartására.
A település belterületén, zöldterületnek nevezhető közterület egyedül a Vár környezetében lévő,
gyepes felületű, kb. 1,5ha nagyságú Vár‐kert (Vár‐Liget). E közpark a Várhoz kapcsolódó rendezvények
helyszíne, fogadó tere. A nagy gyepes tér másik funkciója a kivételesen síkra, a település alacsonyabb
fekvésű részére épített Vár látványának kiemelése. Feltehetőleg ezért van viszonylag kevés fa is, mert
így a Vár látványa jobban érvényesül. E tényt figyelembe véve, szükséges lenne a Várkert funkcióinak,
növényállományának újragondolása, áttervezése.
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2.2.1. A jövőkép, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata

Kisnána a közeljövőben egy kellemes arculatú, aktív és összetartó társadalmú,
ugyanakkor nyitott és széles látókörű község lesz, ahol a hátrányos helyzetűek
aránya csökken, a gazdaság motorja a turizmus és a mezőgazdaság fejlődik, a
 JÖVŐKÉP
helyben foglalkoztatottak aránya nő, a családok boldogan választják
lakóhelyüknek. Minden korosztály úgy érezheti, hogy Kisnánán élni jó.

ÁTFOGÓ

CÉLOK

Társadalmi aktivitás
növelése

A gazdaság erősítése

Jól működő, komplex és
korszerű település

A helyi közösség, helyi identitástudat fejlesztése, erősítése
Tájékoztatás – tájékozottság ‐ mobilitás
A kisgyermekesek helyzetének segítése
A fiatalok orientálása
Turizmus élénkítése


RÉSZCÉLOK

Nyilvánosság * Fenntarthatóság * Esélyegyenlőség* Hatékonyság*Térségi‐ és
rendszerszemélet* Kapcsolat

KISNÁNA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI CÉLJAINAK RENDSZERE

Az aktív korúak felzárkóztatása
Az időskorúak segítése
Település karakterét
őrző épületek
megújítása
Település
közterületeinek
rehabilitációja
A mezőgazdasági termelés újjáélesztése
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2.2.2.

A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre

Kisnána fejlesztési céljai a kialakult és védendő településszövet következtében nem értelmezhetőek
egy‐ egy jól körülhatárolható területrészre, azok inkább pontszerűen jelennek meg.
Gazdasági településrész:
A kőbányászat fejlesztése napirenden van, ami előre vetíti a roncsolt felület megmaradását,
növekedését. A kőbánya fejlesztése kapcsán szükséges a Verpelét állomáson történő rakodás
kiépítésének lehetősége, mellyel csökkenthető lenne a település kamionforgalmi terhelése is.

Lakóterület:
A települési környezet szerkezete védendő érték. Ugyanakkor a telpülésen több helyen találhatóak
leromlott állagú épületek alkotta lakótömbök. Ezek felújítását elő kell segíteni. Ezzel együtt a közterek
rehabilitációjára is szükség van, minden lakóterületet el kell érni szilár burkolatú úthálózattal és olyan
szabályozási szélességet kell meghatározni, amely lehetővé teszi a közművekkel való ellátást, a
közszolgáltatások igénybevételét (pl. hulladékszállítás).
Lehetővé kell tenni kisebb alközpontok kialakulást, főleg az intézmények környezetében. Ilyen
alközponti terület lehet a templom, a plébánia, a temető és az iskola által meghatározott terület. A
település életében fontos a közösségi terek létrehozása, amely szerepet az iskola épület is betöltheti.
Az iskol afedett tornateremmel való bővítésével a község új rendezvénytérrel is gazdagodhat.
A lakóterületre olyan építési szabályozást kell kialakítani, amely a települési karakter megtalálását és
megvalósítását célozza.

Településközpont:
A település központi területe a vár előterében található, azzal szoros egységben áll. Itt található a
település intézményi és kereskedelmi központja. Az intézmények energetikai korszerűsítése, az orvosi
rendelő felújítása, eszközparkjának modernizálása kiemelt feladat. A helyi piac életrekeltése,
vendéglátóhelyek kialakítása szükséges a turisztikai terület erősítéséhez és kiszolgálásához. Fontos
feladat a fasorok pótlása az országutak mentén, kisebb teresedések virágosítása.
A településközpont esetében az építési szabályozásnak a beépítés paramétereinek meghatározásával
elő kell segítenie a településközpont karakterének kialakulását.

Idegenforgalmi terület:
A vár és közvetlen környezete, a vár‐kert jelenti a település turisztkai központját. A várban az utóbbi
években több nagyobb beruházás is megvalósult, a várhoz kapcsolódóan a svábház felújítása is
megtörtént. A vár‐kert zöldfelületi rendszerének átgondolása és fejlesztése tovább növelheti a terület
idegenforgalmi vonzóképességét. A vár‐kert fejlesztése a helyi lakosság számára is fontos, ezért olyan
kialakításra van szükség, amely a mindennapokban csábító és kedvelt hellyé válhat a kisnánaiak
számára. A várhoz kapcsolódóan sétakert, játszótér létrehozása is javasolható.
Az idegenforgalmi területet össze kell kapcsolni a sportterülettel is, azzal szerves egységben kell
kialakítani.
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3.

KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ

3.1. A STRATÉGIÁHOZ ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES
TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ADATOK MEGHATÁROZÁSA
Jelen településfejlesztési koncepcióhoz a Megalapozó vizsgálat a 314/2012. (XI. 8.). Korm. rendelet
1. mellékletében előírt tartalmi követelményeknek megfelelően – a 2011‐es statisztikai adatok
felhasználásával – készült, ezért valamennyi olyan társadalmi, gazdasági és környezeti adatot
tartalmaz, amely az Integrált Településfejlesztési Stratégia és településrendezési eszközök
elkészítéséhez szükséges.

3.2. JAVASLAT A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA FŐ ELEMEINEK TÉRBELI RENDJÉRE ÉS A
TERÜLETFELHASZNÁLÁSRA IRÁNYULÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZTATÁSOKRA
A 2006‐ban elfogadott településszerkezeti terv lényegében a jövőben is, tehát hosszú távon biztosítja
a város fejlesztését, csak kisebb korrekciója szükséges. Az előzőekben vázolt fejlesztési javaslatokban
meghatározott, a településszerkezeti terv készítése során figyelembe veendő területigényes elemek az
alábbiak:
Műszaki infrastruktúra
Közúti közlekedés
A Heves Megyei Területrendezési terv feltünteti a nagy távlatban tervezett észak‐dél irányú Tarna‐
völgyi út lehetséges nyomvonalát, melyet a településtől keletre, Verpelét közigazgatási területén jelez.
Célszerű a kőbányát feltáró út külterületi feltáró útként történő szabályozása és kiépítése.
Amennyiben a település lakóterületi fejlesztéseket tervez, akkor ezek feltárására új kiszolgáló utak
létesítése javasolt.
Kisnána tágabb térségét érintő egyéb országos közlekedési fejlesztési tervekben szerepel Eger elérése
gyorsforgalmi úthálózaton (M25 sz. út), és a 2501 j. Eger (keleti) elkerülő út megvalósítása, mely
tervezése a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában lezárult.
Kisnána térségében a mellékúthálózaton fenntartás jellegű beavatkozások, rekonstrukciók
szükségesek.
Célszerű a jelenleg burkolatlan földutak szilárd burkolattal történő kiépítése, a gyalogutak kijelölése és
szintén szilárd burkolattal történő ellátása. A hiányzó járdakapcsolatokat javasolt kialakítani.
A településen javasolt a belterületen a forgalomtechnikai kialakítás felülvizsgálata.

20

O

O O OO

24127

Liszkó

O

2415

OO

OOOO O

OO
OO

O
OO OO

Egerszólát

O

OO

O

OO

24128

OO

OOO

O

O

OO

O O
OOOO

O

O

O

O

OOOOOO

O

O
O

OO

OO OOO OO

Tarnaszentmária

D

országos mellékút
fontosabb szintbeni
közúti csomópont
vasútvonal, szintbeni
vasúti kereszteződés
O O kerékpárút, kerékpározásra
kijelölt út
vasútállomás,
vasúti megállóhely
OO

O OO
OO O O O

főút (I. és II. rendű)

O O O OO
O

O

O OO O

OOOOOO

OOO

O O O OO
O

Kőkútpuszta

É

OO

O

O

O

jelmagyarázat

O

24

OO

2415

OO
O
O

24309

O

Kisnána

O

O
O

OO O

OO
O

O OO

OO

O

útvonal

O

O

O

O

O

O

OO

OO

O

O

OO
OO
OO
O OO

24132

Vécs

2418

2417

O
O
O
OOOOO OO O
OO
O O O O O O OO O O O O O O

84-es számú vas
Kisterenye-Kál-Kápolna

O

OO

O

Domoszló

2416

OOOOOO
O OO OO O
út
yi
lg
vö
arn

Ta

O
24131

OO

O

OO

O

O

O OO OOO OOO O

O

OO

O

O

O
O O O OO OO

2416

OO

OOO

O OO
O
OO

O

O

2416

OO

Verpelét

Feldebrő

Aldebrő

Mátrai Erőmű

24311

O

Tófalu

O
OOO
O O OO O O

2417

2420

OO

Poltrade Bt.
Urban Landscape Design

2420

1096 Budapest, Telepy u. 23

O

O

3

Detk

Tölgyesi Diána, okl. településmérnök
(TT 13-1374 )

Településkörnyék közlekedési javaslat

M = 1 :50 000
Tervszám: ULD/03/2016

Mohácsi Katalin , vezető településmérnök
(TT 01-6108)
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Helyzetfeltárás
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Településtervezés
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2016. április
Közl-5

Tájrendezés, zöldfelület
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Vasúti közlekedés
A vasúti közlekedés tekintetében javasolt megvizsgálni, hogy a szomszédos Verpelét települést érintő
Kisterenye ‐ Kál‐Kápolna vasútvonal gazdaságosan újra bevonható‐e a személyszállításba,
tömegközlekedésbe.
Közösségi közlekedés
A tömegközlekedés fejlesztését javasolt a forgalmi igényekhez igazítani. Megvizsgálható, hogy
közvetlen távolsági autóbusz közlekedés biztosítására van‐e igény Domoszlótól délre a Mátrai erőmű
és Detk felé. Kisnána belterületén megvizsgálandó, hogy indokolt‐e újabb buszmegálló kijelölése az
iskola és a templom környezetében a település megállóhelyekkel kedvezőbb lefedettsége érdekében.
Javasolt továbbá a buszmegállóknál a megfelelő peron és esővédett várakozóhely kialakítása, mely
során településképhez illeszkedő kialakításával hozzájárulhat a település további fejlődéséhez. A
buszmegálló lehetséges helyét a település közlekedés javaslat tervlap tartalmazza.
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Kerékpáros közlekedés
Kisnána közvetlen térségében az Országos Területrendezési terv és a Heves Megyei Területrendezési
terv országos jelentőségű kerékpárút és térségi jelentőségű kerékpárút fejlesztést tartalmaz.
A települést érinti az országos jelentőségű 3. Kelet‐magyarországi kerékpárút, 3.A szakasza: Budapest
‐ Fót ‐ Mogyoród ‐ Szada ‐ Gödöllő ‐ megyehatár ‐ Zagyvaszántó ‐ Gyöngyöspata ‐ Gyöngyös ‐ Markaz ‐
Kisnána ‐ Egerszalók ‐ Eger ‐ megyehatár ‐ Mezőkövesd ‐ Poroszló ‐ Tiszafüred ‐ Hortobágy ‐ Nádudvar
‐ Hajdúszoboszló ‐ Debrecen ‐ Nyírábrány ‐ Nyírbátor ‐ Csengersima – Tiszabecs, mely csatlakozik a 4.
Tiszamente kerékpárút, 4.A szakaszhoz: (Szlovákia) ‐ Tornyosnémeti ‐ Hidasnémeti ‐ Gönc ‐ Telkibánya
‐ Bózsva ‐ Pálháza ‐ Füzérradvány ‐ Mikóháza ‐ Sátoraljaújhely ‐ Sárospatak ‐ Bodrogolaszi ‐ Vámosújfalu
‐ Olaszliszka ‐ Szegilong ‐ Szegi ‐ Bodrogkisfalud ‐ Bodrogkeresztúr ‐ Tarcal ‐ Tokaj ‐ Tiszaladány ‐
Tiszatardos ‐ Tiszalök ‐ Tiszadada ‐ Tiszadob ‐ Tiszaújváros ‐ Tiszapalkonya ‐ Tiszatarján ‐ Tiszakeszi ‐
Ároktő ‐ Tiszadorogma ‐ Tiszabábolna ‐ megyehatár ‐ Poroszló ‐ Sarud ‐ Kisköre ‐ megyehatár ‐ Tiszasüly
‐ Kőtelek ‐ Nagykörű ‐ Szolnok ‐ Tószeg ‐ Tiszavárkony ‐ Tiszajenő ‐ Tiszakécske ‐ Lakitelek ‐ Tiszaalpár ‐
Csongrád ‐ Baks ‐ Ópusztaszer ‐ Sándorfalva ‐ Szeged ‐ Röszke ‐ (Szerbia).
Érinti továbbá a Térségi jelentőségű kerékpárút hálózat II. eleme: megyehatár ‐ Istenmezeje ‐
Erdőkövesd ‐ Pétervására ‐ Kisfüzes ‐ Szajla ‐ Sirok ‐ Tarnaszentmária ‐ Verpelét ‐ Feldebrő ‐ Aldebrő ‐
Tófalu ‐ Kápolna ‐ Kompolt ‐ Kál ‐ Erdőtelek ‐ Tenk ‐ Átány – Hevesvezekény.
A kerékpárút létesítése (Eger összekötésével) a kerékpáros turizmus élénkítését is elősegítheti, és
csatlakoztatja a kijelölt országos és térségi jelentőségű kerékpárút hálózathoz összekötve így a Mátrát
a Tisza‐tóval.
Gyalogos közlekedés
A belterületen javasolt a gyalogos‐ és kerékpáros forgalmat elősegítő biztonságos közúti
keresztmetszet és forgalomtechnika kialakítása. Javasolt a gyalogos utak szilárd burkolattal történő
kiépítése. A hiányzó járdakapcsolatokat javasolt kialakítani fokozottan kiemelve az óvoda és iskola
környékét és ezek megközelítését biztosító útvonalakat.

Parkolás
Javasolt a településen a megfelelő számú és kiépítettségű parkolóhelyek kialakítása különös tekintettel
az intézmények és szolgáltató létesítményeknél jelenleg hiányzó férőhelyek biztosítása érdekében.
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Közműveket érintő fejlesztési igények
Elsődleges közmű‐ és elektronikus hírközlés fejlesztési feladatok célja a környezeti állapot
javítása
A környezeti állapotokat befolyásoló tényezők:
o a megfelelő, illetve szükséges közművesítés hiánya,
o a közművek üzemeltetésével okozott szennyezés,
o a közművek és az elektronikus hírközlési hálózatok jelenlétével, azok elhelyezésével,
elrendezésével okozott környezetterhelés.
A szakágat érintő fejlesztési irány ezeknek a környezeti állapotot befolyásoló rontó tényezőknek a
felszámolása.
Az első a megfelelő közművesítettség hiányának felszámolása. Kisnánán legnagyobb infrastruktúrális
hiányosság a szennyvíz közcsatornás elvezetésének hiánya. A szennyvíz háztartásonkénti, zárt
szennyvíztározókban történő gyűjtése során gyakori a szennyvíz elszikkasztása, ami nagy mértékben
szennyezi a talajvizet. Ennek a rendkívüli természetkárosításnak a megszüntetése csak a vezetékes
szennyvízelvezető rendszer kiépítésével és a lakások rákötésével lehetséges. A közeljövőben az
önkormányzat pályázati forrásból tervezi ennek megvalósítását.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság elkészíttetett egy országos térképet, amely alapján
Kisnána az égből érkező „villámárvíz” előfordulási eseményre a „kiemelkedő" kockázatú területen
fekszik. Kisnánán is az előforduló vízelöntések, vízállások döntő hányada, nem belvízi eseményként
jelentkezik, hanem a vízelvezető hálózat kialakításának, vagy karbantartásának a hiányából származik.
A településen egyes utcákban, utcaszakaszokon kétoldali, vagy egyoldali nyílt árkot alakítottak ki, de
több utcában semmilyen elvezetési mód nem épült meg, ezekben az utcákban nagyobb záporok után
az utca szabályozási szélességét igénybe véve fut le a víz. A településen a nyílt árkok, a csatornák, a
patakok karbantartása nem rendszeres és nem általános, a feliszapolódott és növényzettel benőtt
vízelvezető árkok, patakok vízelvezető képessége nem biztosítja nagyobb záporok idején a megfelelő
vízelvezetést. A vízfolyások meder karbantartását szolgáló sávok kijelölése nem mindenhol biztosított.
Ezek rendeletben előírt kijelölését meg kell oldani. A vízfolyások medrének feliszaposodásában nagy
szerepet játszik, hogy a záporok idején előforduló nagy lemosódások megfogására övárkokat,
hordalékfogókat alig alakítottak ki az élővízbe való bevezetés előtt. A település csapadékvíz
elvezetésének igényesebb megoldása a település mielőbbi feladata. Szükséges tehát a meglévő
rendszer felújítása, helyenként a meder kotrásra, valamint a tejes csapadékelvezető rendszer
áttekintése, és a hiányzó elemek (árkok, övárkok, hordalékfogók) megépítése.
Kisnánán a jelenlegi villamosenergia ellátottság meglepően alacsony. A tervezés során az ellátatlanság
okának (lakatlan lakás, vagy fizetés hátralék miatt kizárt fogyasztó) további vizsgálatára lesz szükség.
Hosszútávú célként megfogalmazható a település teljes lakásállományának legalább részleges
közművesítettségének elérése.
A második csoportba a közművek üzemeltetésével okozott szennyezések tartoznak, amelynek
csökkentésével lehet a környezeti állapotot javítani.
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A gázhálózat csaknem teljesen kiépült, de a magas üzemelési költségek következtében a lakosság egy
része fával (is) fűt. A nagykiterjedésű erdőségek közelében fekvő faluban ez teljesen természetes. A
fatüzelés azonban a levegő nagyobb mértékű szennyezésével jár, mint a gázfűtés, és télen
nitrogéndioxid, korom, kéndioxid‐ és szénmonoxid is kerül a levegőbe. Ez a szennyezés azonban az
egészségügyi határértéket nem éri el. A környezeti állapot javítását szolgálná a hagyományos szilárd
tüzelőanyag helyett a környezetbarát megújuló energiahordozók alkalmazásának előtérbe helyezése,
valamint az épületek korszerűsítése által az alacsonyabb szintű energiafelhasználás. A megújuló
energiahordozók alkalmazásának szélesebb körű elterjedését ma még a jelentősebb beruházási
költségei, annak hosszabb megtérülési ideje fékezi.
A harmadik csoportban a közművek és az elektronikus hírközlés hálózatainak elhelyezésével
összefüggő környezetterhelések tartoznak, amelyek a közterületek látványát rontják és a közterülettel
való racionális gazdálkodás lehetőségét zárják ki. Ezt a környezetterhelést elsődlegesen a föld felett
elhelyezett hálózatok okozzák, de a földalatti elhelyezés is hatással van a föld feletti terek hasznosítási
lehetőségére. A föld feletti terek felszabadításával, a felszabadított területen a fasorok elhelyezésével
a környezeti állapot és látvány is javítható.
A közművek és elektronikus hírközlési hálózatok okozta környezetterhelést a hálózatok föld feletti és
földalatti racionálisabb elhelyezésével csökkenteni kell.

Közműfejlesztési feladatok a fenntartási költségek csökkentése érdekében
A fenntartási költségek csökkentése elsődlegesen és általánosan valamennyi közműre vonatkozóan a
fogyasztás csökkentésével érhető el, amely a személyes takarékosságra törekvéssel és a takarékos
fogyasztású berendezések alkalmazásával érhető el. Ehhez a fogyasztóknak a közművekkel kapcsolatos
tudat és szemléletformálása szükséges.
A közműköltségek jelentősebb hányada az energiaellátás területén jelentkezik, így annak
gazdaságosabb megoldása a fenntartási költségek alakulását befolyásolja.
Az energiaigények a technológiák és a lakásfelszereltség fejlődésével növekszik, s ezzel egyre
költségigényesebb üzemeltetéssel elégíthető ki. Az így növekvő költség‐terhelés a fenntartható
fejlődési folyamat fékezőjévé vált, ennek megállítása társadalmi‐gazdasági feladat.
Ezért közműfejlesztési irányként megoldást kell keresni – a komfortszint, és a termelőképesség
csökkentése nélkül – az energiaellátás költségterheinek a mérséklésére, amely a fejlődés
fenntarthatóságát segítené elő. Az első lépést jelentő energiatakarékosságra való törekvést követően
az optimálisabb energiahordozó szerkezet kialakításával, a hagyományos vezetékes és nem vezetékes
energiahordozók mellé a megújuló energiahordozók nagyobb részarányú bevonásával lehet
eredményt elérni. A megújuló energiahordozó hasznosításához szükséges beruházás ugyan
költségigényes, de üzemeltetési költsége a hagyományos energiahordozókhoz (hálózati gáz, hálózati
villamos energia) képest minimális.
A megújuló energiahordozók hasznosításának hatékonyságát az optimális kihasználtsággal lehet elérni.
A megújuló energiahordozók hasznosítási lehetősége korlátozott, de alkalmazása nem hagyható ki.
Alkalmazásra elsődlegesen a napenergia vehető igénybe, napkollektorok‐napelemek alkalmazásával,
továbbá a föld energiája hasznosítható.
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Vízi‐közműveket érintően is jelentkeznek fenntartási költségeket csökkentő fejlesztési igények. Ezek
közül elsődleges feladat, hogy a közüzemű víz felhasználása ténylegesen csak azokon a fogyasztási
helyeken történjen (ivás, főzés, fürdés, fogmosás), ahol az ivóvíz minőségű vízre szükség van. A házi
kutak segítségével a nem ivóvíz minőségű vízigény jelentősebb beruházás nélkül kielégíthető,
csökkentve ezzel a drágább ivóvíz fogyasztását. További ivóvíz igény, s ezzel költségmegtakarítás
érhető el épületgépészeti beavatkozás, fejlesztés segítségével, a szürkevíz hasznosításával és a
csapadékvíz gyűjtésével.
Közműfejlesztési feladatok a klímaváltozás hatásainak a kezelésére
A világban jelentkező klímaváltozás évek óta tapasztalható változásokat hozott a hazai, s benne
Kisnána időjárásban is. A településen élő és dolgozó emberek számára az élhetőséget szolgáló elvárt
életkörülményeket a változó környezeti és klimatikus hatások mellett is biztosítani kell, amely egyre
igényesebb közmű infrastruktúra ellátással elégíthető ki, nemcsak mennyiségi, de minőségi
szempontból is.
A klímaváltozás két fő hatását, a megváltozott csapadékviszonyokat és a hőmérséklet‐növekedést, csak
közműfejlesztésekkel lehet kompenzálni. A szélsőséges időjárás, a nagyobb csapadékesemények vagy
tartósabb csapadékhiány és az általános felmelegedés mellett is az élhetőség fenntartása, az épített és
természetes környezet védelmének biztosítása szükséges, amely a közműellátással szemben új
igényeket támaszt.
Változnak a csapadékviszonyok, rövid idő alatt nagy intenzitású záporok veszélyeztetik az épített
környezetet és a természeti környezetet egyaránt. Mint azt már az előzőekben is írtuk a Kisnánán
jelenleg rendelkezésre álló vízelvezetés a megfelelő kialakítás, illetve karbantartás hiányosságai miatt
a nagy záporok levezetésére nem alkalmas. A megfelelő vízelvezetés, víztárolás kialakításának hiánya
komoly veszélyeztetést okoz.
Ennek elkerülésére a települést fel kell készíteni a nagyobb intenzitású záporok, előforduló
„villámárvíz” fogadására. Fejleszteni kell a vízelvezetés hálózati rendszerét és növelni kell a helyi víz‐
visszatartás lehetőségét, a vízhálózati rendszerek víz‐tároló képességét.
A klímaváltozás okozta hatás, hogy a csapadékesemények hiánya is megjelenhet, amely nagy
szárazságokat hoz, ez a természeti környezetben, a mezőgazdaságban és az erdőgazdaságban jelent
komolyabb megoldandó feladatokat.
A klímaváltozás másik jelentős hatásterülete a változással járó felmelegedés, amelynek kezelése
jelentős energiaellátási fejlesztést fog igényelni. A téli fűtési szezonban ugyan energiamegtakarítás
várható, de a nyári túlmelegedés elleni klímavédelem energiaigénye meghaladja a téli megtakarítást.
Az energiaigény növekedése egyre költségigényesebb energiatermelő beruházással és üzemeltetéssel
elégíthető ki. Erre megoldást az energiaellátásban a megújuló energiahordozók szélesebb körű
bevonása jelenthet, amely az előző fejezetben már részletezésre került.

Önkormányzati intézmények energiafelhasználásának csökkentése
Továbbra is célként fogalmazható meg a helyben rendelkezésre álló megújuló energiaforrások
potenciáljának kiaknázása, az önkormányzati intézmények földgázon alapuló primerenergia‐
fogyasztásának csökkentése, és az abból adódó üvegházhatásúgázkibocsátás csökkentése, az
önkormányzat fenntartásában lévő intézmények energiaszámláinak csökkentése. A korszerűsítési
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lehetőségek áttekintése érdekében minden épület esetén érdemes (és a pályázati források elnyerése
érdekében egyébként is kötelező) az épületenergetikai tanúsítvány elkészítése, amely az épület jelenlei
energetikai besorolása és az egységnyi hasznos alapterületre jutó éves energiafelhasználás (kWh/m2
/év) mellett energetikai (költséghatékonysági) számítást is tartalmaz egy tervezett beavatkozások
utáni állapotra vonatkozóan. Célszerű a számítást az energiafelhasználás tekintetében jellemző
fogyasztási szokásokat áttekintő energetikai audittal is kiegészíteni, hogy a fizikai beavatkozásoktól
remélt megtakarítás ténylegesen biztosítható legyen. Az energiafelhasználás csökkentése a homlokzati
és födémeket érintő hőszigetelés, a nyílászárók cseréje, a világítási rendszer korszerűsítése, az
épületgépészeti rendszerek felújítása, valamint energiamenedzsment, épületfelügyeleti rendszerek
kiépítése által valósulhat meg. Az energiamenedzsment rendszer lényege, hogy egy hardveres és
szoftveres rendszer az energiafogyasztási adatok nyomon követésével, monitorozásával segít az
energiafogyasztás irányításában. A rendszer kiépítésével figyelemmel kísérhetők és irányíthatók
lesznek az egyes önkormányzati épületek különböző rendszerei (épületgépészeti rendszer, világítás,
hűtő stb.). További energiamegtakarítással járhat a hővisszanyerő szellőzési rendszer beépítése és az
árnyékolástechnikai megoldások alkalmazása – utóbbival elsősorban a klimatizálási energiaigény
csökkenthető.
Közvilágítás korszerűsítése
A közvilágítás korszerűsítése a közvilágítási hálózat fényáram‐szabályozásával, modern,
energiatakarékos (pl. LED) technológiák kiépítésével a teljes lakosság érdekeit szolgálja, hiszen
amellett, hogy a fenntarthatóságot szolgálja, az önkormányzat kiadásainak csökkentéséhez is
hozzájárul, jelentős villamosenergia‐megtakarítást jelenthet. Célként fogalmazható meg a korszerű
közvilágítás teljeskörű kiépítése, energiabarát fejlesztése (ezen belül is kedvező fényhasznosítású
fényforrások, jó hatásfokú lámpatestek telepítése).

Elektronikus hírközlési fejlesztési javaslatok
A szélessávú internethez férés lehetőségének országos szintű fejlesztésével kialakuló nagyon kedvező
infokommunikációs lehetőséggel az „otthonról” történő kapcsolattartást, munkavégzést biztosítva a
lakosság helyben tartását szolgálja, míg ezzel a lehetőséggel az üdülők, a szezonális
ingatlanhasznosítók egy részét hosszabb időn keresztül a településen tartja.

KÖRNYEZETVÉDELEM
Szennyezések visszaszorítása, hulladékgazdálkodás
A lakosok környezettudatos orientálása, a környezetükért való felelősségvállalás és aktív ’’tenniakarás’’
egyik legegyszerűbb példája, hogy a háztartásokban kelező hulladékot szelektíven gyűjtsék. Ehhez
szükséges veszélyes hulladék gyűjtési időpontokat és szelektív hulladékgyűjtés időpontjait sűríteni
szükséges.
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3.3. AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK ÉS A VÉDETTSÉG BEMUTATÁSA, JAVASLATOK AZ ÖRÖKSÉG
VÉDELMÉRE ÉS AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉK ALAPÚ, FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSÉRE
Kisnána több évszázados múltra visszatekintő település. A dokumentált régészeti lelőhelyek kulturális
örökségünk részét képezik, melyek védelme érdekében a terület‐ és településfejlesztéssel, valamint a
terület‐ és településrendezéssel kapcsolatos beruházások tervezését e védelemmel összhangban kell
megoldani. A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség
esetén mentő jellegűeknek kell lenniük. A régészeti lelőhelyek a településszerkezeti terveken és a
településrendezési tervlapokon feltűntetésre kerülnek. A helyi építési szabályzat hivatkozik a régészeti
lelőhelyek által érintett telkek területén történő építésre vonatkozó jogszabályokra. A lelőhelyek főbb
adatait (név, helyrajzi szám) be kell illeszteni a Helyi Építési Szabályzat régészeti örökség védelmével
vonatkozó szakaszának megfelelő helyére, illetve fel kell tüntetni a szabályozási terv térképlapjain is.
A település kulturális ‐ turisztikai kínálatában jelentős szerepet tölthet be a középkori épített
emlékanyag. Ezek közül kiemelendő Recsk/Kisnána‐ Szederjes‐tető és a középkori vár. A felsoroltak
olyan helyben megőrzendő épített örökségi elemek, melyek további kutatása mindenképpen kiemelt
cél lehet, ezek térségi jelentőségű kezelése kiemelt feladat.
Az épített örökség védelme érdekében az Örökségvédelmi hatástanulmány fejlesztési, rendezési és
hasznosítási típusú feladatokat fogalmaz meg:




jó karban tartás támogatási rendszere
elrontott ablakcserék visszaállításának ösztönzése: két álló négyszög ablak visszaállítása,
faszerkezettel
Kerítések felújítása során zárt jellegű kerítés létesítése: függ. lécborítással, vízszintes
pallóborítással vagy terméskő fallal
(ahol virágos előkertes a beépítés, ‐ott lehetséges az épület előtt áttört jellegű)

Az értékvédelemre irányuló tevékenységek prioritásai





lakossági tájékoztatás
helyi védelem önkormányzati rendeletének megalkotása a településfejlesztési terv
jóváhagyásához kapcsolódva
támogatási lehetőségek feltárása
nyilvántartásba vételre javasolt műemléki érték esetén (értékleltár 40. sorsz.) az előzetes
kutatás és az értékleltár elkészíttetésének támogatása.

A kulturális örökség elemeinek védelme közérdek, megvalósításában éppen ezért nem csupán az állami
és az önkormányzati szervek közötti együttműködésre van szükség, hanem abba az érintett civil
szervezeteket, illetve a helyi közösséget is be kell vonni. 2014. március 17‐én Kisnánán is megalakult a
Települési Értéktár, melynek célja, hogy valamennyi helyi értékkel bíró (szellemi, emberi, tárgyi és
természeti) kincsünket összegyűjtse, rendszerezze és bemutassa. A magyar nemzeti értékek és a
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013 (IV. 16.) Korm. rendelet 6§(1) értelmében nemzeti érték
felvételét a Megyei Értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az adott érték fellelhetőségének helye
szerint illetékes Települési Értéktár Bizottságához címzett javaslatában. A Települési Értéktárhoz
beérkezett első javaslat a vár mellett álló szlovák tájházra érkezett. Az anyag összegyűjtése és
továbbítása a Megyei Értéktárba megtörtént.
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A Lakossági kérdőív összegzése:
Kisnána hosszú távú jövőképének meghatározásához és településrendezési eszközeinek elkészítéséhez
kíváncsiak voltunk azok véleményére, akik számára ezek a tervek elsődlegesen készülnek. 2016
májusában a helyi lakosok közül összesen 52‐en töltötték ki az online kérdőívet, mely a településhez
való viszonyukat, elképzeléseiket taglalta.
Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a kérdésekre adott jellemző válaszokat.
Informálódás
A legtöbb válaszadó Kisnána híreiről, eseményeiről az internetről (34%) és az ismerősöktől (33%)
tájékozódik. Kisebb részük hirdető táblákról (12%), hangos bemondóból (11%). A helyi újságot, mint
információ forrást alig jelölték meg. A kérdőívet kitöltők 94%‐a használja a facebookot, így érdemes
lenne ebbe az irányba is nyitni a lakosság elérése érdekében.
Jelenlegi lakáskörülmények és változtatási szándékok
Csaknem minden válaszadó családi házzal rendelkezik a településen, csupán 1fő rendelkezik
üzlethelységgel és 2fő mezőgazdasági területtel.
A válaszadókkal közös háztartásban általában 3‐5 fő lakik (65%), 35%‐uk viszont 1‐2 fővel él együtt.
A válaszadók több mint fele (54%) nem tervezi, hogy a jövőben változtat lakáskörülményein, akik pedig
változtatnának, azok közül kétszer annyian maradnának Kisnánán, mint ahányan a más településre
költözést tervezik. A településen maradók közül jelenlegi lakóházuk bővítését tervezik a legtöbben
(88%), használt ingatlant 12%‐uk vásárolna. Új ház építését vagy vásárlását senki sem tervezi a
kérdőívet kitöltők közül.
A jövőbeni helyi építési szabályok kidolgozása szempontjából is érdekes az állattartási szokások
megvizsgálása. A válaszadók 66%‐a nem tart háziállatot. Melléképületüket tárolásra, barkácsolásra
használják. Az állattartás tekintetében leginkább a baromfi a jellemző, abból is legtöbben 5‐nél többet
tartanak. A kérdőívet kitöltők közül csupán 3fő tart disznót/tehenet/kecskét/egyéb haszonállatot.
Melléképületet ennek megfelelően is csupán 5fő használ állattartásra.
Gazdaság, foglalkoztatás, ingázás
A válaszadók több mint fele (63%) dolgozik a településen kívül, 23%‐uk helyben dolgozik, 14%‐uk pedig
nyugdíjas vagy háztartásbeli. A naponta ingázók közlekedési eszköze az autó, ezt követi a Volán busz,
illetve a céges busz. Az ingázás iránya leginkább a település 10‐50km‐ es körzete (26%), ezt követően
egyenlő számban ingáznak Egerbe és Gyöngyösre is (14‐14%). Páran az 50‐100km‐es körzetbe járnak
napi szinten dolgozni. A tömegközlekedéssel való megelégedés csupán közepes mértékű. Településen
belül leginkább a gyalogos közlekedés a jellemző.
A válaszadók 64%‐a a szolgáltatási szektorban dolgozik, míg az iparban 33%. A mezőgazdaságban a
kérdőívet kitöltők közül csupán 1 fő dolgozik, aki őstermelőként állattenyésztéssel foglalkozik.
A szolgáltatási szektorban dolgozók leginkább a kereskedelemben vállaltak munkát.
Közösségi fejlesztési javaslatok:
A kisnánai közösség összetartó erejét gyenge közepesnek értékelték. A megkérdezettek több, mint a
fele (58,5%) nem tagja sem civil szervezetnek, sem egyházi vagy sport közösségnek. A különböző
közösségi formák közül viszont a civilszervezetek a kitöltők 26%‐a tagja. Egy település életében nagyon
fontos, hogy legyenek olyan személyek, akik irányitó szerepet tudnak betölteni, akikre hallgatnak és
akik közösségé tudják kovácsolni a lakosságot. Arra a kérdésre, hogy van‐e olyan személy, akire
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felnéznek, aki példát mutat a kitöltők 52%‐a válaszolt igennel. A személyre vonatkozó kérdésre
többeket is megjelöltek, de minden esetben a településért végzet munkát emelték ki.
A szabadidő eltöltésének legkedveltebb módja az otthoni pihenés és ezt követi a Mátrába, Bükkbe való
kirándulás. A község által szervezett programokat jónak ítélik.
Az önkormányzati szolgáltatások színvonalával közepes mértékben vannak megelégedve, míg
magának az önkormányzatnak a munkáját jónak értékelték. Arra a kérdésre, hogy milyen, nem
pénzbeni segítséget fogadna szívesen a településtől a fejlődése érdekében legtöbben támogatási
pályázatokat (26%), a nyelvtanulási lehetőséget (20%), a tanfolyamokat (15%), és a pályázatírói
segítséget (14%) jelölték meg.
Települési környzet fejlesztési javaslatok
A válaszadó lakosok 40%‐a Kisnána legnagyobb értékének a természeti környezetét tartják. Ezt
követően Eger, Gyöngyös közelségét 14%, a nyugodt életvitelt szintén 14% adta válaszul.
Kisnána legfontosabb, legsürgetőbb megoldandó feladatának a szennyvíz hálózat kiépítését értékelték,
ezt követi az utak burkolatának kiépítése. Harmadik helyen pedig az intézmények (orvosi rendelő,
iskola, óvoda) eszközparkjának korszerűsítése szerepel. Az első öt legfontosabb faladat között a
csapadékvíz elvezetés fejlesztése, valamint a közvilágítás további kiépítése, energiatakarékos
fejlesztése áll.
A település legfontosabb fejlesztési céljai között a szennyvízelvezetés megoldását, ívóvízhálózat és az
orvosi rendelő felújítását említették a legtöbben. Sokan a turisztikai fejlesztésekben látják a jövőt, arra
helyeznének hangsúlyt, de ugyanígy visszatérő elem a válaszokban a fiatalok számára élhető és vonzó
település létrehozása.
A legtöbben arra a kérdésre, hogy milyen változtatásokat kellene eszközölni a település jellegét,
hangulatát illetően a település virágosítását, tisztántartását emelték ki. Sokak szerint a település jó
úton halad. Az itt lakók a személyes hajlandóságát vizsgálva a település környezetének problémáinak
megoldása érdekében látható, hogy leginkább a szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás,
hulladékgyűjtés terén, a település virágosításában, faültetésében valamint a községi rendezvényeken
való részvétellel készek tenni. Támogatás fejében legtöbben energiahatékonysági beruházásra lenének
hajlandóak (44%), ezt követően a saját udvar rendben tartására (31%) és csak ezt követi a saját házának
kifestése (25%).
A zöldfelületek, parkok mennyiségével és minőségével közepes mértékben elégedettek. A kitöltők
61,5%‐ának lenne igénye további közparkokra, amelyet leginkább sétálóparkként, fitneszparkként
vagy sportpályaként látnának szívesen.
Kisnána vs. szomszédos települések
A szomszédos településekkel való összehasonlításban Kisnána előnyét a válaszadók szerint
egyértelműen a vár és ezzel együtt a turisztikai lehetőségek jelentik. Előnyként fogalmazták meg, hogy
két jelentős város között pont félúton fekszik a község, valamint a természeti környezetét is kiemelték.
Kisnána ugyanakkor hátrányban van a szomszédokhoz képest az alacsony számú és elöregedő
lakossága miatt. Ugyanígy hátrányként értékelték az infrastrukturális lemaradást, a rossz
tömegközlekedést és az összetartás hiányát is. A szomszédos településekkel való érdemi
együttműködést a turisztika területén tudják elképzelni, az összehangolt programkínálattal,
rendezvényekkel. A szennyvízhálózat kiépítésében és az oktatás területén is látnának együttműködési
lehetőséget, de többen úgy érzik, hogy Kisnána eddig vesztesként került ki ezekből a próbálkozásokból.
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A válaszokból látható, hogy a lakosság az infrastruktúra hálózat és a turizmus fejlesztésére helyezné a
településfejlesztés hangsúlyát. Mindemellett egy fiatalodni képes, összetartóbb közösség a lakosság
jövőképe.

33

LAKOSSÁGI
KÉRDŐÍV
Kisnána
község
Településfejlesztési
Koncepciójához
Tisztelt Lakosok!
Kisnána község Önkormányzata elindította településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát.
Ahhoz, hogy a település jövőjét meghatározó terv a Lakosság, és a Településvezetés együttes
elképzelései szerint készülhessen, kérjük szíves segítségüket, véleményüket az alábbi kérdőív
kitöltésével! A kérdőív kitöltése politikailag semleges, következmények nélküli, a tervezést szolgálja.
Szeretnénk minden 14 éven felüli lakos önálló válaszát kérni. Különösen fontosnak tartjuk és kíváncsiak
vagyunk a ﬁatalok véleményére.
Kérjük, a kérdőíveket 2016. május 16-ig töltsék ki.
Közreműködésüket előre is köszönjük!
Tölgyesi Diána vezető tervező

Írja be az adatait:
Nem



Életkor



Utca

1. Tervezi, hogy a közeljövőben változtat lakáskörülményein?
igen, Kisnánán maradva
igen, Kisnánán kívül
nem

2. Ha igen, milyen módon szeretne változtatni?

Újat épít
Bővít (ráépítéssel)
Bővít (azonos szinten)
Vásárol (használtat)
Vásárol (újat)

3. Hol dolgozik / tanul Ön?
Kisnánán
Kisnánán kívül
Nyugdíjas
Nincs munkája, háztartásbeli

4. Mivel jár oda? (több válasz lehetséges)
céges busszal
Volán busszal
autóval
Egyéb

5. Hová ingázik naponta?
Eger
Gyöngyös
Pétervására
szomszéd településre
10-50km-es körzetbe
50-100km-es körzetbe
100km-nél távolabb
Egyéb

6. A gazdaság mely szektorában dolgozik?
szolgáltatás
ipar
mezőgazdaság

7. Mivel foglalkozik?
állattenyésztés
szőlő termesztés
gyümölcs termesztés
fakitermelés

növénytermesztés (szántóföldi)

8. Milyen vállalkozási formában értékesít?
szövetkezet
egyéni vállalkozás
őstermelő
Egyéb

9. A szolgáltatás mely szektorában dolgozik?
kereskedelem
vendéglátás
szálláshely kiadás
Egyéb

10. Tart-e a házánál valamilyen haszonállatot? (több válasz lehetséges)
Igen, baromﬁt, 1-5 db között
Igen, baromﬁt, 5 db fölött
Disznót/tehenet/kecskét/egyéb haszonállatot
Nem tartok
Nem háznál, külön területen, mert állattartásból élek.

11. Ha van, mire használja a lakóháza melléképületét?
tárolásra
állattartásra
barkácsolásra
nincs melléképületem
Egyéb

12. Milyen, nem pénzbeni segítséget fogadna szívesen a településtől
a fejlődése érdekében? (több válasz lehetséges)
vállalkozó ismeretek
pályázatírói segítség
támogatási pályázatok
legális programok bérlésének lehetősége
esti gimnázium
nyelvtanulás
számítástechnikai ismeretek
háztartási ismeretek

egyéb tanfolyamok
Egyéb

13. Véleménye szerint mi a legnagyobb értéke Kisnánának?

(több válasz

lehetséges)

Természeti környezet
Gyöngyös- Eger közelsége
Nyugodt életvitel
Elérhető munkalehetőségek
Helyi közösség
Épített környezet
Egyéb

14. Kisnánai közösség összetartó ereje
1

2

3

4

5

Egyáltalán nem

Teljes mértékben

15. Mennyire elégedett a zöldfelületek, parkok mennyiségével és
minőségével?
1

2

3

Egyáltalán nem

4

5
Teljes mértékben

16. Ön szerint van-e igény további közparkokra?
igen
nem

17. Milyen funkcióval töltené meg első sorban?
Sétálópark
Fittneszpark
Játszótér 0-14 éves korig
Játszótér 14 éves kor felettieknek
Sportpálya
Egyéb

18. Hétvégente milyen családi, szabadidős programon vesz részt? (ha
van ilyen)
kirándulás/program a Mátra és Bükk környékén
kirándulás/program az ország távolabbi részein

otthoni pihenés
közös bevásárlás
nincs szabadidőm, kitölti a házkörüli munka

19. Tagja-e Ön civil szervezetnek, sport egyesületnek, egyházi
közösségnek (több válasz lehetséges)
nem
igen, civil szervezetnek
igen, rendszeresen sportolok
igen, egyházi közösségnek
Egyéb

20. Van-e a településen olyan személy, akire felnéz, aki példát mutat?
igen
nincs

21. Ki és miért?

22. Mennyire elégedett a község által szervezett programokkal?
1

2

3

4

5

Egyáltalán nem

Teljes mértékben

23. Mennyire elégedett a a tömegközlekedés minőségével?
1

2

3

4

5

Egyáltalán nem

Teljes mértékben

24. Mennyire elégedett az egyéb önkormányzati szolgáltatások
színvonalával?
1

2

3

4

5

Egyáltalán nem

Teljes mértékben

25. Rangsorolja, hogy Ön szerint mik Kisnána legfontosabb,
legsürgetőbb megoldandó feladatai


szennyvíz hálózat kiépítése



gázhálózat fejlesztés



közvilágítás fejlesztés



csapadékvíz elvezetés fejlesztése



ivóvíz hálózat fejlesztése



közvilágítás további kiépítése, energiatakarékos fejlesztése



útburkolás



internet és telefonhálózat fejlesztése



sportpálya fejlesztés



intézmények energetikai fejlesztései



hulladékgyűjtés, szelektív gyűjtés fejlesztése



intézmények (orvosi rendelő, iskola, óvoda) eszközparkjának korszerűsítése



kerékpárút fejlesztés



elkerülő út a teherautók miatt



közparkok, játszóterek fejlesztése

26. Ön szerint mik legyenek a település legfontosabb fejlesztési
céljai?

27. Ön szerint Kisnánának
településekhez képest?

melyek

az

előnyei

a

szomszéd

28. Ön szerint Kisnánának melyek a hátrányai a szomszéd
településekkel szemben?

29. Ön szerint Kisnána mely területeken tudna a szomszédos
településekkel együttműködni?

30. Támogatás fejében hajlandó-e a következőkre? (több válasz lehetséges)
saját házának kifestésére
saját udvarának rendben tartására
energia hatékonysági beruházásra

31. Mi az, amit Ön személyesen kész tenni környezetében a Kisnána
problémáinak megoldása érdekében? (több válasz lehetséges)
hulladékgyűjtés
szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás
utcarendezés
faültetés, virágosítás
esővíz elvezetők rendbe hozása
társaskörben, civil szervezetben való részvétel
közösségi rendezvényeken részvétel
továbbképzésben részvétel
Egyéb

32. Honnan tájékozódik a helyi hírekről, eseményekről?
lehetséges)

internetről
hirdetőtábláról
helyi újságból
hangos bemondó
ismerősöktől
Egyéb

33. Használja-e a facebookot?
igen
nem

34. Milyen ingatlannal rendelkezik Kisnánán?
lakóház
nyaraló

(több válasz

mezőgazdasági terület
üzlet helyiség
Egyéb

35. Hányan laknak közös háztartásban?
1-2fő
3-5 fő
5 főnél többen

36. Ön szerint milyen változtatásokat kellene eszközölni a település
jellegét, hangulatát illetően, hogy Ön jobban érezze magát itt?

37. Mennyire elégedett az Önkormányzat tevékenységével?
1
Egyáltalán nem

2

3

4

5
Teljes mértékben

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSOK ÖSSZEGZÉSE ‐ TFK
KISNÁNA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÉSZÍTÉSE
- A 314/2012 (XI.8.) Korm. rend. 30.§ (2) szerinti ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSOKRA ADOTT TERVEZŐI
VÁLASZOK:

1./

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK:

TELEPÜLÉSTERVEZŐ:

előzetes vélemények rövid összefoglalása:

tervezői válasz:

Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti
Főosztály_Építésügyi Osztály_Állami Főépítész (I.sz.: HE/EPO/68-2/2016., kelt: 2016. február 22.)

A véleményezésben részt kíván venni, a dokumentációkat
véleményezésre papír formában és CD-n is kéri
1.1.
megküldeni.
Felhívja a figyelmet a tervkészítésre vonatkozó
1.2.
jogszabályokra.

A terveket a kért formátumokban véleményezésre
megküldjük.

Köszönjük, a vonatkozó jogszabályokat a terv
készítése során figyelembe vettük.
Az eljárást a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alapján
1.3. Felhívja a figyelmet az eljárásra vonatkozó jogszabályokra.
folytatjuk le.
Kéri a Partnerségi egyeztetés szabályzatát postafordultával
A szabályzatot Hivataluknak megküldjük.
1.4.
megküldeni!
2./ Heves Megye Főépítésze (I.sz.: 25/2016/222, kelt: 2016. február 16.)
2.1.
2.2.

Az eljárásban részt kíván venni.
Kéri a Heves Megyei területfejlesztési koncepció
törekvéseinek figyelembe vételét.

–
A Koncepciót a tervezés során figyelembe vettük.

2.3.

Kéri a HMTrT törekvéseinek figyelembe vételét.

A TrT-t a tervezés során figyelembe vettük.

2.4.

Tájékoztat, hogy véleménye megadásához elegendő a
dokumentációt elektronikus formában megküldeni, vagy
internetes elérhetőségét jelezni.

A terveket a kért formátumban véleményezésre
megküldjük.

3./

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

HMKH Egri Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal (I.sz.: HE-02/EOV/412-2/2016., kelt: 2016.
február 29.)
A Koncepció készítése során, ha korábban nem készült,
A Településfejlesztési Koncepcióhoz Örökségvédelmi
vagy 10 évnél régebbi, Örökségvédelmi Hatástanulmányt
Hatástanulmányt készítünk.
kell készíteni.
Tájékoztat, hogy Kisnána területén 2 műemlék és 2
Köszönjük, a tájékoztatást a Megalapozó
régészeti lelőhely található.
vizsgálatban szerepeltetjük.
Tájékoztat a műemléki környezet előírásairól, javaslatot
tesz ezzel kapcsolatosan az örökségvédelmi
–
hatástanulmány tartalmára. Tájékoztat a régészeti
lelőhelyek előírásairól.
A véleményezésben részt kíván venni, az anyagot
elektronikus adathordozón kéri megküldeni.

–

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság_Miskolci hatósági iroda: (I.sz.: CM/4118-2/2016., kelt: 2016. február
15.)
A településfejlesztési koncepciót és
Tájékoztat az elektronikus hírközlés jogszabályi
településrendezési eszközöket a vonatkozó
4.1.
előírásairól.
jogszabályok figyelembe vételével készítjük.
4./

4.2.
4.3.

Indokoltnak tartja az érintett hírközlési szolgáltatók
előkészítésbe való bevonását.
A tervdokumentációt kéri véleményezésre megküldeni
papír, vagy CD formában.

A hírközlési szolgáltatókat az egyeztetésbe bevontuk.
A tervdokumentációt a kért módon megküldjük.

5./ B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: (I.sz.: 35500/1925-1/2016.ált., kelt: 2016. február 18.)
Tájékoztat, hogy a felszín alatti víz állapota szempontjából
a település érzékeny területnek minősül.
5.1.
Tájékoztat a vonatkozó jogszabályokról.
5.2.
6./

6.1.

6.2.
6.3.

A tárgyi előírásokat és jogszabályokat figyelembe
vesszük.

A véleményezésben részt kíván venni.

–

HMKH_Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály_Bányászati Osztálya: (I.sz.: BO/15/2532/2016., kelt: 2016. február 22.)
Tájékoztat a területen lévő, megkutatott, ipari készlettel
rendelkező ásványi nyersanyaggal rendelkező
helyszínekről, melyek szerepelnek az Állami Ásványi
Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon
Nyilvántartásban.
Tájékoztat, hogy a Bányafelügyelet a település területén
felszínmozgást nem tart nyilván.
Az eljárásban részt kíván venni, az anyagot elektronikus
adathordozón is tudja fogadni.

7./ Bükki Nemzeti Park Igazgatósága: (I.sz.: I-140/2/2016., kelt: 2016. február 23.)
7.1.

Tájékoztat a település területén lévő védett természeti
területeket, természeti értékeket tartalmazó
jogszabályokról.

7.2.

Adatszolgáltatását a mellékelt CD-n megküldi.

8./

Köszönjük, a jogszabályokat és adatszolgáltatásokat
a tervezés során figyelembe vettük.

B-A-Z MKH_Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály: (I.sz.: BO/16/2723-2/2016., kelt: 2016.
március 2.)

8.1.

A véleményezésben részt kíván venni.

A terveket véleményezésre megküldjük.

8.2.

Tájékoztat a Kisnána területén lévő védett területekről és
kategóriákról.
Tájékoztat a hulladékgazdálkodási, levegőtisztaságvédelmi, zajvédelmi és a földtani közeg védelme szerinti
előírásokról.

Köszönjük a védett területeket a településrendezési
terveken feltüntetjük.

8.3.

Köszönjük, a jogszabályokat a tervezés során
figyelembe vettük.

9./ NKH Légügyi Hivatal: (I.sz.: FD/RR/NS/A/397/1/1/2016., kelt: 2016. február 12.)
9.1.

A véleményezés további szakaszaiban nem kíván részt
venni.

–

10./ NKH Út- és Hídügyi Főosztály: (I.sz.: UVH/UH/342/1/2016., kelt: 2016. február 17.)
10.1.

Hatáskör hiányában észrevételt nem tesz.

–

11./ HMKH Földhivatali Főosztály: (I.sz.: 10.027/2016., kelt: 2016. február 12. )
Tájékoztat a településen lévő termőföldek egyes minőségi
osztályainak AK-értékeiről, a települési átlagos AKértékekről művelési áganként.
Felhívja a figyelmet a Tfvt. előírásaira, mely szerint a
11.2. települési átlagnál jobb minőségű termőföldek más célú
hasznosítása nem lehetséges.
11.1.

–

–

HM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
(I.sz.: 36000/603-1/2016.ált., kelt: 2016. március 3.)
A véleményezésben részt kíván venni, az anyagot
–
12.1.
elektronikus adathordozón kéri megküldeni.
12./

Tájékoztat: az OTSZ előírásairól, a mentőegységek
12.2. helybiztosításáról, tűztávolságról, és az egyéb vonatkozó
előírásokról.

–

SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK:
TELEPÜLÉSTERVEZŐ:
13./ Verpelét Város Önkormányzata: (I.sz.: 665-2/2016., kelt: 2016. február 16.)
Észrevételt nem tesz.
–
13.1. A véleményezés további szakaszaiban nem kíván részt
venni.

Készült: Budapest, 2017. március 22.
Összeállította:
Tölgyesi Diána
településtervező
TT 13-1374

