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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 község 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. Feladata olyan célrendszer kialakítása, amely hosszútávra (12‐
20 év) irányt mutat a település lakosságának és vezetésének a település fejlesztésével kapcsolatos
döntések meghozatalában. A településfejlesztés sikerességének záloga az egységes szemlélet, egy
koncepcionális térszerkezeti vízió megalkotása, ami a településen belüli nagy struktúrákat, a főbb
zónák, övezetek kívánatos állapotát vázolja fel. Ezáltal értelmezhetővé válnak a lakosság és a
vállalkozások számára is a település céljai, távlati tervei.
A településfejlesztési koncepció részletes elemző vizsgálatra épül, mely a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
1‐es mellékletében meghatározott szempontokat fejti ki. Nézsa településfejlesztési koncepciójának
elkészítéséhez szükséges volt a SWOT elemzés elkészítése is, amelyet a megalapozó vizsgálat című
munkarész már tartalmaz. A SWOT analízisben feltárt erősségek, lehetőségek kiaknázására, a
gyengeségekre, veszélyekre való felkészülésre és a rájuk adandó válaszokra épít a településfejlesztési
koncepció.
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30.§ (4) bekezdésének megfelelően Nézsa 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.
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térségi szerepkör

kapcsolatok,
Társadalom,
demográfia

Regionális

Mezőgazdaság

Gazdaság, Ipar,

ERŐSSÉGEK (S)
- Könnyű elérhetőség, jó
tömegközlekedés Pest megye irányába,
Vác‐Budapest közelsége – elszívó hatás
- Földrajzi elhelyezkedése a
mikrotérségben meghatározó szerep
vállalása
- Közös fenntartású intézményi rendszer
(óvoda, konyha, általános iskola, és
„bölcsőde”)
- Lakosságszám csökkenés az országos
átlag alatti
- Aktív civil szervezetek

GYENGESÉGEK (W)
-

-

‐

Óvoda befogadóképessége
korlátozott

‐

Idősek nappali ellátása nem
megoldott

-

Hiányoznak a kistérségi szintű
konszenzusos döntések a
gazdaságfejlesztés és az
idegenforgalmi ágazat kistérségi
fejlesztését illetően is
Munkavállalók nagy része a
településen kívül dolgozik,
minimális a helyi foglalkoztatottság

-

Kapcsolatok a fővárosi felvevő
piacokkal

-

-

A mezőgazdaságilag hasznosítható
területek aránya meghatározó, az
egyes területeken magas földművelési
érdek

-

Településmarketing stratégia
hiánya

-

Kihasználatlan, jó potenciálú
területek (Kastély park, Horgásztó,
Faluközpont)

-

Hiányzó önkormányzati terület

-

A régen jellemző bogyósgyümölcs‐
és szőlőtermesztés mára nagyon
lecsökkent
Nem a táji adottságoknak megfelelő
intenzív mezőgazdasági művelés, s
az ezzel járó környezeti károk
(erózió, defláció) egyre nagyobb
mérvűek
Az intenzív művelés kedvezőtlen
tájszerkezeti változásokat
eredményez (véderdősávok, övárok
rendszerek megszűnése, földutak
beszántása…)
Illegális hulladék lerakók találhatók
az eldugott földutak mentén
Legeltető állattartás háttérbe
szorulásával is csökken a legelők
kiterjedése, s azok kedvező tájképi
megjelenése
Nem tájbaillő infrastrukturális
elemek zavaró jelenléte a tájban
(villanyoszlopok, légvezetékek,
adótorony…)

-

Természet, környezet

Periférikus elhelyezkedés a megyén
belül, rossz tömegközlekedés
Rétság, Balassagyarmat, Salgótarján
irányába

-

Értékes természeti, táji adottságok
-

-
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ERŐSSÉGEK (S)

Épített környezet, településkép

-

-

Rendezett utcák,

-

Megmaradt történeti
településszerkezet

Infrastruktúra, közművek,
közlekedés

-

-

A meglévő intézmények,
szolgáltatások rendelkezésre állnak

-

-

Egységes utcai fasorok hiánya

-

Egységes építészeti arculat hiánya,
az utcafronti homlokzatok kevés
kivételtől eltekintve jellegtelenek

-

Épített örökséget képviselő
épületek állaga romlik (magtár,
parádés istálló)

-

Elegendő méretű lakóterületi
tartalék hiánya

-

Szennyvíz csatornahálózat hiánya

-

Nem jellemző a megújuló
energiaforrások használata

-

Vízelvezető árkok rossz
minőségűek, kapacitása túl kicsi

-

Egyes településrészeken az internet
elérhetőségének hiánya

-

Az utak, járdák, buszmegállók
minősége sok helyen nem
megfelelő, illetve van ahol hiányzik

Társadalom, demográfia

térségi
szerepkör

Regionális
kapcsolatok,

LEHETŐSÉGEK (O)

VESZÉLYEK (S)

-

Szomszédos, illetve kistérségbeli
településekkel való összefogás

-

Szociális és nevelési‐oktatási
intézmények fejlesztése
Közösségi rendezvényekkel az
összefogás erősítése
A hagyományos, közvetlen települési
légkör tudatos fejlesztése
Többfunkciós sport‐ és játszóterek
kialakítása
A vidéki élet tudatos felértékelése
közösségépítő rendezvények
életrehívása

-

GYENGESÉGEK (W)
Építészetileg átgondolt, zöldfelületi
szempontból megkomponált
faluközpont hiánya
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-

Nem erősödik a települések közötti
szorosabb együttműködés

-

Csökken a fiatalok kötődése a
településhez
A fiatalok nehezen aktivizálhatók a
közösségfejlesztésben

-

A helyi lakosság szemléletformálása a
környezettudatosságra, a helyi
környezet minőségére, állapotára

-

A településkép tudatos javítása
Zöldterületek fejlesztése
Kapcsolt turisztikai szolgáltatások
nyújtása
Műemléki épületek funkcióval való
megtöltése

-

-

Belterületi utak, járdák fejlesztése
Szennyvíz csatornahálózat kiépítése
Internet hálózat fejlesztése
Megújuló energiahasználat
ösztönzése

-

Az infrastruktúra fejlesztés (út
javítás, külterületi útépítés) a
szükségesnél jóval lassabban
valósul meg, a lakosság számára
nem lesz vonzó a település

-

Helyi identitást meghatározó sport‐ és
szabadidős tevékenységek bővítése

-

Tőke‐ és forrás hiányában a
befektetők érdeklődése
alacsonyabb szinten marad

Idegenforgal
om, üdülés

-

-

közlekedés

közművek,

Gazdaság,
Mezőgazdaság

-

Infrastruktúr
a,

-

Természet,
környezet

VESZÉLYEK (S)

Épített környezet,
településkép

LEHETŐSÉGEK (O)
Új vállalkozások befogadása
Települési marketing és
menedzsment tevékenység
egységesítése
Helyi vállalkozói adatbázis kiépítése
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-

-

-

A tőke‐ és információhiány
következtében a helyi kkv‐k
kiszorulnak a piacról
„Alvó település” kialakulása

Rövid távú településfejlesztési
célok, pillanatnyi érdekek prioritása
A lakóterületek nem megfelelő
arculati szabályozásával a település
meglévő építészeti karaktere
leromlik
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1.

JÖVŐKÉP

1.1. A TELEPÜLÉS JÖVŐKÉPE A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, TÁJI, TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT
KÖRNYEZETÉRE VONATKOZÓAN
A jövőkép (vízió) egy olyan célállapotnak a meghatározása, mely a stratégia végrehajtásában szereplők
mindegyike számára a követendő irányt állandóan mutatja. A célállapotot a koncepció minden szintjén
rögzíteni kell.
A jövőképalkotás egyben irányválasztás is, kifejezi készítőinek értékrendjét, aktivitását és
kockázatvállaló képességét. Segítségével lehet a változtatásra, az innovációra, a képességek
fejlesztésére, a tevékenységek folytatására, a versenyben maradásra koncentrálni.
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő‐testülete az alábbi jövőképet határozza meg:
Nézsa a Cserhát Gyöngyszeme
Nézsa a környezet- és a természetvédelmét előtérbe helyezve, földrajzi adottságát kihasználva, a főváros
agglomerációs hatásának előnyeit érvényesítve, és az ökológiai gazdálkodásra építve kívánja megőrizni és
tovább erősíteni a közösség összetartó erejét és olyan települési közösséget teremteni, amely nyitott azok
felé, akik ilyen elvek szerint szeretnének itt élni és otthont teremteni családjuk számára.

1.2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK RÖGZÍTÉSE
A településfejlesztési irányok kijelölése során vannak olyan alapelvek, amelyek meghatározóak a
település fejlesztésének egésze; a beavatkozások tervezése szempontjából.
Nézsa településfejlesztési alapelvei az alábbiak:
Integrált megközelítés, egészben való gondolkodás
Egy‐egy település életének különböző dimenziói (gazdasági, társadalmi‐szociális, környezeti, kulturális)
egymással szorosan összekapcsolódnak, ezért az egyes településfejlesztési beavatkozások csak
integrált megközelítés alkalmazásával lehetnek igazán hatékonyak. A települést tehát ebben
azértelemben egészként szükséges kezelni.
Az integrált megközelítés több szempontból érvényesíthető. Fontos, hogy egy‐egy felismert
komplextársadalmi‐gazdasági probléma megoldására ugyanolyan komplex fejlesztési beavatkozás
szülessen, az intézkedések ne csak részproblémák megoldására irányuljanak. Az integrált megközelítés
az egyesprojektek összefüggéseire is értelmezhetőek. Egyedi projektek, pontszerű városi fejlesztések
helyett egymás hatását kölcsönösen erősítő beavatkozások, komplex fejlesztések szükségesek.
Fenntartható településfejlesztés
A fenntarthatóság olyan fejlődési folyamatot jelent, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy
csökkentené a jövendő generációk képességét arra, hogy saját szükségleteiket kielégítsék. A
megelőzésre, az erőforrások takarékos használatára, a szennyezések minimalizálására, az
újrahasznosításra kell törekedni pontos tervezéssel, gondos megvalósítással és figyelmes használattal.
A településfejlesztés során – a globális kihívásokra válaszolva – kiemelten fontos a fenntarthatófejlődés
feltételeinek biztosítása. A fenntartható fejlődés nemcsak környezeti, hanem gazdasági és társadalmi
fenntarthatóságot is jelent. A politikában a tervezés és megvalósítás során a fenntarthatóságot szintén
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komplex módon szükséges értelmezni, mindhárom dimenziót, s egymásra gyakorolt hatásaikat
figyelembe véve.
A környezeti fenntarthatóság irányába hathat a változatos területhasználat, az okszerű tájgazdálkodás
megvalósítása, a megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezetbarát közlekedési módok előtérbe
helyezése, környezetbarát építőanyagok felhasználása, az épületek energiahatékonyságának javítása,
a helyi gazdaság és a rövid ellátási láncok támogatása, a megfelelő hulladék‐ és vízgazdálkodás,
valamint jól használható úthálózat; zöldfelületek fenntartása a jelenlegi szinten vagy bővítése
általánosságban a falu életének minden területén az erőforrásokkal valótakarékosság és a környezeti
terhelés csökkentése.
A gazdasági fenntarthatóság többek között a többlábon álló helyi gazdaságban, a magas innovációs
szintben, a prosperáló helyi kis‐ és középvállalkozásokban ölthet testet.
A települési lakosság számára a társadalmi fenntarthatóság is elengedhetetlen, mely például a
szubszidiaritáson alapuló demokratikus döntéshozatalt, a megfelelőéletminőség és életkörülmények
biztosítását, a szociális jólétet, a működő és összetartó helyiközösségeket jelenti.
Hatékony fejlesztések
A településfejlesztés során kiemelt fontosságú alapelv a helyi, már rendelkezésre álló erőforrásokra
építkezés, valamint a költséghatékonyság biztosítása. A hatékony településfejlesztés érdekében a
településeknek reálisan kell felmérniük gazdasági és humán erőforrásaikat. A hatékonyság érdekében
nemcsak új erőforrások bevonására, de a meglévő kihasználatlan erőforrások hasznosítására
(kihasználatlan
ingatlanok
hasznosítása,
barnamezős
beruházások,
helyi
termelési
tapasztalatokhasznosítása) is érdemes törekedni. Együttműködőképesnek kell lenni erős
közösségekkel, önkormányzatokkal és civil szervezetekkel. Integrált közösségi szolgáltató terek
fejlesztésével rövid ellátási láncok létrehozására kell törekedni a jövőben.
Szintén fontos fejlesztési elv a hosszú távú (több költségvetési és tervezési ciklusú) gondolkodás, az
egyes fejlesztések, projektek esetében.
A koncepcióban megfogalmazott elképzelések megvalósulását nagyban segíti, ha minden területnek
meg van a maga ’’felelőse’’. Célszerű munkacsoportokat, bizottságokat felállítani, amelyek így az egyes
szakterületeket megismerve a lehető leghatékonyabban tudják a munkát elvégezni.
Kapcsolódás
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.
A helyi gazdaság motorját jelentő vállalkozói réteg megerősítése, támogatása, az önkormányzattal való
szoros együttműködése is lényeges, 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.

Nyilvánosság
A településfejlesztési projektek csak akkor tekinthetők sikeresnek, ha a településen élők úgy érzik, hogy
ezek tényleg értük készültek, nekik szólnak. Ehhez a döntésektől a megvalósításig a lakossággal
folyamatos kommunikáció, transzparens munka fenntartása szükséges.
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2.

CÉLOK

2.1. A TELEPÜLÉS ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA
A település állandó lakosságának megtartása és növelése érdekében nagy hangsúlyt kell kapnia a
település intézményi és szociális ellátó rendszere fejlesztésének, a környezetterhelés csökkentése
érdekében a szennyvízcsatorna hálózat és az utak felújításának már rövid távon, a változó gazdasági
környezethez való alkalmazkodóképesség fejlesztésének, a megfelelő lehetőségek megteremtésének
a szabadidő aktív eltöltéséhez. Hosszú távon el kell érni, hogy a helyi lakosság elfogadó és rugalmas
közösséggé váljon, szeressenek az emberek Nézsán élni és mások is szívesen költözzenek ide.
► NÉPESSÉGMEGTARTÓ ÉS NÉPESSÉGVONZÓ KÉPESSÉG JAVÍTÁSA
Települési szolgáltatások fejlesztése
– a helyi egészségügyi alapellátás javítása, orvosi (házi‐, gyermek‐, fogorvosi) ellátás, védőnői
ellátás fejlesztése, gyógyszertári ellátás fejlesztése
– helyi szolgáltatások számának növelése, szolgáltató központ, inkubátor ház létesítése
kereskedelmi egységek településre csábítása terület biztosítása
– hatósági feladatot ellátó épület felújítása (Közös Önkormányzati Hivatal)
– oktatási, nevelési, és bölcsődei intézményrendszer fejlesztése a modern kor előírásainak
szellemében
– szociális alapellátások fejlesztése (idősek nappali ellátása, stb.)
– közösségi központ fejlesztése (wifi pont, bankautomata, stb.)
Szabadidő aktív eltöltésének biztosítása
– sportolási, rekreációs területek biztosítása  kastélypark, játszótér, kerékpárút fejlesztés,
Nézsai‐horgásztó, sportpálya és környezete rekreációs területté fejlesztése
– közösségszervező munkatárs alkalmazása, rendszeres helyi szabadidős programok szervezése
– közösségi színteret biztosító épületek fejlesztése (művelődési ház, civil ház, könyvtári
szolgáltató hely, parádés istálló) többcélú hasznosításának kialakítása)
Építési telek és lakáskínálat bővítése
– lakatlan, jó állapotú épületek felmérése, önkormányzati szolgálati lakás állomány felújítása,
megtartása, piaci alapú‐ és szociális bérlakás‐rendszer kidolgozása, fejlesztése
– lakóépületek építésére alkalmas területek kialakításának elősegítése
Ismertség növelése, helyi értékek feltárása, turisztika
– szűkebb érdeklődő‐kört vonzó, de tágabb térségi hírűvé válható programok tovább fejlesztése
(falunap, szüreti‐felvonulás, zarándok turizmus népszerűsítése)
– a települést bemutató turisztikai kiadvány készítése – lehetőség szerint a szomszédos
településekkel, turisztikai desztinációkkal együtt
– szálláshelyek kialakításának segítése, elsősorban a bakancsos‐zarándok turisták számára
– kommunikációs csatorna, és település marketing kialakítása a lakosság részére
– szlovák nemzetiségi hagyományok ápolása, szlovák tájház
– gasztronómiai különlegességek, helyi értékek összegyűjtése
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Épített örökség, műemlék épületek állagmegóvása, felújítása
– önkormányzati‐, és egyházi műemlék épületek felújítása, állagának folyamatos megőrzése
(Reviczky kastélyegyüttes, Kálvária, Templom)
– romos műemléki védelem alatt álló romos épületek (Magtár, Parádés istálló) felújítása, helyi
igények felmérése alapján funkcióval való megtöltése (múzeum, szolgáltató ház, stb.)
– helyi értéket képviselő házak felújítása, tájház kialakítása
Tudatos tájhasználat fejlesztése
– az egyes területek adottságainak leginkább megfelelő tájhasználat tudatos fejlesztésével kell
a mainál kedvezőbb állapotokat kialakítani
– a tájesztétikai megújulás mellett a termesztési adottságoknak megfelelő mezőgazdasági
termelés, gyümölcstermesztés, állattenyésztés fejlesztése
– őshonos, illetve őshonossá vált mezőgazdasági termékek előállításának támogatása háztáji
gazdaságok számára is (gyümölcstermesztés, ezen belül bogyós gyümölcstermesztés)
Természeti értékek védelme, környezettudatosság erősítése
– természeti területek (Natura 2000, Ex lege), helyi védelem alatt álló területek (Kastély park,
Szele hegy, víznyelők), külterületi gyepek fenntartása
– állandó és ideiglenes vízfelületek (Nézsai‐patak, Ezersziget horgásztó, Legéndi út melletti tó)
megóvása
– a bakancsos, zarándok és ökoturizmus fejlesztése, turisztikai programok szervezése a környező
településekkel összehangoltan (Piros turistaút, Mária út, egyéb túrautak)
– természeti értékeken alapuló zöldinfrastruktúra fejlesztés, zöldutak, zöldfolyosók kialakítása
összhangban a turizmussal
– környezettudatos gondolkodás népszerűsítése a lakosság körében (komposztálás, helyes
környezet gazdálkodás)
►MŰSZAKI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS
Közműépítés
– felszíni, és felszín alatti vizeink védelme érdekében a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése,
csatlakozás a Galgagutai szennyvíztelepre
– ivóvíz hálózat felújítása
Közlekedés‐ és közterület fejlesztés
– útfelújítások, útépítés
– a főúthálózat mentén gyalogos átkelők kiépítése (zebra), illetve veszélyt jelző napelemes
berendezések telepítése a nehezen belátható útszakaszok mentén (óvoda, bölcsőde)
– járdafelújítások, járdaépítés
– kerékpározásra javasolt útvonalak kijelölése
– személygépjármű parkolók kialakítása, felújítása
– autóbusz megállók felújítása, buszvárók építése
– zöldfelületek, kastélypark, közterek, játszóterek minőségi fejlesztése, megújítása
– csapadékvíz‐elvezetés javítása, vízáteresztő burkolat a járdákra, szűkebb/ hangulatosabb
utcákra
– mezőgazdasági földutak fejlesztése, elkerülő út, meglévő utak karbantartása (Legénd‐Cseres
összekötő út felújítása, Romhány‐Nézsa),
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Megújuló energiaforrások fejlesztése
– napenergia lehetőségeinek népszerűsítése, közintézmények megújuló energiatermelő
berendezéssel történő ellátása
Vízkár elhárítási rendszer felújítása
– külterületi övárok rendszerek visszaállítása, felújítása
– belterületi csapadékvíz hálózat felújítása
Hírközlési létesítmények fejlesztése
– hírközlési hálózat korszerűsítése, fejlesztése (lefedettség, adatátviteli sebesség növelés)
– lakossági internet‐ellátás fejlesztése
► TELEPÜLÉSARCULAT MEGÓVÁSA, JAVÍTÁSA
Közösen Nézsáért
– egyedi helyi védelem alatt álló épületek felmérése, dokumentálása, felújításukra kiírt pályázati
anyagok elkészítésének menedzselése
– közösségi kertészkedés a közterületeken (pl. virágültetés, gazolás)
– „Tiszta udvar, rendes ház” címek kiosztása, „Virágzó Nézsai Porták” szépségverseny
meghirdetése
Településképi szabályok érvényesítése
– a Településkép védelmi rendelet előírásainak betartatása az Önkormányzat részéről,
időközönkénti ellenőrzése az egész faluban
– települési főépítész megbízása a szomszédos településekkel közösen
► HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS
Szelíd gazdaságfejlesztés
⎼

⎼
⎼

gazdasági és mezőgazdasági üzemi területek környezeti hatásainak figyelembevételével új,
részletes szabályozás meghatározása, a település adottságaihoz illő gazdasági tevékenységek
bevonzása
a mezőgazdasági termelés fenntarthatóságának, a művelés veszélyeztetését kizáró helyi
szabályok biztosítása
régi, barna mezős telephelyek környezetkímélő, környezettudatos fejlesztésének elősegítése
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2.2. RÉSZCÉLOK ÉS A BEAVATKOZÁSOK TERÜLETI EGYSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA
A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata
Jövőkép
Nézsa a Cserhát Gyöngyszeme
Nézsa a környezet- és a természetvédelmét előtérbe helyezve, földrajzi adottságát kihasználva, a főváros
agglomerációs hatásának előnyeit érvényesítve, és az ökológiai gazdálkodásra építve kívánja megőrizni és
tovább erősíteni a közösség összetartó erejét és olyan települési közösséget teremteni, amely nyitott azok
felé, akik ilyen elvek szerint szeretnének itt élni és otthont teremteni családjuk számára.
Elvek
Integrált
megközelítés,
egészben való
gondolkodás

Fenntartható
településfejlesztés

Hatékony
fejlesztések

Kapcsolódás

Nyilvánosság

Átfogó célok
(1)Közösen
Nézsáért

(2) Lakáskínálat‐,
építési telkek
bővítése

(3) Települési
szolgáltatások
fejlesztése

(6) Településképi
szabályok
érvényesítése

(7) Tudatos
tájhasználat
fejlesztése

(8) Közlekedés‐
és közterület
fejlesztés

(14) Épített
örökség,
műemlék
épületek
állagmegóvása‐
felújítása

(9) Természeti
értékek védelme,
környezettudatosság
erősítése

(12) Közműépítés

(13) Megújuló
energiaforrások
fejlesztése
(11) Szelíd
gazdaságfejlesztés

(10) Hírközlési
létesítmények
fejlesztése
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(4) Szabadidő
aktív eltöltésének
biztosítása

(5) Ismertség
növelés, helyi
értékek
feltárása,
turisztika

Az ábra az EU célkitűzéseinek és Nézsa átfogó céljainak kapcsolódásait szemlélteti:

Éghajlatváltozás elleni küzdelem és
fenntartható energiagazdálkodás

Oktatás: a korai iskolaelhagyók
aránya csökkenjen 10% alá, és a 30‐
34 év közötti uniós polgárok
legalább 40%‐a rendelkezzen
felsőfokú végzettséggel

Küzdelem a szegénység a társadalmi
kirekesztés ellen

(11)

K+F: az EU GDP‐jének 3%‐át fordítsa
kutatásra‐fejlesztésre

Foglalkoztatás: a 20‐64
éveskorosztály 75%‐ának
legyen munkája

EU tematikus célkitűzései (2020‐2030)

(10)

(7) (8) (9) (12)
(13)

(1) (3) (14)

(2) (4) (5)

A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre
►TELEPÜLÉS KÖZPONT ÉS A KASTÉLYPARK
A település központi része felújításra szorul, megfelelő arculat kialakítása mellett célszerű a még romos
épületeket felújítani, és egy egységes arculatot kialakítani az alábbi terület egységen
Központi részt: Nézsa‐Legénd‐Nógrádsáp útelágazója a 2115‐ és a 21115 számú útkereszteződés. A
település központját az alábbi épület együttesek „határolják”:
Reviczky kastély együttes (Mikszáth Kálmán Általános Iskola) 204/3 hrsz
Reviczky kastély együttes (Szent Jakab Fiók Gyógyszertár) 203 hrsz
Orvosi Rendelő 202 hrsz
Polgármesteri Hivatal épülete 204/4 hrsz
Magtár 231/1 hrsz
Művelődési ház 231/2 hrsz
Parádés Istálló 231/3 hrsz
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A Szondi út ‐ Dózsa út kereszteződésben a faluközponti szerepe a Szondi út és Kis utca között terjedő
szakaszon erősítendő, a területre közterület‐rendezési terv készítendő. A településközpont
kialakításának érdekében a Szondi út 97. szám előtt a Parádés istálló közvetlen utcafronti szakaszán,
illetve a Művelődési ház előtt, teresedésekkel összefüggő, a terepadottságokat kihasználó térrendszer
alakítandó ki, melyet a Park utca 1. szám a Polgármesteri Hivatal előtti zöldövezetben is folytatni
szükséges. Az orvosi rendelő szomszédságában lévő gyógyszertár épülete előtt, valamint az általános
iskola bejáratánál az intézményi funkciókhoz kapcsolódóan a gépjármű parkolási lehetőség kiépítése
szükséges. A romos műemléki épületek állagmegóvása mellett új funkcióval (Magtár ‐ Parádés Istálló:
nemzetiségi múzeum, integrált közösségi tér, klubhelyiség, zarándokszállás, szolgáltató ház, szociális
alapellátást biztosító egység, étterem) való megtöltése révén a teljes vagy szakaszos felújításukat
indokolt elvégezni. Nézsa központjának hangsúlyát a Hősök terének zöldfelülete adja az emlékművel.
A tér tájépítészeti újragondolása, zöldfelületének megújítása, fásítása és itt is az intézményi funkciók
által szükséges parkolási lehetőségek megteremtése a településközpont kialakításának célját erősíti
tovább.
Reviczky kastélypark életre keltése

A nézsai Reviczky kastély parkja ökológiai, táji és szerkezeti szempontból is kiemelt figyelemmel
kezelendő természetvédelmi területe a településnek. A park területe 4,5 ha azon 23 féle őshonos
fafajta található, melyek életkora meghaladja a 120‐150 évet. A kastélypark a revitalizáció után (park
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rendezése, kísérő élőhelyek megőrzése, sétaút, madárfigyelő, településtörténeti bemutató, tómeder
tisztítása) egy lánc lehetne, ami összetartja, összeköti a falut az elnyúló településrészeivel. A park, ami
a település központja, annak lenyűgöző kastély épülete a mai napig meghatározó község
elhelyezkedését tekintve. Fő jellemzője, vonzereje a faluhoz való kötődés kulcspontja.
A park felújítása során egyaránt gondoskodni kell a kísérő élőhelyek megőrzéséről, az ökológiai
szerepkör maradéktalan kiszolgálásáról, a víz és a lakosság közötti kapcsolat megteremtéséről, az
arculatformálásról. A kastélypark kitűnő lehetőséget biztosít a már említett fejlesztések összefűzésére
és a térségi kapcsolatok kialakítására is, amennyiben a turisztikai infrastruktúra mentén zöldutakat,
zöldfolyosókat, sétányokat alakítunk ki.
A kastélypark szomszédságában található sportpálya mely akár a parkkal együtt a szabadidő aktív
eltöltésére alkalmas terület, összekapcsolva egységet és a sport célok hasznosítását eredményezheti.
A szabadidős, és közösségi, feladatok sokoldalú kihasználása mellett a turisztikai potenciál erősítése is
a cél:
 Ifjúsági programok a kastélypark területén
 A kastélypark mellett új sportterület kijelölésével megvalósuló sportcsarnok (kispályás futball,
kézilabda, röplabda, asztali tenisz) és kiszolgáló épület, valamint műfüves pálya építése, amely
ide vonzza térség sportolni vágyó fiataljait, időseit egyaránt
 A Reviczky kastély kiváló helyszínül szolgál például fesztiválok, falunapi, búcsúi koncerteknek,
vagy színdarabok előadásának helyszínének is
 Téli, átmeneti időszakokban a Művelődési ház épületének minél nagyobb kihasználása a
javasolt programok területén (színházi előadás, filmvetítés, sport, diszkó, stb)

►KASTÉLYTÓL A TEMPLOMIG
A Szondi út – Kis utca, illetve a Szondi út – Csővári út kereszteződése közötti szakaszon belül az azt
határoló térfalakat alkotó épületeket is kiemelten kell kezelni, ezért az erre a területre eső épületek
külső felújítására, a program által kijelölt terület zöldfelületeinek, közparkjainak, kerítéseinek
rendezésére, létrehozására, felújítására különös gondot kell fordítani. A település környezetét és
megjelenését javító kisléptékű infrastruktúra‐fejlesztések (zárt árok, minőségi burkolat kialakítása), a
Szondi út mentén zöldfelületek; látvány és használati térelemek kialakítása, meglévők fejlesztése
kívánatos, illetve folytatni kell a virágosítási és zöldítési programokat is.
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►TELEPÜLÉSKÖZPONT, LAKÓTERÜLETEK
Közösségfejlesztés helyben és környékben minden korosztályt (fiatalt-időst) gazdagító programok
Amint korábban is írtuk, a falu egyik legfontosabb feladata egy közösségszervező munkatárs
megbízása, aki mind a helyi és környékben élő fiatalok és idősek részére tartalmas tanfolyamokat,
programokat szervez, az egész életen át tartó tanulást preferálva. Ezzel erősíti a gyerekek kötődését,
a helyiek identitását, a falu népszerűségét, továbbá az ifjúsági programok által egyre élhetőbbé teszik
a települést.
Javaslatok programokra:
 szabadidős programok (sport, női torna, testépítés, „nagy sportágválasztó” csapatsportválasztó a
fiataloknak, egyéb egészséges életmód területén)
 történelmi, helytörténeti, és szlovák nemzetiségi kiállítások, előadás sorozatok szervezése
 idősek klubja, klubhelység kialakítása
 nyelvtanfolyamok szervezése angol, szlovák
 ifjúsági táborok, versenyek, alkotó tábor, önkéntes munkák szervezése
 ifjúsági klubterem fejlesztése, programokkal való megtöltése (darts, biliárd, csocsó, társasjátékok)
 közös – nyáron szabadtéri – torna, futball,
asztali tenisz (felnőtt, gyerek) szervezése,
 a felnőtt‐, és idős korosztály részére
foglalkozások,
szakkörök
szervezése
(kézműves, varró, virágkötő, színjátszó)
 Hagyományápolás
népzene,
néptánc
oktatás szervezése
 Közösségi önkéntes munka szervezése
(temető, közparkok tisztántartása) (50 óra
közösségi szolgálat beszámítással)
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Bakancsos turisták, túrázók, szálláshely kialakítás turizmusfejlesztés
Nézsa és a Cserhát adottságait kihasználva a településen áthaladó Mária út (Vác‐Nézsa‐Buják‐
Mátraverebély‐Szentkút) mentén zarándokszállás építését célszerű tervezni. A javasolt elképzelésről
már több terv is készült, ezeket célszerű felülvizsgálni, és a turista útvonal mentén a szükséges forrás
rendelkezésre állása esetén megvalósítani.

►NÉZSA‐DÉL
Ezersziget horgász -tó fejlesztése
A Nézsai‐patak mellett a Vas‐hegy lábánál
található az Ezersziget horgásztó a 704 hrsz‐ú
területen, a vízfelület nagysága 2,5 ha.
A terület magán tulajdonban van, és aktív
horgász turizmust szolgálja ki az ide látogatók
részére.
Célszerű lenne a területet tovább fejleszteni,
illetve figyelembe venni a tóhoz kapcsolódó
Tavirózsa lakópark fejlesztési elképzeléseit. A
településen sajnos hiányzik az étterem
szolgáltatás, ezért célszerű kialakítani a tó
partján egy éttermi, vendéglátó egységet akár
szálláshely funkcióval együtt.
A tóhoz vezető önkormányzati utat célszerű úgy
felújítani, hogy kerékpárosok is biztonságosan
közlekedhessenek rajta. Illetve a horgásztó
érintésével a gyalogosok és turisták könnyedén
feljuthassanak a Vas‐hegyre, és a Csővári vár
romjaihoz is, a turista utakat, azok jelöléseit is
célszerű átvezetni térképeken és egyéb mobil
applikációkon,
hogy
minél
jobban
hozzákapcsolódjon a Bánki nyár turisztikai
attrakcióhoz.
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Közösségi kertészkedés és helyi piac népszerűsítése

A közös kertészkedés különböző korú és hátterű embereket szervez közösségbe, akik a közös munka
során elsajátított szemléletet az élet más területein is gyakorolják: környezettudatos, egymás
munkáját megbecsülő lakói a településüknek. A kertek közösségteremtő erejük és nevelő funkciójuk
mellett friss zöldséggel, gyümölccsel, fűszernövénnyel látják el az őket gondozó lakókat.
A koncepcióban a közösségi kert – plébániai kert gazdájának a faluban működő Szent Jakab Alapítványt
javasoljuk, ahol ezáltal a gyerekek egyes felnőttek segítségével az ehhez kapcsolódó szervezési
feladatokba is beletanulhatnak. Helyszínül szolgálhat az elméleti oktatásoknak a Plébánia közösségi
terme, és kertje mely 0,5 hektárt is meghaladja és patak folyik rajta keresztül, illetve működhet az a
verzió is, amelyben a résztvevők „vetésforgó‐szerűen” saját, és egyes elhagyatott magán kertekben
kertészkednek bár utóbbi egyre kevésbé népszerű.
A helyi terményekből helyi termékeket készítenek, és rendszeres helyi piacot hoznak létre. Emellett a
feleslegessé vált, vagy termény többlet esetén értékesítési céllal nézsai adok‐veszek weboldalt
üzemeltet a község. A piacon megjelenő értékes és érdekes helyi termékekkel a helyi lakosok, és az
átutazó vagy szomszédos települések lakói is egészséges, friss ételeket vásárolhatnak helyben. A helyi
piac üzemeltetésére korábban már volt kezdeményezés, vetőmag csere‐bere, és az adventi vásár
keretein belül is.
►GAZDASÁGI TERÜLET
Nézsa gazdasági területe a faluközpontot szegélyező Park utca végén alakult ki, jellemzően a hűtőház
épületeivel. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar lehet az a két ágazat, ami a vidéki emberek elsődleges
termelését fejlesztheti, javíthatja az életminőségüket, és ezekkel hozzáadott értéket tudnak teremteni
az Európai Unió piacán is. Az agrártermékek versenyképességének és piaci stabilitásának kiemelkedő
tényezője a minél magasabb szintű és minőségű feldolgozottság. A feldolgozási tevékenységhez
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kapcsolódóan épületek, építmények energiahatékonyság fokozást célzó korszerűsítésére, felújítására,
illetve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására is szükség van. Nézsa célja, hogy
a megújuló energia használatának ösztönzése, a gazdasági területek együttes fejlesztése, valamint
ezek térbeli együttműködését tegyen lehetővé. A település a gazdasági területek kijelölésével kívánja
ösztönözni az új munkahelyek megjelenését, illetve a mezőgazdasági termelést a faluban. A gazdasági
területek kijelölésekor a környezetvédelmi szempontokat, a lakóterületek legkisebb zavarását
szemelőt tartva alakítja ki a szabályozási előírásokat. Ezzel hozzájárul a versenyképesebb vállalati,
termelési és termékstruktúra kialakításához, valamint elősegíti a piacra jutást, a piaci keresletre
és/vagy termékpálya együttműködésre alapozott kapacitás kialakítását és bővítését.

3.

KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ

3.1. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS
KÖRNYEZETI ADATOK MEGHATÁROZÁSA
Jelen településfejlesztési koncepció Nézsa Község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatával
egyidőben készül. Ezt megelőzően elkészült a Megalapozó vizsgálat, mely a 314/2012. (XI. 8.). Korm.
rendelet 1. mellékletében előírt tartalmi követelményeknek megfelelően – a 2011‐es statisztikai
adatok felhasználásával – készült, így valamennyi társadalmi, gazdasági és környezeti adatot tartalmaz.

3.2. JAVASLAT A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA FŐ ELEMEINEK TÉRBELI RENDJÉRE ÉS A
TERÜLET‐FELHASZNÁLÁSRA IRÁNYULÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZTATÁSOKRA
Nézsa nem tervez zöldmezős beruházásokat, a kompakt település elvét követve a település már
kialakult beépített területeinek átgondolását, a mai területhasználati igényeknek megfelelően inkább
a belső tartalékait és lehetőségeit kívánja kihasználni. Az új utcák kialakítását tömbfeltárásokkal
szeretné elősegíteni.
Megállapítható, hogy a parkolási szükségletek kiszolgálása mind kiépítésben, mind darabszámban
hiányos, ezért javasolt a parkolási igények felmérése a településen.
Célszerű a jelenleg burkolatlan földutak szilárd burkolattal történő kiépítése, a gyalogutak kijelölése és
szintén szilárd burkolattal történő ellátása. A hiányzó járdakapcsolatokat javasolt kialakítani. Továbbá
a település utcáit összekötő gyalogos közlekedésre alkalmas gyalogutakat célszerű felújítani,
fejleszteni, a patakok mentén hidakkal, hogy minél könnyebben el lehessen jutni a település
központjában gyalogosan, vagy akár kerékpárral egyaránt. (Alkotmány‐Szondi, Szondi‐Kossuth,
Kossuth‐Petőfi összekötő)
A településen komoly környezetvédelmi veszélyt jelent, hogy a lakosság a keletkező szennyvizeket
jelenleg ingatlanonként kialakított derítőkben gyűjti. Mivel ezen derítők vélhetően műszakilag nem
megfelelően kialakítottak, ezért a szennyvizek elszivároghatnak a talajban, amellyel jelentős
mértékben szennyezhetik a talajt, illetve talajvizet. A szennyvízelvezető rendszer kialakítása révén ezt
a szennyezést el lehetne kerülni és az ingatlanokat is komfortosabbá lehetne tenni. Jelenleg ezért az
önkormányzat egyik fő célként tűzte ki a szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás megoldását. Ennek
érdekében a Közép‐Duna‐völgyi Vízügyi Igazgatóság részéről kérte a szennyvíz agglomerációs
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átsorolását, amely jóváhagyása esetén a település a Galgagutai szennyvíz agglomerációhoz tartozna.
Jelenleg ezen agglomerációhoz tartozó települések: Becske, Bercel, Galgaguta, Legénd, Nógrádkövesd,
Nógrádsáp és Szécsénke. A Galgagután létesítendő új szennyvíztisztító telep vízjogi létesítési engedélye
már számol a Nézsáról érkező, keletkező szennyvizek mennyiségével is. Fontos megjegyezni, hogy
amennyiben kiépül a szennyvízcsatorna‐hálózat ott azonnal szorgalmazni szükséges a
szennycsatornára történő rákötést. Amely területen a közcsatornázás még nem megoldott, ott a
kommunális szennyvíz gyűjtésére zárt, vízzáró szennyvíztároló kialakítása szükséges a csatornahálózat
kiépítéséig. A szennyvíztárolók vízzáróságát három évente ellenőrizni kell.
A fosszilis energiahordozókból származó szén‐dioxid kibocsátás jelentős csökkentése hazánk számára
egyfelől szükség, hiszen országunkat is egyre súlyosabban érinti a klímaváltozás, másfelől kötelező
feladat európai uniós kötelezettségvállalásainkból adódóan. Magyarországnak 5 év alatt a mostani 10
százalék körüli értékről 14,65 százalékra kell növelnie a megújuló energiák részarányát. A szén alapú
energiatermelés helyett így fokozottan át kell állnunk a megújuló energiahordozókra. A napenergia az
egyik leginkább korlátlanul rendelkezésre álló megújuló, tiszta energiaforrás Magyarországon. Évi
körülbelül 2100 óra a napsütéses órák száma, ami azt jelenti, hogy hazánkban mindenképpen érdemes
hasznosítani ezen megújuló energiát, ám egyelőre még csak igen kis hányadát használjuk ki
lehetőségeinket. Magyarországnak a környezetvédelmi kihívásokon túl, a jelentős energia
importfüggőség miatt is változtatnia kell energiastruktúráján, és a helyben rendelkezésre álló
zöldenergiákat kell mind hatékonyabban kiaknáznia.
Megfelelő képzésre, digitalizációra, és jó infrastruktúrára van szükség ahhoz, hogy helyben maradjon
a lakosság. Nézsa község célja, hogy a település lakosságának magas szintű technológiai és szociális
környezetet teremtsen, mely által segíthet megállítani a falu elöregedését és ezzel együtt az
elvándorlást, illetve javíthatja a szolgáltatások színvonalát. A szupergyors internet, az optikai
adatátvitelihálózat kiépítése és a technikai változásokhoz igazított folyamatos fejlesztése ma már a
település lakosságszám megtartásában az egyik legfontosabb szerepet tölti be.
Az életmódváltozás, a mesterséges felületek növekedése, a lakosságszám növekedése, az állandó
modernizáció az elmúlt évszázadban felgyorsították a tájváltozási folyamatokat, ami a jövőben is
várhatóan hasonló ütemben fog zajlani, így a felkészülés, a táj jellegének védelme, az értékes tájkép
megőrzése különösen fontossá vált. Nézsa jövőképét tekintve – az országos fejlesztési irányelveknek
megfelelően – középtávon megvalósítandó környezetstratégiai feladat kell, hogy legyen a kedvező táji
adottságok megőrzése, a táj szerkezetének és karakterének kedvezőtlen irányú változásának
megállítása, visszafordítása, ennek kapcsán a természeti adottságokon alapuló okszerű tájgazdálkodás
kialakítása.

20

3.3. AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK ÉS A VÉDETTSÉG BEMUTATÁSA, JAVASLATOK AZ ÖRÖKSÉG
VÉDELMÉRE ÉS AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉK ALAPÚ, FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSÉRE
Az épített örökség védelme érdekében az Örökségvédelmi hatástanulmány örökségvédelmi, illetve
jogalkotási jellegű feladatokat fogalmaz meg:
Jogalkotás jellegű tevékenység





A műemlékek műemléki környezete ésszerűsítésének, módosításának kezdeményezése a
műemléki hatóságnál, mivel az egykor megállapított „ex lege” eljárással a szomszédos nagy
terjedelmű teljes ingatlanok és pontatlan helyrajzi számok is kerültek a védendő környezetbe.
Ez a műemléki érték érvénysülése szempontjából fölösleges, ugyanakkor megnöveli a nem
műemléki ingatlanokon folytatandó esetleges építési beruházások terheit.
a törvényi előírásoknak megfelelően a Települési Arculati Kézikönyv (TAK)
felülvizsgálata/kiegészítése a hatástanulmány alapján
a TAK és az örökségvédelmi hatástanulmány alapján a településkép védelmi rendelet
folyamatos karbantartása

Örökségvédelmi tevékenység








a TAK ismertetése és közreadása a helyi lakosság széles körében
a helyi védelem kihirdetése és a fejlesztési lehetőségek ismertetése
segítség nyújtása a magánszemélyek számára kiírt pályázatok kitöltésében
pályázati támogatási lehetőségek keresése, megteremtése a helyi utcaképi és egyedi védelem
alatt álló épületek felújításához,
pályázati támogatási lehetőségek keresése, megteremtése a Szent Jakab templom,
környezetének felújításához – tevékenység kezdeményezése a Váci Egyházmegye felé,
a Reviczky kastély együttes kerttörténeti dokumentáció alapján történő fejlesztése, pályázati
támogatás alapján.
A Magtár, és a Parádés istálló állapotromlásának felülvizsgálata –kedvező pályázati
lehetőségek kihasználását követően azok felújítása

A védendő utcaképek meghatározása
Alapelv: Védelem ott javasolt, ahol olyan összefüggő épületsor van, amelynek egyes elemei a település
építészeti örökségének jellegzetes tanújelei. Nézsán még sok jellegzetes, a falu fejlődését és régi képét
mutató épület maradt meg. A csoportosan is meglevők utcaképi védelmet érdemelnek. A Szent Jakab
templom és környezete, Reviczky kastély és környezete, illetve a Szent Anna Kálvária és Kápolna
zöldfelületével védendő terület. Utcaképi védelemre érdemes még a Szondi út 11‐19, Szabadság tér 1‐
8, Dózsa utca 13.
Az utcaképvédelem paraméterei és a védelem céljának biztosítása
A jellemző vonásokat (paraméterek) az alábbi sematikus ábra alapján lehet meghatározni:
A) a lakóház homlokzati hossza (általában 5,8‐ 7 m között)
B) oldalkert homlokzati hossza (kerítés jellege fontos, a 12‐16 m‐es telekszélesség függvénye)
C) az épület homlokzati magassága az ereszig
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a tető hajlás‐szöge (általában 40o‐45o között)

D)

A védelem a paraméterek alkalmazásával tartható be, lényeges az arányosság és a tetősík hajlások
egyneműsége. Felújítás ill. szükség esetén új épület létesítése esetén is ezeket kell alkalmazni,
akkor illeszkedő és a védelem értelmét alátámasztó épület jöhet létre.:
o
o
o
o

tartani kell a beépítés ritmusát A/B arányt
tartani kell az épület utcai homlokzatának arányosságát, A/C
tartani kell a tetősík hajlás‐szöget a (meglévőkön) tapasztalt határokon belül (α= 40‐45o)
lakás fejlesztés/bővítés a lentebb bemutatott modellek, s a megtartás mellett
lehetséges.

Fejlesztési ajánlások, lehetőségek a hagyományos karakter megőrzésével:
A lakóépület és lakás fejlesztésének 1) és 2) változata ajánlható

22

4.

A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMONKÖVETÉSE

4.1. A KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ESZKÖZ‐ ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER
Nézsa Településfejlesztési Koncepcióját az önkormányzatnak határozattal kell elfogadnia. A
képviselőtestületet a polgármester hívja össze. A településfejlesztési koncepcióban foglaltak
megvalósítását az önkormányzat a településrendezési eszközök elkészítésével segíti.
A Képviselő‐testület alapvető feladata a település természetes és épített környezete állapotának
figyelemmel kísérése, védelme, tudatos fejlesztése, a településen lévő és értéket képviselő
településszerkezet és építmények megőrzése. Feladata a területfejlesztéssel és területrendezéssel,
továbbá a településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos feladatok megvitatása, és az
azokról való döntéshozatal.
A településfejlesztési koncepcióban meghatározott fejlesztések nyomon követése, valamint az időközi
felülvizsgálatok elvégzése szintén a testület feladata. A koncepcióban lefektetett fejlesztési
elképzelések irányának megtartásában és megvalósításában a települési főépítész nyújt szakmai
támogatást.
Tájgondnoki hálózattal a táj‐ és természetvédelmi célokért
Egy település átfogó fejlesztése annak végtelen összetettsége és komplexitása révén nem nélkülözheti
a megfelelő szakértelemmel bíró munkatársak, szakértők bevonását. Nézsán a koncepció célkitűzései
között hangsúllyal kapnak helyet a táji‐ és természetvédelmi központú célok, valamint a község
fejlődési lehetőségei között nagy szerepet játszik a környező természetre építő turisztika is. Ezek
megvalósításában sokat segíthet egy térségi szintű tájgondnoki és főtájépítészi hálózat létrehozása. A
rendszer létrehozásának hátterében az a szándék áll, hogy a településtervezés és a helyi építési
hatósági kérdésekben a település táji‐ és természeti környezete, zöld infrastruktúra hálózata, a
külterületi területhasználatra vonatkozó szabályozások is hasonló részletességgel és súllyal essenek
latba, mint az épített környezet. A fenntartható és modern tájhasználat megvalósítását segíti a a
tájgondnok, aki képes a tájvédelem és a területhasználatok összehangolását biztosítani, továbbá a
tájesztétikai szempontokat érvényesíteni. Fejlesztési elképzeléseivel képes a helyi értékek
megőrzésére és kiaknázására, valamint alkalmas a térségek komplex megújulásával foglalkozó térségi
koordinátori szerep betöltésére. A feladatkört betöltő szakember szemléletével, ökológiai tudásával,
tájgazdálkodási és fejlesztéspolitikai ismereteivel, valamint a helyi erőforrások felismerésére és
mozgósítására való képességével elősegíti Nézsa tudatos és fenntartható fejlődését. Javasolt, hogy
Nézsa a környező községekkel összefogásban legyen kezdeményező úttörője a tájgondnoki és
főtájépítészi hálózat létrehozásának a régióban, gondoskodjon munkatársai szakirányú
továbbképzéséről.

4.2. JAVASLAT A KONCEPCIÓ ÉS A VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSÉRE, A
FELÜLVIZSGÁLAT RENDJÉRE
A településfejlesztési koncepcióban foglalt célok érvényesülése érdekében a község képviselő‐
testülete évenként áttekinti az időközben elvégzett településfejlesztési tevékenységeket és
döntéseket. Az éves áttekintés során figyelembe kell venni a felmerült lakossági igényeket,
valamint a jogszabályi környezet változásából eredő kötelezettségeket. Az évenkénti áttekintés
során felmerült változtatási igényeket folyamatosan rendszerezni kell és értékelni azok
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társadalmi, gazdasági, műszaki, valamint környezeti vonatkozásait. A településfejlesztési
koncepciót 10 évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során célszerű a településszerkezeti terv
átfogó elemzését is elvégezni, és szükség esetén a módosításról önkormányzati határozatot kell
hozni.

24

