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A jövőkép a település fejlődési pályájára vonatkozó víziót hivatott megjeleníteni. A jövőkép részben 
eredményszemléletű, azt mutatja be, hogy milyen eredmények elérését tartja kívánatosnak az 
Önkormányzat. Másrészt pozitív üzenetet fogalmaz meg a helyi lakosok és más külső szereplők felé. 
Az üzenet arról szól, hogy a településnek pontos képe van arról, hova szeretne eljutni, és ezt milyen 
elvek mentén képzeli el. Természetesen jövőképet akkor van értelme megfogalmazni, ha az 
Önkormányzatnak arról is van elképzelése, hogy milyen úton lehet elérni azt. A Településfejlesztési 
Tervben foglaltak fontos eleme ennek az útnak. Az Önkormányzat abban hisz, hogy a település akkor 
tud sikeressé válni, ha a fejlesztések nem ad-hoc ötletek alapján valósulnak meg, hanem átgondolt 
fejlesztési koncepció adja az alapját a fejlesztéseknek. 

 

 

  

1. JÖVŐKÉP 

Legyen Szebény az a település: 

 

➢ ahol a helyi lakosság úgy érezheti, hogy megbecsülik! 

➢ amire igazi otthonként tudnak tekinteni a helyiek! 

➢ ami a jelenben sem feledkezik el a jövőjéről! 

➢ amely tiszteletben tartja, megvigyázza és büszkén bemutatja a rá 
hagyott örökségét! 
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➢ Legyen Szebény az a település, ahol a helyi lakosság úgy érezheti, hogy megbecsülik! 

 

Az önkormányzati fejlesztések fókuszában a helyi lakosságnak kell állnia. A fejlesztések akkor 

sikeresek, ha azok érdemi és konkrét változásokat eredményeznek, illetve javul a településen élők 

általános közérzete is. A helyi humánerőforrás fejlesztését célzó intézkedések, amennyiben jól 

kerülnek megtervezésre, az egyik legjobban megtérülő befektetésnek számítanak. A humánerőforrás 

terén kettős felelőssége van az Önkormányzatnak: támogatás és helyzetbe hozás. A 

humánszolgáltatások az egyik legfontosabb kapcsolódási felület az Önkormányzat és a helyi lakosság 

között. Az egészségügyi, szociális szolgáltatások alapvetően tudják meghatározni a lakosok 

közérzetét. Az az Önkormányzat, amely komolyan gondolja, hogy megbecsüli a helyi lakosságot, nem 

engedi ezeken a területeken a forráskivonást. Gondoskodó attitűdre van szükség, ahol a 

szolgáltatások szélesítésére, illetve a szolgáltatások színvonalának emelésére van szükség. 

 

➢ Legyen Szebény az a település, amire igazi otthonként tudnak tekinteni a helyiek! 

 

Szebény egy kellemes hangulatú, nyugodt falu, számos építészeti emlékkel. Az önkormányzat 

fontosnak tartja, hogy a település alapvető karaktere ne változzon, hiszen ez adja a település és a 

helyi lakosok közötti erős kötődés alapját. Szebény nem csak lakóhelyként, hanem igazi otthonként 

kívánja magát meghatározni. Szebénynek olyan településnek kell maradnia, ahol a helyi lakosok 

biztonságban érzik magukat, ahol pihentető környezetben tudják a hétköznapok fáradalmait 

kipihenni. Mindehhez elengedhetetlen az épített és természeti lakókörnyezet megújítása, védelme, 

fenntartása.  

 

➢ Legyen Szebény az a település, ami a jelenben sem feledkezik el a jövőjéről! 

 

Az Önkormányzat azt vallja, hogy azok az igazán jó befektetések, fejlesztések, amelyek 

figyelembe veszik a döntések közvetett és hosszú távú hatásait. Ennek az elvnek már az 

önkormányzati döntéshozatal során meg kell jelennie. A felelős fejlesztéspolitika azt jelenti, hogy 

azok az intézkedések tudnak megvalósulni, amik összhangba hozhatóak a település költségvetési 

lehetőségeivel, figyelembe veszik a helyi társadalmi, a környezeti és gazdasági adottságokat és a 

valós társadalmi, gazdasági igényekre adnak választ. 

A felelősség kérdésének másik nagy területe a környezetvédelem, hiszen az ezen a területen hozott 

döntések jelentősen túlmutatnak a jelen problémáin. Az élhető falusi természeti környezet megóvása, 

a levegőtisztaság, a felszín alatti és felszíni vizek védelme, a veszélyes és a kommunális 

hulladékkezelés, a megújuló energiák használata mind része kell, hogy legyen a fenntartható és 

felelős önkormányzati gondolkodásnak. 

 

 

2. STRATÉGIA 
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➢ Legyen Szebény az a település, amely tiszteletben tartja, megvigyázza és büszkén bemutatja a 
rá hagyott örökségét 

 

Szebény a műemlékeivel, a helyi védettséget élvező építészeti örökségeivel, a védett fáival 

méltán büszkélkedhet. Ezek ugyan felelősséget is tesznek a tulajdonosokra, mégis, olyan erőforrások 

ezek, amely méltók arra, hogy a vendégeknek megmutassák őket. Különleges hangulata van a 

dombtetőn felhagyott temetőnek is, amely egyben egy csodás kilátó is a településre, a völgybe. 

Mindkét műemlék épületet felújították, műszaki állapotuk jó. A helyi védettségű építmények 

mindegyike méltó a védelemre, az önkormányzat ösztönző rendszere is segítséget nyújt a 

fenntartásukra. A védett tiszafa és a védett molyhos tölgy bármikor látogathatók, az értékük páratlan.  

A megyei rendezési tervben szereplő távlati célként megfogalmazott térségi kerékpárút 

Szebény részére is megnyithatja a szelíd turizmust, ezek az értékek mentén túraútvonal kijelölésével 

becsalogathatók az arra kerékpározók.  

 

Fentiek alapján az önkormányzat egyértelmű céljai:  

 

➢ a népességszám megtartása,  

➢ a közösségi intézmények működési feltételeinek biztosítása, fejlesztése  

➢ biztonságos lakókörnyezet kialakítása (csapadékvíz elvezetési problémák megoldása) 

➢ a kiaknázható, minimális önerőt kívánó pályázati források lehívása,  

➢ a településüzemeltetés fenntartása, fejlesztése 

➢ megfelelő közösségi közlekedés és jó minőségű, biztonságos utak megvalósítása, 

➢ a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek integrálódása; 

➢ a helyi értékek feltérképezése, megtartása és bemutatása 

 

A célok elérése érdekében akcióterület kijelölésére van szükség, amelyeken belül külön taglaljuk a 
beavatkozást igénylő területeket.  
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2.1 AZ INTEGRÁLT ÉS TEMATIKUS BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK MEGHATÁROZÁSA 

 

> 1. AKCIÓTERÜLET –  

A TELEPÜLÉS BELTERÜLETE 

A jövőképben és a stratégiában megjelölt célok érvényesülése érdekében a fejlesztési terv a 
teljes belterületet egy akcióterületként jelöli meg. 

A társadalmi érdekek megkívánják a pályázati források maximális kiaknázhatóságát, hiszen az 
önkormányzati bevételek nem elegendőek tartalékok felhalmozására, jelentős önerő létrehozására.  

A teljes belterületet érintő problémák megoldása csak a teljes belterület kijelölésével 
oldhatók meg. A csapadékvíz elvezetés problémája közös felelősség, a belterületi úthálózat 
fejlesztése, a hiányzó járdaszakaszok kiépítése, a helyi védett épületek felújítása, a volt plébánia 
területén található telken közösségi tér kialakítása, a tájház kialakítása, a szociális ellátó hálózat 
fenntartása és fejlesztése, valamint a felhagyott temető rendbetétele közös érdek, amelyekhez több 
olyan pályázati forrás is kapcsolódhat, amely közvetve járul hozzá ezen célok megvalósításához.  
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ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IGÉNYEK 1. AKCIÓTERÜLETEN BELÜL: 

 

1. Szebény település intézményrendszere az alapfokú szociális és egészségügyi ellátást helyben 
biztosítja az ott élőknek. A polgármesteri hivatal, az orvosi rendelés, a falugondnoki szolgálat, az 
otthoni segítségnyújtás szociális ellátási rendszere. az itt élőknek nagyon fontos támpont. Ezek 
bárminemű fejlesztése – legyen szó épület felújításról, korszerűsítésről, energiahatékonysági 
beruházásról, szolgáltatás bővítésről vagy akár a humán erőforrás bővítéséről - közös érdek. 
Egyértelmű cél ezek lehetőség szerinti fenntartása, újítása, korszerűsítése. 
 

2. A jelenlegi energiaárak alapján a lakossági és intézményi épületek fenntarthatósága miatt a 
teljes belterületen előnyben kell részesíteni a megújuló energiaforrások telepítését, 
alkalmazását. 

 

BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ TERÜLETEK AZ 1. AKCIÓTERÜLETEN BELÜL: 

 

3. Az elbontott épületek telkei üresen állnak, amelyek beépítése oldaná az épített környezetben 
fellépő feszültséget. Ezek az üresen álló telkek adnak lehetőséget az építeni szándékozóknak az 
ide településre. Ezeknek a telkeknek egy része az önkormányzat tulajdonában áll, így semmi 
nem akadályozza meg a telkek értékesítését és az ide költözni vágyók betelepülését.  

(A Hősök tere üres telekcsoportja) 

4. A település peremutcáiban, valamint a zártkerti részen elszórtan találhatóak felhagyott 
pincelyukak. Esztétikailag kevésbé zavaróak, de a löszfalba vájt lyukak felmérését szükséges 
elvégezni és szükség esetén tömedékelni az esetleges későbbi beomlások elkerülése 
érdekében.  
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5. A Szent István utca felső szakaszán, a Kossuth Lajos utca alsó szakaszán, valamint a Kiss Ernő utca 
felső szakaszán csapadékvíz elvezetési problémák állnak fenn. Egy hétköznapi esős idő még 
nem okoz gondot, de egy-egy nagyobb zivatar esetén egyértelműen kirajzolódik a vízelvezetés 
problémája. A vízkárelhárítási terv készítése folyamatban van, amely konkrét intézkedési tervet 
fogalmaz meg a villámárvizek kezelésére, valamint javaslatot tesz az ilyen jellegű esetek 
megelőzésére. 
 

6. A Szent István utcai garázssor telekfüzérén a valóságban egy út halad keresztül. Ennek az 
útszakasznak a tulajdonjogi és használati jogi tisztázása szükséges. 

 

(forrás: ekozmu.e-epites.hu) 

7. A felhagyott temető (2 hrsz) elhanyagolt, sűrű erdő vette át az uralmat, fizikailag jelenleg nem 
látogatható. Ennek a helynek a rendbetétele, akár kertépítész igénybevételével szükségszerű. A 
növényzet rendezésével nagyon hangulatos látogatható hely állna Szebény rendelkezésére, 
ahonnan a kilátás is csodás a völgyben elterülő településre és a műemlék templomra. 

 

8. A helyi védett épületek felülvizsgálata megtörtént. Sajnálatos tapasztalat, hogy több épület 
megsemmisült, néhányat teljesen átépítettek, így számos érték eltűnt. A település 
feltérképezése során számos újonnan védetté nyilvánítható értékkel rendelkező épület, 
építmény került a látótérbe. Fontos ezeknek az értékeknek a megőrzése, karbantartása, esetleg 
felújítása. 
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9. A volt plébánia épülete (58 hrsz) jelenleg az egyház tulajdonában áll. A tulajdonjog 
önkormányzati kézbe adásáról folytak tárgyalások. Az ingatlan jelenleg felújítást igényel. A telek 
és az épület adottságai megfelelőek egy közösségi tér kialakítására.  
 

10. A zártkerti részben több telek sem rendelkezik közúti, vagy magánúti kapcsolattal. A szokásjog 
alapján közelítik meg ezeket a telkeket. Célszerű lenne feltérképezni őket és javaslatot tenni a 
jogi megközelítésük kialakítására, mert a későbbi fejlesztések ellehetetlenednek a közúti, vagy 
magánúti kapcsolat hiánya miatt. 

 

(forrás: Lechner Nonprofit Kft. adatszolgáltatása) 

11. A Petőfi Sándor utca Véménd irányából bevezető szakasza nagyon szűk, ott a biztonságos 
közlekedést csak forgalom lassító táblák alkalmazásával lehet megoldani. Az utca mindkét 
oldalán utcafrontra telepített épületek állnak, az út kanyarodik, lejtős a terep, így a közterület 
szélessége rövid távon speciális műszaki beavatkozások nélkül nem bővíthető. Járdaszakasz 
nincs kiépítve, az úttesten folyik a gyalogos és esetlegesen a kerékpáros közlekedés is. 
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> 2. AKCIÓTERÜLET –  

KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS TURIZMUS – A RÉGI VASÚTVONAL TERÜLETE 

A felhagyott vasútvonal nagyszerű lehetőséget kínál térségi kerékpárút kialakítására több 
szempontból is. Az első és legfontosabb szempont, hogy a tulajdonviszony rendezett, hiszen a 
Magyar Állam a tulajdonos a területen. A második fontos dolog, hogy a felhagyott vasúti pálya 
kövezése a helyszínen érintetlenül megtalálható, így az jó alapot képez a kivitelezéshez. A harmadik, 
hogy a térség településein áthalad, gyönyörű kacskaringós, a szintvonalakhoz alkalmazkodóan az 
erős lejtőktől és emelkedőktől mentesen. A meglévő régi bakterházak csodás fogadóépületekké 
alakíthatóak.  

 

 

 

 
BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ TERÜLETEK AZ 2. AKCIÓTERÜLETEN BELÜL: 

 

1. A kerékpárút területe, nyomvonala adott. A megvalósítás térségi beruházás alapján lehetséges.  

2. Amennyiben a kerékpárút megvalósul, a jelenleg önkormányzati tulajdonban álló bakterház 
fogadóépület funkcióval való ellátása a cél. A fogadóépület funkcionális célja, hogy a 
kerékpárutat használóknak információval szolgáljon arról, hogy Szebényre értek, ízelítőül 
betekintést mutasson a helyi látnivalókról, elcsábítsa a turistákat, esetleg kis büfét üzemeltessen. 
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3. Célszerű egy belső turistaútvonal megalkotása, amelyre felfűzhetők a helyi látványosságok. A 
turistaútvonal állomáshelyeiről, vonalvezetéséről kiadványokon, plakátokon keresztül 
informálhatóak az érdeklődők.  

4. A volt általános iskola épületében célszerű szálláshely kialakítása, amely az átmenő turistáknak 
tud egy éjszakás ellátást nyújtani, valamint a megvalósítandó közösségi tér kihasználásával akár 
táboroztatásra is sor kerülhet.  
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2.2 RÖVID, KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ TERÜLETI, TEMATIKUS, ÉS ÁGAZATI FEJLESZTÉSI CÉLOK 

 
Fejlesztési célok felsorolása listában:  

A fejlesztési célok az akcióterületeknél meghatározott célok azonos tematikája alapján kerül 
listázásra. A 2.3 pontban található táblázat értelmezése ezek a sorszámok alapján lesz lehetséges. 

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IGÉNYEK 1. akcióterületen belül 

1. intézményrendszer fejlesztési lehetőségeinek felkutatása 

2. megújuló energiaforrások kiépítésének támogatása 

BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ TERÜLETEK az 1. akcióterületen belül: 

3. az üresen álló építési telkek beépítése 

4. a felhagyott pincelyukak feltérképezése 

5. a csapadékvíz elvezetési problémák megoldása 

6. Szent István utcai útszakasz legalizálása 

7. a felhagyott temető rendbetétele 

8. helyi védettség ingatlan-nyilvántartásba vétele és felújítása 

9. a volt plébánia épület telkének megszerzése 

10. a zárványtelkek feltérképezése 

11. A Petőfi utcai veszélyes útszakasz felmérése és megoldási javaslatainak kidolgozása 

BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ TERÜLETEK az 2. akcióterületen belül: 

12. a térségi kerékpárút megvalósítása 

13. a volt bakterházból fogadóépület kialakítása 

14. turistaútvonal megalkotása 

15. szálláshely kialakítása 

 

Fejlesztési célok időtávok szerinti bontásban: 

  F
E

JL
E

S
Z

T
É

S
I C

É
L

O
K

 
rövidtávú középtávú hosszútávú 

intézményrendszer 
fejlesztése 

intézményrendszer 
fejlesztése 

intézményrendszer 
fejlesztése 

megújuló energiaforrások 
kiépítése 

megújuló energiaforrások 
kiépítése 

megújuló energiaforrások 
kiépítése 

az üresen álló építési telkek 
beépítése 

az üresen álló építési telkek 
beépítése 

az üresen álló építési telkek 
beépítése 

a felhagyott pincelyukak 
feltérképezése 

Szent István utcai útszakasz 
legalizálása 

a zárványtelkek 
feltérképezése 

helyi védettség ingatlan-
nyilvántartásba vétele 

a felhagyott temető 
rendbetétele 

a csapadékvíz elvezetési 
problémák megoldása 

 turistaútvonal megalkotása turistaútvonal megalkotása  
a helyi védett épületek 
felújítása 

 A Petőfi utcai veszélyes 
útszakasz felmérése 

a volt plébánia épület 
telkének megszerzése 

a térségi kerékpárút 
megvalósítása 

  

 A Petőfi utcai veszélyes 
útszakasz megoldási 
lehetőségeinek felmérése 

a volt bakterházból 
fogadóépület kialakítása 

    szálláshely kialakítása 
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Fejlesztési célok tematikus bontásban: 

  F
E

JL
E

S
Z

T
É

S
I C

É
L

O
K

 

közlekedési infrastrukturális 
értékvédelemmel 

összefüggő 
turizmussal 
összefüggő 

Szent István utcai 
útszakasz 
legalizálása 

a felhagyott 
pincelyukak 
feltérképezése 

az üresen álló építési 
telkek beépítése 

a felhagyott 
pincelyukak 
feltérképezése 

a zárványtelkek 
feltérképezése 

Szent István utcai 
útszakasz legalizálása 

helyi védettség ingatlan-
nyilvántartásba vétele 

a volt plébánia 
épület telkének 
megszerzése 

turistaútvonal 
megalkotása 

turistaútvonal 
megalkotása 

a felhagyott temető 
rendbetétele 

turistaútvonal 
megalkotása 

 Petőfi utcai 
veszélyes útszakasz 
biztonságossá tétele 

a csapadékvíz 
elvezetési problémák 
megoldása 

a volt plébánia épület 
telkének megszerzése 

a volt bakterházból 
fogadóépület 
kialakítása 

  szálláshely kialakítása 
turistaútvonal 
megalkotása 

szálláshely 
kialakítása 

  

megújuló 
energiaforrások 
kiépítése 

a helyi védett épületek 
felújítása   

    szálláshely kialakítása   

 

 

A fejlesztési célok ágazati bontásban 

F
E

JL
E

S
Z

T
É

S
I C

É
L

O
K

 

Vízügyi Közlekedési Turisztikai 

Szent István utcai 
útszakasz legalizálása 

Szent István utcai 
útszakasz legalizálása 

szálláshely kialakítása 

a csapadékvíz elvezetési 
problémák megoldása 

a zárványtelkek 
feltérképezése 

a volt plébánia épület 
telkének megszerzése 

 turistaútvonal 
megalkotása 

turistaútvonal megalkotása 

 
Petőfi utcai veszélyes 

útszakasz biztonságossá 
tétele 
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2.3 A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI CÉLOK RENDSZERÉNEK ÉS A CÉLOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 
VÁZLATÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

 

Szebény települési léptéke okán és a kijelölt akcióterületek milyensége miatt a célok rendszere 

szorosan egybefonódik. A stratégiai célok között nincs hierarchikus viszony, a célok egymással 

kölcsönhatásban állnak a település fejlődésének kontextusában. 

A fejlesztési célokat a fejezet elején szedtük listába. A fejlesztési célok kapcsolatát az alábbi táblázat 

szemlélteti: 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

11.                

12.                

13.                

14.                

15.                

Jelmagyarázat:  

 kevés kapcsolat 

 jelentős kapcsolat 

 szoros kapcsolat 
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3.1 FELADATOK AZ AKCIÓTERÜLETEKEN BELÜL 

 

1. AKCIÓTERÜLET 

1. Intézményrendszer fejlesztési lehetőségeinek felkutatása 

A meglévő intézmények fejlesztése A helyi humánerőforrás fejlesztését célzó intézkedések, 

az egyik legjobban megtérülő befektetésnek számítanak. A humánszolgáltatások az egyik 

legfontosabb kapcsolódási felület az Önkormányzat és a helyi lakosság között. Az 

egészségügyi, szociális szolgáltatások alapvetően tudják meghatározni a lakosok közérzetét. 

Ezen szolgáltatások színvonalának lehetőségek szerinti emelésére van szükség. 

 

Feladat:  

- az pályázati lehetőségek folyamatos figyelése és a pályázás 

 

2. Megújuló energiaforrások telepítésének támogatása 

Az Önkormányzat nemcsak példaként kell szolgáljon a megújuló energiaforrások 

telepítésében, hanem közre kell működjön abban, hogy tájékoztatásával, a pályázati források 

hirdetésével ösztönözze a lakosságot a megújuló energiaforrások telepítésében.  

 

Feladat:  

- az pályázati lehetőségek folyamatos figyelése, kommunikáció a lakossággal, és a 

pályázás során segítségnyújtás 

 

3. Az elbontott épületek telkeinek beépítése:  

Ez a problémakör szorosan összefügg a lakosságszám megtartásával, valamint az új 

betelepülők idevonzásával. Az önkormányzat tulajdonában álló telkek kedvező áron történő 

meghirdetése elindíthatja a telkek beépülését. Jelenleg vannak olyan kormányzati 

támogatások, amelyek igénybevételével kedvezményesen lehet családi házat építeni (CSOK 

rendszere, lakásépítési támogatás, stb.)   

 

Feladat:  

- az önkormányzati tulajdonban álló telkek meghirdetése különböző felületeken 

 

4. Felhagyott pincelyukak 

Elsődleges feladat a településen található összes pince lajstromba vétele, feltérképezése, 

amely alapvető információt ad annak létezéséről, területi kiterjedéséről, állapotáról, a 

tulajdonosról, és hogy a pincéket használják-e. A következő feladat ezután annak eldöntése, 

hogy az adott pince jelent-e veszélyt a közlekedésre, a szomszédos telkek rendeltetésszerű 

használatát befolyásolja-e, befolyásolhatja-e. A felmérést követően kerülhet sor a veszélyes 

pincék megerősítésére vagy megszüntetésére. 

3. CSELEKVÉSI PROGRAM 
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Feladatok:  

- a településen található pincelyukak helyének pontos megjelölése egy térképen 

- nyilvántartás készítése arról, hogy milyen tulajdonságokkal bírnak a pincék (van-e 

tulajdonosa, használója, a pince állapota, átnyúlik-e más ingatlan alá, stb.) 

- a nem használt és a veszélyes pincék szakértő bevonásával történő állagjavítása, vagy 

tömedékelése 

 

5. Csapadékvíz elvezetés problémája: 

A csapadékvíz elvezetés javasolt megoldása új összekötő és kiegészítő árkok megvalósítása. 

A megvalósításukhoz szükséges a magánterületen haladó tervezett árokszakaszok 

területének megszerzése – vagy a telekrész megvásárlásával, vagy kisajátításával – majd az 

ingatlan-nyilvántartásban a jogállásuk rendezése. Miután ezek megtörténtek, az árkok 

szakági terveinek elkészítése, engedélyeztetése, majd a kivitelezés következik.  

 

Feladatok:  

- a vízelvezetőknek kijelölt telekrészek rendezése 

- szakági tervező bevonásával a tervdokumentáció elkészítése 

- pályázati forrás felkutatása 

- szükség esetén az építési- és/vagy a vízjogi engedélyek beszerzése 

- kivitelezés 

 

 

6. Szent István utcai garázssor telkein átmenő út 

Célszerű a teljes garázssor felmérése abból a szempontból, hogy ki a tulajdonos, használja-

e, megfelelően elvégzi-e a jókarbantartását. Az úttal érintett hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogát 

az önkormányzatnak meg kell szereznie. Ezekre az ingatlanokra telekrendezési eljárást kell 

lefolytatni az ingatlanügyi hatóságnál, bele kell olvadjanak a közterület ingatlanába, majd a 

belterületi útszakasz jogi legalizálására van szükség az útügyi hatóságnál. 

 

Feladatok:  

- A meglévő garázsok feltérképezése 

- az üres telkek tulajdonosainak felkeresése 

- az úttal érintett szakaszon a telekösszevonás lefolytatása 

- amennyiben szükséges, úgy az útszakasz jogi legalizálása egyéb hatóságoknál 

 

7. Felhagyott temető rendbetétele: 

A balesetveszély elhárítása érdekében elsődleges feladat a felhagyott temetőt övező 

pincesor mindegyikének műszaki felmérése, majd szükség esetén tömedékelése. A sűrű 

bozótosban felnőtt számtalan nagyon szép, értékes fa és cserje is, amelyek meghagyásával 

és a sűrű bozót felszámolásával hangulatos, ligetes-fás területté alakítható a temető. A 

területen található antenna jogállását célszerű felülvizsgálni, mert az nem illik bele a 

funkcióba.  

 

Feladatok:  

- A pincelyukak felmérése, tömedékelése (lsd: 2. pont) 

- az antenna jogállásának tisztázása (ki a tulajdonos, használják-e még, elbontható-e) 

- a sűrű bozót kiritkítása a sírkövek feltárásával 
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- sétány kiépítése 

 

8. Helyi védett értékek megtartása, felújítása: 

A védett értékek megtartásának első lépése az, hogy a védettség tényét szerepeltetni kell az 

ingatlan-nyilvántartásban. A jogszabályi előírás alapján ez a jegyző feladata. A településképi 

rendelet lehetőséget ad az önkormányzatnak arra, hogy támogató, ösztönző rendszerben 

támogatást nyújtson a helyi védettséget élvező értékek fenntartására, felújítására, de egyéb 

pályázati források is rendelkezésre állnak a helyi örökségvédelemmel érintett ingatlanok 

számára (Magyar Falu program, Teleki alapítvány pályázati lehetőségek) 

 

Feladatok: 

- a helyi védettség tényének ingatlan-nyilvántartási felvezetése 

- helyi ösztönző, támogató rendszer megalkotása, épületek, építmények megjelölése 

- a védett ingatlannal rendelkező tulajdonosok folyamatos tájékoztatása a pályázati 

lehetőségekről, segítség nyújtása nekik a pályázat beadásában 

- térkép készítése a helyi védettséggel rendelkező ingatlanok feltüntetésével 

 

9. Közösségi épület megvalósítása: 

Az önkormányzat már tárgyalt a püspökséggel a plébánia tulajdonjogának átruházásával 

kapcsolatban, de a tárgyalások megszakadtak a püspökváltás után. Célszerű újra tárgyalást 

kezdeményezni ez ügyben. Az ingatlan megszerzése után az épület felújítására egy nagyobb 

összegű pályázati forrás felkutatása szükséges.  

 

Feladatok: 

- kapcsolatfelvétel a püspökséggel az ingatlan megszerzésére vonatkozó nyilatkozat 

megerősítő megküldésével 

- felmérési és felújítást célzó tervdokumentáció elkészítése szakági tervezővel 

- pályázati forrás felkutatása és pályázás 

 

10. Zárványtelkek feltérképezése:  

A feltérképezés során elsősorban a beépített ingatlanokkal szükséges foglalkozni, ugyanis 

azok fejlesztésének alapvető feltétele, hogy az ingatlan közútról vagy magánútról 

megközelíthető legyen.  

 

Feladatok: 

- az ingatlanok feltérképezése 

- a tulajdonosok tájékoztatása a helyzetről 

- megoldási javaslat megfogalmazása 

 

11. Petőfi Sándor utca veszélyes útszakasza: 

A meglévő útszakasszal határos lakótelkek önkormányzati vagy állami tulajdonba kerülése 

nélkül nem megoldható a jelenlegi probléma, az ingatlanok megszerzésének aránya, 

valamint a területi összefüggése határozza majd meg a megoldási lehetőséget. Szükséges az 

útszakasz telkének szélesebbre bővítése, hogy minden hiányzó funkció beleférjen.  

 

Feladatok: 
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- a tárgyi útszakasz biztonságosabbá tételéhez kapcsolódó megoldási javaslatok 

megfogalmazása 

- a kezelővel történő egyeztetés, a probléma megoldási lehetőségeinek feltérképezése 

 

2. AKCIÓTERÜLET 

 

12. Kerékpárút megvalósítása:  

Az ebben közös érdekkel rendelkező önkormányzatok összefogásával, megfelelő 

lobbierővel érhető el a térségi kerékpárút megvalósítása.  

 

Feladat: 

- összefogás és lobbi a megfelelő szervek irányába 

 

13. Bakterház, mint vendégváró: 

A kerékpárút megvalósításával a volt bakterház épületének felújításával megvalósítható a 

megálló épület. A berendezése ízelítőül kell szolgáljon az arra elhaladóknak, hogy Szebény 

milyen csodás kincseket rejt, be kell csalogatnia a turistákat, hogy megcsodálhassák az 

értékeket. 

 

Feladatok: 

- az épület célzott hasznosításához szükséges tervdokumentáció elkészíttetése szakági 

tervezővel 

- pályázati forrás felkutatása 

 

14. Turista útvonal:  

Szebény látványosságai egy helyben kijelölt turista útvonalra fűzhetők fel, amelyet végigjárva 

ismerhetők meg a műemlékek, a helyi védett nevezetességek, a védett fák, valamint azok a 

helyek, ahonnan csodás kilátás, rálátás nyílik a településre.  

 

Megállók:  

- templom 

- felhagyott temető  

- tiszafa 

- 2018-as év fája 6. hely – molyhos tölgy 

- temető kápolna 

- Hősök tere 

- a turistaútvonal mentén felsorakozó helyi védett ingatlanok minden megálló közé esnek 

A javasolt útvonalat a fejlesztési lap tartalmazza, ennek részletes kidolgozása és a 

turistatérkép megalkotása későbbi feladat, a megállóhelyek kiépítése és a látnivalók 

felújításával folyamatosan aktualizálni szükséges.  

 

Feladatok: 

- a megálló helyek rendbetétele (lsd: előző fejezet 5. pont is), útjelző táblák kihelyezése 

- a turistaútvonal elkészítése térképen, szórólapon és ennek a megfelelő fórumokon való 

közzététele (honlap, közösségi oldalak, TourInform iroda, stb) 
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- kedvcsináló videó készítése 

 

 

15. Szálláshely az általános iskola épületéből 

 

Az épület helyi védettséget élvez, így felújítása kapcsán jogosult a Teleki alapítvány pályázati 

forrásaira. A berendezésére egyéb pályázati forrásokat szükséges felkutatni, az üzemeltetést 

helyi szinten szükséges megoldani.  

 

Feladatok: 

- a felújításra, átalakításra vonatkozó tervdokumentáció elkészíttetése szakági tervezővel 

- a megfelelő pályázati források felkutatása (pl: Teleki László alapítvány pályázatai) 

- a megfelelő engedélyek beszerzése. 

 

A cselekvési programban található feladatok listában felsorolva:  

1. akcióterület 

1 - Intézményrendszer fejlesztési lehetőségeinek felkutatása, pályázás 

2 - Megújuló energiaforrások telepítésének támogatása, közvetítés és segítségnyújtás 

3 - az önkormányzati tulajdonban álló telkek meghirdetése különböző felületeken 

4 – felhagyott pincelyukak 

4.1- a településen található pincelyukak helyének pontos megjelölése egy térképen 

4.2 - nyilvántartás készítése arról, hogy milyen tulajdonságokkal bírnak a pincék (van-e 

tulajdonosa, használója, a pince állapota, átnyúlik-e más ingatlan alá, stb.) 

4.3- a nem használt és a veszélyes pincék szakértő bevonásával történő állagjavítása, vagy 

tömedékelése 

5 – csapadékvíz problémák 

5.1 - a vízelvezetőknek kijelölt telekrészek rendezése 

5.2 - szakági tervező bevonásával a tervdokumentáció elkészítése 

5.3 - pályázati forrás felkutatása 

5.4 - szükség esetén az építési- és/vagy a vízjogi engedélyek beszerzése 

5.5 - kivitelezés 

6 – Szent István utcai útszakasz legalizálása 

6.1 - az üres telkek tulajdonosainak felkeresése 

6.2 - az úttal érintett szakaszon a teleösszevonás lefolytatása 

6.3 amennyiben szükséges, úgy az útszakasz jogi legalizálása egyéb hatóságoknál 

7 – Felhagyott temető rendbetétele 

7.1 – pincelyukak felmérése, tömedékelése 

7.2 - az antenna jogállásának tisztázása 

7.3 - a sűrű bozót kiritkítása a sírkövek feltárásával 

7.4 – sétány kiépítése 
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8 – Helyi védett értékek 

8.1 – helyi védettség tényének ingatlan-nyilvántartási felvezetése 

8.2 - helyi ösztönző, támogató rendszer megalkotása, épületek, építmények megjelölése 

8.3 - a védett ingatlannal rendelkező tulajdonosok folyamatos tájékoztatása a pályázati 

lehetőségekről, segítség nyújtása nekik a pályázat beadásában  

8.4 – szemléltető térkép készítése a helyi védettséggel rendelkező ingatlanok feltüntetésével 

9 – A volt paplak épülete, ingatlana 

9.1 – kapcsolatfelvétel a püspökséggel az ingatlan megszerzésére vonatkozó nyilatkozat 

megerősítő megküldésével 

9.2 - felmérési és felújítást célzó tervdokumentáció elkészítése szakági tervezővel 

9.3 - pályázati forrás felkutatása és pályázás 

10 – Zárványtelkek 

10.1 – az ingatlanok feltérképezése 

10.2 - a tulajdonosok tájékoztatása a helyzetről 

10.3 - megoldási javaslat megfogalmazása 

11 – Petőfi utcai keskeny útszakasz 

11.1 – a tárgyi útszakasz biztonságosabbá tételéhez kapcsolódó megoldási javaslatok 

megfogalmazása 

11.2 - a kezelővel történő egyeztetés, a probléma megoldási lehetőségeinek feltérképezése 

2. akcióterület 

12 – térségi összefogás és lobbi a megfelelő szervek irányába 

13 – A volt bakterház hasznosítása 

13.1 – az épület célzott hasznosításához szükséges tervdokumentáció elkészíttetése szakági 

tervezővel 

13.2 - pályázati forrás felkutatása 

14 – Turistaútvonal kijelölése 

14.1 – a megálló helyek rendbetétele útjelző táblák kihelyezése 

14.2 - a turistaútvonal elkészítése térképen, szórólapon és ennek a megfelelő fórumokon való 

közzététele (honlap, közösségi oldalak, TourInform iroda, stb) 

14.3 – kedvcsináló videó készítése és közzététele 

15 – Szálláshely kialakítása a volt iskolaépületből 

15.1 – a felújításra, átalakításra vonatkozó tervdokumentáció elkészíttetése szakági tervezővel 

15.2 - a megfelelő pályázati források felkutatása 

15.3 – a megfelelő engedélyek beszerzése 
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A feladatok csoportosítása idősávban: 

  F
E

L
A

D
A

T
O

K
 

rövidtávú középtávú hosszútávú 

1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 14;  
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 
12; 13; 14;  

1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 14; 15; 

 

Feladatok tematikus bontásban  

  F
E

L
A

D
A

T
O

K
 

közlekedési infrastrukturális 
értékvédelemmel 

összefüggő 

turizmussal 
összefüggő egyéb 

4,  2;  4;  4;  1;  

5;  4;  7; 7; 2;  

6; 5;  8; 8; 3;  

10; 11; 9; 9; 14; 

11; 12; 12; 11;  

12; 14; 13; 12;  

14;   14; 14;  

  15; 15;  

 

 

3.2 A FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ CÉLADATOK MEGHATÁROZÁSA:  

 

1. akcióterület:  

1.  a maximálisan lehívható pályázati források kiaknázása 

2. a lehető legtöbb önkormányzati és magántulajdonban lévő ingatlan bevonása a megújuló 

energiahasznosításba 

3. a rendelkezésre álló építési telkek igény szerinti értékesítése – nehéz megjósolni az 

igényeket 

4. az összes veszélyes pincelyuk karbantartása, megszüntetése – felmérés során derül ki a 

pontos számuk 

5. mindhárom jelzett csapadékvíz levezető árokszakasz kiépítése 

6. az összes rendezetlen tulajdonjogállású telek megvétele, telekhatár rendezése – pontos 

felmérés szükséges hozzá 

7. a teljes temetőterület rendbetétele, a sétány kialakítása – a kapcsolódó pincék száma a 

felmérés során körvonalazódik, az erdőgyérítéshez szükséges munkát felmérés alapján lehet 

megbecsülni, a sétány kiépítése a rendezett terepviszonyok és a feltárt sírok mennyiségének 

függvénye 
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8. a településképi rendelettel helyi védetté nyilvánított épületek mindegyikének a felújítása 

önkormányzati támogatással és egyéb pályázati forrásokból  

9. a volt plébánia épület ingatlanának megszerzése és felújítása 

10. az összes zárványtelek felszámolása – felmérés során körvonalazódik a számuk 

11. A Petőfi utcában biztonságos útszakasz megvalósítása – nagyjából 1 km hosszan 

2. akcióterület:  

12.  összefogás és lobbi a térségi kerékpárút megvalósításért 

13. a bakterház épület hasznosítása 

14. minden megállóhely rendbetétele, majd a turistaútvonal pontos nyomvonalának 

megalkotása, reklámozása – a megállóhelyek állapotának felmérése alapján körvonalazódik 

15. a volt iskolaépület felújítása, üzemeltetése 

 

 

3.3 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELFOGADOTT TEMATIKUS, GAZDASÁGI ÉS EGYÉB TERVEK, 

PROGRAMOK:  

Szebény gazdasági programmal nem rendelkezik.  

A vízkár-elhárítási terv készítése folyamatban van.  

A helyi esélyegyenlőségi programot a képviselő-testület 8/2020 (IV. 07.) számú határozatával fogadta 

el.  

A helyi építészeti értékvédelemről is szóló településképi rendeletet a képviselő-testület a 4/2019. 

(VIII. 13.) számon fogadta el.  

Egyéb tematikus tervek, programok nem állnak rendelkezésre a településen.  

 

3.4 A FEJLESZTÉSEK PÉNZÜGYI TERVE ÉS ÜTEMEZÉSÉNEK VÁZOLÁSA:  

A beavatkozást igénylő területeken végrehajtandó projektek vagy projektcsomagok csak indikatív 

jellegűek, azok tartalma és a megvalósítás időbelisége a pénzügyi keretek, az igénybe vehető 

támogatási lehetőségek függvényében, valamint a bevonható partnerek és együttműködési 

lehetőségek feltárása során változhatnak. Ez alapján a terv a költségek vonatkozásában kategorizál 

(kis, közepes és nagy anyagi ráfordítással megvalósítható feladatok) és tájékoztató jellegű 

megvalósulási ütemezést határoz meg a rövid- és középtávon realizálható integrált és tematikus 

projektelemek kapcsán. 
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Beavatkozást 
igénylő 
terület  

Feladatok:  Költség: Forrás: Ütemezés: 

1
.   A

  K
  C

  I  Ó
  T

  E
  R

  Ü
  L

  E
  T

 

1. 

1.intézményrendszer fejlesztési lehetőségeinek 
felkutatása, pályázás pályázatfüggő 

EU-s források , 
állami források, 
az 
önkormányzat 
saját bevételei folyamatos 

2. 2. Megújuló energiaforrások telepítésének 
támogatása, közvetítés és segítségnyújtás 

nincs 
költsége   folyamatos 

3. 
3. az önkormányzati tulajdonban álló telkek 
meghirdetése különböző felületeken 

alacsony 
költségigényű 

saját 
költségvetés folyamatos 

4. 4.1 a településen található pincelyukak helyének 
pontos megjelölése egy térképen. nyilvántartás 
készítése                              4.2 - nyilvántartás 
készítése arról, hogy milyen tulajdonságokkal 
bírnak a pincék 

alacsony 
költségigényű                                         

saját 
költségvetés 2023-2025                                      

4.3 a nem használt és a veszélyes pincék szakértő 
bevonásával történő állagjavítása, vagy 
tömedékelése 

a felmérés 
után lehet 
megbecsülni 
a költségeket 

EU-s források , 
állami források, 
az 
önkormányzat 
saját bevételei 2025- 

5. 
5.1 a vízelvezetőknek kijelölt telekrészek 
rendezése                                5.2 szakági tervező 
bevonásával a tervdokumentáció elkészítése               
5.3. pályázati forrás felkutatása 

közepes 
költségigényű 

EU-s források , 
állami források, 
az 
önkormányzat 
saját bevételei 2023- 

5.4 szükség esetén az építési- és/vagy a vízjogi 
engedélyek beszerzése 
5.5 kivitelezés 

nagy 
költségigényű 

EU-s források , 
állami források, 
az 
önkormányzat 
saját bevételei 2023- 

6. 
6.1 a meglévő garázsok feltérképezése, az üres 
telkek tulajdonosainak felkeresése 

kis 
költségigényű                                         

saját 
költségvetés 2023- 

6.2 az úttal érintett szakaszon a teleösszevonás 
lefolytatása                    6.3 az útszakasz jogi 
legalizálása egyéb hatóságoknál 

közepes 
költségigényű 

EU-s források , 
állami források, 
az 
önkormányzat 
saját bevételei 2023- 

7. 
7.1 pincelyukak felmérése, tömedékelése  
7.2 az antenna jogállásának tisztázása  
7.3 a sűrű bozót kiritkítása a sírkövek feltárásával 
7.4 sétány kiépítése 

nagy 
költségigényű 

EU-s források , 
állami források, 
az 
önkormányzat 
saját bevételei 2023- 

8. 
8.1 a helyi védettség tényének ingatlan-
nyilvántartási felvezetése 

nincs 
költsége   2023- 

8.2 helyi ösztönző, támogató rendszer 
megalkotása, épületek, építmények megjelölése 

alacsony 
költségigényű 

állami források, 
az 
önkormányzat 
saját bevételei 2023- 

8.3 a védett ingatlannal rendelkező tulajdonosok 
folyamatos tájékoztatása a pályázati 
lehetőségekről, segítség nyújtása nekik a 
pályázat beadásában 
8.4 szemléltető térkép készítése a helyi 
védettséggel rendelkező ingatlanok 
feltüntetésével 

alacsony 
költségigényű 

EU-s források , 
állami források, 
az 
önkormányzat 
saját bevételei 2023- 
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9. 
9.1 kapcsolatfelvétel a püspökséggel az ingatlan 
megszerzésére vonatkozó nyilatkozat megerősítő 
megküldésével 
9.2 felmérési és felújítást célzó tervdokumentáció 
elkészítése szakági tervezővel 
9.3. pályázati forrás felkutatása és pályázás 

nagy 
költségigényű 

EU-s források , 
állami források, 
az 
önkormányzat 
saját bevételei 2023- 

10. 

10.1 az ingatlanok feltérképezése 
10.2 a tulajdonosok tájékoztatása a helyzetről 
10.3. megoldási javaslat megfogalmazása 

kis 
költségigényű                                         

EU-s források , 
állami források, 
az 
önkormányzat 
saját bevételei folyamatos 

11. 
11.1 a tárgyi útszakasz biztonságosabbá 
tételéhez kapcsolódó megoldási javaslatok 
megfogalmazása 
11.2 a kezelővel történő egyeztetés, probléma 
megoldási lehetőségeinek feltérképezése 

kis 
költségigényű                                         

EU-s források , 
állami források, 
az 
önkormányzat 
saját bevételei folyamatos 

2
.   A

  K
  C

  I  Ó
  T  E  R

  Ü
  L  E  T 

12. 12.   összefogás és lobbi a megfelelő szervek 
irányába 

kis 
költségigényű                                         

saját 
költségvetés folyamatos 

13. 
13.1 az épület célzott hasznosításához szükséges 
tervdokumentáció elkészíttetése szakági 
tervezővel 
13.2. pályázati forrás felkutatása 

közepes 
költségigényű 

EU-s források , 
állami források, 
az 
önkormányzat 
saját bevételei 2023- 

14. 
14.1 a megállóhelyek rendbetétele (lsd: 1. 
akcióterület 5. és 6. pont is), útjelző táblák 
kihelyezése 
14.2 a turistaútvonal elkészítése térképen, 
szórólapon és ennek a megfelelő fórumokon való 
közzététele (honlap, közösségi oldalak, 
TourInform iroda, stb) 
14.3 kedvcsináló videó készítése 

közepes 
költségigényű 

EU-s források , 
állami források, 
az 
önkormányzat 
saját bevételei 2023- 

15. 
15.1 a felújításra, átalakításra vonatkozó 
tervdokumentáció elkészíttetése szakági 
tervezővel 
15.2 a megfelelő pályázati források felkutatása 
15.3 a megfelelő engedélyek beszerzése. 

nagy 
költségigényű 

EU-s források , 
állami források, 
az 
önkormányzat 
saját bevételei 2023- 

 

Forráslehetőségek:  

- Európai Uniós támogatások (ágazati OP, Uniós fejlesztési alapok, egyéb nemzetközi támogatással 
megvalósuló programok)  

- állami források (pályázatok, támogatások)  

- az önkormányzat saját bevételei (a 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint), valamint az építési telkek 
értékesítéséből származó szabadon felhasználható pénzösszeg 
 

3.5 TÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGE:  

- helyi partnerekkel való együttműködés (helyi lakónépesség, civil szervezetek, egyház, helyi 
vállalkozók, stb.),  

- szomszédos településekkel való együttműködés,  

- a tervezett térségi kerékpárúttal érintett települések közötti együttműködés, lobbi 

- a LEADER-közösséggel való együttműködés  

- a járási településekkel való együttműködés 
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A fejlesztési terv megvalósítását szolgáló intézményrendszer korlátozott.  

A település csupán a helyi intézményrendszer keretei között nem tud megfelelően fejlődni, ezért a 

településközi együttműködés és a feladatok megosztása javasolt. Kiemelt fontosságú lenne, a 

szomszédos településekkel közös stratégiák, együttműködések alkalmazása. 

 

3.6 A TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS CSAPADÉKVÍZ-GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSI 

FELADATAI:  

Szebény község vízellátását a Feked-Véménd-Szebény kistérségi vízműről oldották meg. A 

vízbázisok a Feked községben és Szebény községben meglévő fúrt kutak. Az ingatlanok vízbekötése 

a település nagy részén megtörtént. 

Szebény község területe érinti a település vízbázisának belső és külső védőterületét, valamint a 

hidrogeológiai védőterület és védőidom „A” és „B” zónáját. Különösen fontos ezért, hogy a 

településen keletkező szennyvizek megfelelő kezeléséről és elhelyezéséről gondoskodjanak. 

A településen 194 lakóház van, melyek közül a vidékfejlesztési program keretében 81 ingatlannál 

egyedi szennyvíztisztítók kerültek telepítésre. A biológiailag tisztított szennyvizek elhelyezése 

szikkasztással történik. A létesítmények pályázati forrás igénybevételével épültek, a fenntartási 

időszak 5 év. 

A programból kimaradó ingatlanoknál a szennyvízkezelés megoldása jelenleg ellenőrizetlenül 

történik gyűjtő, vagy szikkasztó rendszerű aknákba. A tároló műtárgyakból a szennyvizet szippantó 

autóval szállíttatják el a kijelölt szennyvíz fogadó helyre. Ezeknél az ingatlanoknál nem kizárható az 

altalaj, és a talajvíz szennyezése, ami a sérülékeny vízbázis miatt aggályos. 

Felszíni vizek szempontjából Szebény település az érvényben lévő Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

szerint a Csele-patak felső és Hímesházi-patak (AOH648), valamint a Horpács-patak (AOC784) felszíni 

víztesteket érinti. Szebény község a 147/201. (IV.29) Korm. rendelet 2. § 19. pontja és a VITUKI 

Nonprofit Kft által kiadott lista (1991-1995) alapján a magas talajvízállású települések közé tartozik. 

A településen a csapadékvíz elvezetésére nyílt árokrendszer épült ki. A település vízelvezetését 

biztosító Szebényi-vízfolyás a településen áthaladó 5614-es számú közút nyugati oldali völgyében 

ered, és a vízfolyás medre a település belterületén, a Petőfi utca 40-es számú házánál éri el a közút 

területét. Innen a vízfolyás az út mellett a Petőfi utca-Kossuth Lajos utca csomópontjáig burkolattal 

lett ellátva, és az útárok funkcióját is biztosítva érkezik le a völgyfenékre. Itt keresztezve a Petőfi utcát, 

a Kossuth utca területén déli irányba fordul, és déli irányban hagyja el a települést. A Kossuth utcai 

keresztezésnél északi irányból csatlakozik a vízfolyásba a Malom-árok elnevezésű mellékág, ami a 

településtől északra lévő völgy, és az árok melletti belterületi utcák vizeit vezeti le a Szebényi 

vízfolyásba. A Malom árok csatlakozásától a Szebényi-vízfolyás nincs burkolva, és a kisebb lejtés miatt 

a völgyekből érkező nagy sebességű és mennyiségű vizek kiöntést okozhatnak. 

A vízfolyáson a közutak és utak alatti műtárgyak megfelelő méretűek, a helyszíni bejárás idején 

karbantartottak. Célszerű megvizsgálni a belterületen a Szebényi vízfolyás burkolását vízáteresztő 

mederelemekkel, a könnyebb tisztíthatóság érdekében. A vízáteresztő burkolat egyúttal biztosítaná 

a talajvizek és forrásvizek elvezetését is a völgyfenéken. 

A belterületi utcák vízelvezetése a nagy lejtések miatt csak burkolt árkokkal oldható meg.  

Az utcák és ingatlanok védelmére a külterületeken célszerű övárkokkal védekezni. Ezek célszerű 

kialakítására a teljes településre kiterjedő vízrendezési terv készítése mindenképpen javasolt,  
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A Szebényi-vízfolyás és a Malom-árok vízgyűjtő területén célszerű megvizsgálni záportárolók 

létesítésének a lehetőségét, ami csökkentené a belterületen a Szebényi-vízfolyást terhelő 

vízhozamot. 

Törekedni kell a lakóházaknál a csapadékvizek visszatartására, és az ingatlanokon történő 

hasznosítására. Az útterületekre a völgyoldalban lévő utcákban, csak az ingatlanokon létesített 

ciszternákon túlfolyó vizeket szabad késleltetve kivezetni, a vízelvezető rendszer védelme érdekében. 

A Szebényi-vízfolyáson a településtől délre halastavak üzemelnek. Ezek a halastavak funkcionálisan 

alkalmasak a víz visszatartására. A halastavaktól délre elfolyó vizeket a Csele patak vezeti le a Dunáig. 

Szebény községre a vízkárelhárítási terv készítése most van folyamatban, annak javaslatait, előírásait 

mindenképpen célszerű a rendezési tervben hasznosítani. 

 

3.7 JAVASLAT A FEJLESZTÉSI TERV ÉS A VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSÉRE, A 

FELÜLVIZSGÁLAT RENDJÉRE  

A településfejlesztési tervben foglaltak megvalósulásának folyamatos nyomon követése és 

felülvizsgálata elsősorban a község érdeke. Figyelni kell arra, hogy a célkitűzések elérése érdekében 

tett lépések a megfelelő eszközökkel és a megfelelő időben történjenek.  

Évenkénti rendszerességgel meg kell vizsgálni, hogy milyen lépések történtek a terv célkitűzéseinek 

elérésére, a település fejlesztése a tervben rögzített elvek mentén történt-e, eltérés esetén dönteni 

kell a szükséges intézkedésekről.  

A fejlesztési terv felülvizsgálata, aktualizálása a jogszabályok szerint tízévenként szükséges, a 

legfrissebb statisztikai adatok, egyéb új információk ismerete, illetve a terv megvalósulási 

folyamataiból levonható következtetések alapján. Ugyanakkor figyelemmel kell kísérni a külső 

környezet változásait, amellyel szükség esetén összhangba kell hozni a célkitűzéseket, illetve azok 

megvalósítási eszközeit. Ki kell értékelni a már végrehajtott feladatok eredményeit, különös 

tekintettel a pályázati úton megvalósított fejlesztések pénzügyi és fizikai megvalósulására.  

A polgármester évente beszámolót tart a településfejlesztési feladatok teljesítéséről 

közmeghallgatás keretében. A közvélemény folyamatos tájékoztatása a helyben szokásos módon, a 

községi honlapon és a hirdetőtáblán elhelyezett közlemények útján valósulhat meg.  

 

 

2022. 
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