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A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

11/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 

Békés megye területrendezési tervéről szóló 15/2005. (X.7.) KT rendelet 

módosításáról 

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és területrendezésről 
szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a 11. § (2) 
bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdésében, valamint 
az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 30. § (3) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az érintett települési önkormányzatok 
véleményének kikérésével, továbbá a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 20. § (4) 
bekezdésben meghatározottakkal lefolytatott egyeztetési eljárás és a 2/2005. (I. 11.) Korm. 
rendelet szerinti környezeti vizsgálat lebonyolítása, a 40/1999. (IV. 23.) FVM rendelet 5. § 
(3) bekezdés szerinti tervtanácsi állásfoglalás és az 1996. évi XXI. törvény 23/C. § (4) 
szerinti állami főépítészi nyilatkozat, valamint a 23/C. § (3) szerinti miniszteri állásfoglalás 
kikérésével – a következőket rendeli el: 

1. §  Békés megye területrendezési tervéről szóló 15/2005. (X.7.) KT rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 1. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„A rendelet célja 

1. § A rendelet célja, hogy meghatározza Békés megye egyes térségei terület-
felhasználásának feltételeit, a műszaki infrastrukturális hálózatok összehangolt 
térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlesztésre, valamint a területi, táji, 
természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve 
természeti erőforrások védelmére, és fenntartható használatára.” 

2. § A Rendelet 2. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A rendelet területi hatálya 

2. § A rendelet hatálya Békés megye területére terjed ki. A rendelet hatálya alá 
tartozó települések felsorolását az 4. melléklet 1. pontja tartalmazza.” 

3. § A Rendelet II. fejezetének címe helyébe a következő fejezetcím lép: 

„A megye térségi szerkezeti terve” 

4. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § A megye térségi szerkezeti tervét M=1:100000 méretarányban az 5. melléklet 
tartalmazza.” 

5. § A Rendelet III. fejezetének címe helyébe a következő fejezetcím lép: 

„A megye térségi szerkezeti tervére vonatkozó szabályok” 

6. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. § (1) A térségi szerkezeti terv szerint meghatározott megyei területfelhasználási 
kategóriák: 
a) erdőgazdálkodási térség, 
b) mezőgazdasági térség, 
c) vegyes területfelhasználású térség, 
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d) városias települési térség, 
e) hagyományosan vidéki települési térség, 
f) vízgazdálkodási térség, 
g) építmények által igénybe vett térség. 

(2) Az egyes települések térségi szerkezeti terv szerint meghatározott megyei 
területfelhasználási kategóriáinak területi mérlegét az 4. melléklet 3. pontja 
tartalmazza.” 

7. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7. § (1) Az országos és térségi jelentőségű közlekedési infrastruktúra-hálózatok 
térbeli rendjét, valamint az országos és térségi jelentőségű építmények 
elhelyezkedését az 5. melléklet tartalmazza, a térbeli rend szempontjából 
meghatározó települések felsorolását pedig az 4. melléklet 2.1.–2.11. pontjai 
tartalmazzák. 

(3) A villamosenergia-átviteli és térségi ellátást biztosító hálózat távvezetékeit, 
továbbá a nemzetközi, országos és térségi szénhidrogén szállítóvezetékek térbeli 
rendjét az 5. melléklet tartalmazza, a térbeli rend szempontjából meghatározó 
települések felsorolását pedig az 4. melléklet 2.12. és 2.13. pontjai tartalmazzák. 

(3) A vízgazdálkodási építmények térbeli rendjét az 5. melléklet tartalmazza, az 
országos és térségi jelentőségű meglévő szükségtározók és megvalósuló árvízi 
tározók, valamint a vízi építmények felsorolását az 4. melléklet 2.14.-2.16. pontjai 
tartalmazzák.” 

8. § A Rendelet V. fejezetének címe helyébe a következő fejezetcím lép: 

„Térségi övezetek” 

9. § A Rendelet 9. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A megye térségi övezetei 

9. § (1) A megye térségi övezeteinek területét M=1:100000 méretarányban a 6. 
melléklet 1-16. pontjai tartalmazzák az alábbiak szerint: 

1. Magterület övezete (6. melléklet 1. pont), 
2. Ökológiai folyosó övezete (6. melléklet 1. pont), 
3. Puffer terület övezete (6. melléklet 1. pont), 
4. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (6. melléklet 2. pont), 
5. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (6. melléklet 3. pont), 
6. Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (6. melléklet 3. pont), 
7. Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete (6. melléklet 4. pont), 
8. Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (6. melléklet 5. pont), 
9. Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (6. melléklet 5. pont), 
10. Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete 

(6. melléklet 6. pont), 
11. Világörökség és világörökség-várományos terület övezete (6. melléklet 7. 

pont), 
12. Történeti települési terület övezete (6. melléklet 8. pont), 
13. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete (6. 

melléklet 9. pont), 
14. Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete (6. melléklet 

10. pont), 
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a) Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete területére 
kívülről szennyvíz bevezetése nem történhet. 
b) Az övezetben a tisztított szennyvizek kivezetéséről a gazdasági és műszaki 
szempontok mérlegelésével gondoskodni kell. 

15. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (6. melléklet 11. pont), 
16. Együtt tervezhető térségek övezete (6. melléklet 12. pont), 
17. Rendszeresen belvízjárta terület övezete (6. melléklet 13. pont), 
18. Nagyvízi meder övezete (6. melléklet 13. pont), 
19. Földtani veszélyforrás területének övezete (6. melléklet 14. pont), 
20. Széleróziónak kitett terület övezete (6. melléklet 15. pont), 
21. Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete (6. melléklet 16. 

pont). 

(2) Az egyes települések térségi övezetek általi érintettségét az 4. melléklet 4. 
pontja tartalmazza.” 

10. § A Rendelet az e rendelet 1. melléklete szerinti 4. melléklettel egészül ki. 

11. § A Rendelet az e rendelet 2. melléklete szerinti 5. melléklettel egészül ki. 

12. § A Rendelet az e rendelet 3. melléklete szerinti 6. melléklettel egészül ki. 

13. § Hatályát veszti a Rendelet 

 a) 5. §-a és a 6. §-a, valamint az azokat megelőző alcímek, 
 b) IV. Fejezete, 
 c) 10-20. §-ai, valamint az azokat megelőző alcímek, 
 d) 22. §-a, 
 e) 1/1 – 1/12. számú mellékletei, 
 f) 2. számú melléklete, 
 g) 3/1 – 3/11. számú mellékletei. 

14. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit a 
hatálybalépését követően indult ügyekben és eljárásokban kell alkalmazni. 

(2) E rendelet hatálybalépését követő második napon hatályát veszti. 

Békéscsaba, 2012. június 8. 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet kihirdetésre került 2012. év június hó 27. napján 

Farkas Zoltán sk. 
elnök 

dr. Csarnai Judit sk. 
aljegyző 

dr. Csarnai Judit sk. 
aljegyző 


