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Békés Megye Képviselő-testülete 

15/2005. (X.7.) KT számú rendelete 

Békés megye területrendezési tervéről 

Békés Megye Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

70.§ (1) bekezdés c) pontja, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. 

évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés b) pontja felhatalmazása alapján 

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény megyei területrendezési 

tervekre vonatkozó előírásainak megfelelően Békés megye területrendezési tervéről az alábbi 

rendeletet alkotja. 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

A rendelet célja
1
 

1. §
2
 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. 

A rendelet területi hatálya
3
 

2. §
4
 A rendelet hatálya Békés megye területére terjed ki. A rendelet hatálya alá tartozó 

települések felsorolását az 4. melléklet 1. pontja tartalmazza. 

 

II. Fejezet 

A megye térségi szerkezeti terve
5
 

 
3. §

6
 A megye térségi szerkezeti tervét M=1:100000 méretarányban az 5. melléklet 

tartalmazza. 

 

III. Fejezet 

A megye térségi szerkezeti tervére vonatkozó szabályok
7
 

Megyei területfelhasználási kategóriák 

4. §
8
 (1) A térségi szerkezeti terv szerint meghatározott megyei területfelhasználási 

kategóriák: 

a) erdőgazdálkodási térség, 

b) mezőgazdasági térség, 

c) vegyes területfelhasználású térség, 

d) városias települési térség, 

                                                 
1  Megállapította a 11/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2012. VII. 27-től. 

2  Megállapította a 11/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2012. VII. 27-től. 

3  Megállapította a 11/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2012. VII. 27-től. 

4  Megállapította a 11/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2012. VII. 27-től. 

5  Megállapította a 11/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2012. VII. 27-től. 

6  Megállapította a 11/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2012. VII. 27-től. 

7  Megállapította a 11/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2012. VII. 27-től. 

8  Megállapította a 11/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2012. VII. 27-től. 
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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. 

5. §
1
 

6. §
2
 

 

Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények 

elhelyezésére vonatkozó szabályok 

7. §
3
 (1) Az országos és térségi jelentőségű közlekedési infrastruktúra-hálózatok térbeli 

rendjét, valamint az országos és térségi jelentőségű építmények elhelyezkedését a 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 a 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 a 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. 

 

IV. Fejezet
4
 

8. §
5
 

 

V. Fejezet 

Térségi övezetek
6
 

A megye térségi övezetei
7
 

9. §
8
 (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), 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 13. § a). Hatálytalan 2012. VII. 27-től. 

2 Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 13. § a). Hatálytalan 2012. VII. 27-től. 

3 Megállapította a 11/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2012. VII. 27-től. 

4 Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 13. § b). Hatálytalan 2012. VII. 27-től. 

5 Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 13. § b). Hatálytalan 2012. VII. 27-től. 

6 Megállapította a 11/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2012. VII. 27-től. 

7 Megállapította a 11/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2012. VII. 27-től. 

8 Megállapította a 11/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2012. VII. 27-től. 
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9. Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (6. melléklet 5. pont), 

10. Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület (6. melléklet 6. 

pont), 

11. Világörökség és világörökség-várományos terület (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), 

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 (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. pont 

tartalmazza. 

10 – 20. §
1
 

 

VI. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

21. § E rendelet 2005. november hónap 1. napján lép hatályba. 

22. §
2
 

 

Békéscsaba, 2005. október 7. 

 

   
 

 

 

 

 

1/1.-1/12. számú melléklet 
3
  

2. számú melléklet 
4
 

3/1.-3/11. számú melléklet 
5
 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 13. § c). Hatálytalan 2012. VII. 27-től. 

2 Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 13. § d). Hatálytalan 2012. VII. 27-től. 

3 Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 13. § e). Hatálytalan 2012. VII. 27-től. 

4 Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 13. § f). Hatálytalan 2012. VII. 27-től. 

5 Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 13. § g). Hatálytalan 2012. VII. 27-től. 

 

Varga Zoltán sk. 

elnök 

 

Dr. Biri István sk. 

főjegyző 


