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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Békés Megye Képviselő-testülete 2011. június 24-i ülésére 

Tárgy:  Békés Megye Területrendezési Tervének módosítása az Országos Terület-

rendezési Tervvel történő összehangolás céljából – a tervmódosítás egyeztetésre 

bocsátása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: 

OTrT) 30. § (3) bekezdése előírja, hogy a megyei területrendezési terveket 2011. december 

hó 31. napjáig a törvénnyel összhangba kell hozni. Az összehangolás kötelezettsége az 

OTrT 2008. évi átfogó felülvizsgálata során került megállapításra. Az összehangolás Békés 

Megye Képviselő-testületének Békés Megye területrendezési tervéről szóló 15/2005. (X. 

7.) KT számú rendelete (a továbbiakban: BMTrT) módosítását jelenti. A 

területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény határozza meg azon 

kötelezettséget, amely szerint a megye területére a megyei önkormányzat területrendezési 

tervet készít. Ebből következően a megyei terv módosítása is megyei önkormányzati 

feladat. 

A BMTrT törvényi kötelezettségen alapuló módosítására irányuló eljárás megindításáról a 

Képviselő-testület a 21/2011. (II. 11.) KT. számú határozatában döntött. A határozat 2. 

pontjában adott felhatalmazás alapján a belügyminiszter által megítélt 11,2 millió forint 

vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó támogatási szerződés aláírására került. A 

lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként sor került a tervező kiválasztására és 

2011. március hó 7. napján létrejött a tervezési szerződés a PESTTERV Pest Megyei 

Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel. A tervező az eltelt 

időszakban az illetékes szervek adatszolgáltatásai, és a területrendezés tárgykörét illetően 

releváns megyei és kistérségi fejlesztési dokumentumok figyelembevételével elvégezte a 

tervezést megalapozó vizsgálatokat. A vizsgálati dokumentációt a Képviselő-testület 

21/2011. (II. 11.) KT. számú határozata 5. pontjában foglalt felhatalmazása alapján a 

Pénzügyi, Gazdasági és Stratégiai Fejlesztési Bizottság 2011. május hó 2. napján 

megtartott ülésén megtárgyalta és az 59/2011. (V. 2.) PGSF Biz. számú határozatával a 

továbbtervezés alapjául elfogadta. 

A vizsgálatokra alapozva a tervező elkészítette a BMTrT módosítás előkészítő és 

javaslattevő összevont fázisa egyeztetési tervdokumentációját, valamint a BMTrT 

módosítása - egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) 

Korm. rendelet szerinti - környezeti értékelésének egyeztetési dokumentációját, amelyeket 

az egyeztetésre bocsátás céljából történő jóváhagyásra az előterjesztés mellékleteként a 

Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztek. 

A Képviselő-testület döntésére elsősorban eljárási okokból van szükség. A vitát ebben a 

szakaszban nem célszerű tartalmi részletkérdésekre kiterjeszteni, hiszen a véleményezési 

időszakban erre lehetőség lesz. Ezért kérem a Képviselő-testület tagjait és a bizottságokat, 
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hogy a terv tartalmát érintő írásos véleményeiket, javaslataikat az egyeztetési eljárás 

időszakában juttassák el a Hivatal Területfejlesztési Osztályára. A vélemények - a 

jogszabály alapján véleményezésre jogosult szervek állásfoglalásaival együtt - a terv 

véglegesítése során figyelembevételre, mérlegelésre kerülnek. Amennyiben azonban az 

egyeztetési dokumentáció tartalmával kapcsolatban olyan észrevétel, vélemény merül fel, 

amely szükségessé teszi, akkor természetesen lehetőség van a jelen előterjesztéssel 

beterjesztett egyeztetési anyag módosítására, kiegészítésére, hiszen annak sokszorosítására 

a Képviselő-testület döntését követően kerül majd sor. 

A tervmódosítás egyeztetési dokumentációjának véleményezésére feljogosított szervek 

körét a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv 

tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, 

elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 

határozza meg. A véleményezésre feljogosított szervek között szerepelnek a megyei 

települési önkormányzatok, a megye kistérségi fejlesztési tanácsai, többcélú kistérségi 

társulásai, a szomszédos megyék megyei önkormányzatai, a megyei területfejlesztési 

tanács, a regionális fejlesztési tanács stb. 

Az egyeztetési eljárásban biztosítani kell a társadalmi részvételt. Ennek érdekében az 

egyeztetési dokumentációt közzé kell tenni a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és 

Urbanisztikai Nonprofit Kft. által üzemeltetett Területi Információs Rendszerben. Ezen 

túlmenően az önkormányzat hivatalos internetes honlapján (www.bekesmegye.hu) is 

közzétesszük, valamint lehetőséget adunk az eredeti méretarányú, papír alapú 

dokumentációba történő betekintésre. A tervezés folyamatáról, illetve annak fontosabb 

fázisairól, így az egyeztetésre bocsátásról, az egyeztetési eljárás megindításáról tényközlő 

ismertetőt kell közzétenni az érintett térségi tömegtájékoztatási eszközökben, tájékoztatást 

adva arról, hogy milyen módon lehet az esetleges észrevételeket megtenni. Az ismertetőt 

Békés Megye Képviselő-testületének Közlönye különszámában és az önkormányzat 

hivatalos internetes honlapján fogjuk közzétenni. A véleményezésre a területfejlesztésről 

és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/C. § (1) bekezdésben foglaltakkal 

összhangban két hónapot biztosítunk. 

A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálata a BMTrT módosítás 

kidolgozási, egyeztetési és elfogadási folyamatának része, ezért a környezeti értékelés 

egyeztetésre bocsátására a BMTrT módosítás egyeztetésre bocsátásával egyidejűleg kerül 

sor. A környezeti értékelés egyeztetésében résztvevők körét a már hivatkozott 2/2005. (I. 

11.) Korm. rendelet határozza meg. Az egyeztetés kezdeményezésére a BMTrT módosítás 

és a környezeti értékelés egyeztetési dokumentációinak megküldésével történik. Ezzel 

egyidejűleg nyilvánosságra kell hozni: a tervmódosítás célját, a környezeti értékelés 

egyeztetési dokumentációja hol és mikor tekinthető meg, milyen módon és időpontig lehet 

észrevételeket tenni, a terv szempontjából releváns és rendelkezésre álló környezeti 

információk, valamint azok megismerhetősége. A nyilvánosságra hozatal Békés Megye 

Képviselő-testületének Közlönye különszámában és a megyei önkormányzat hivatalos 

internetes honlapján történő tájékoztatással történik. 

A 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 20. § (6) rendelkezik arról, hogy a határ menti megyék 

területrendezési tervét a kidolgozásért felelős szerv véleményezésre megküldi a 

szomszédos országok megyének megfelelő közigazgatási egységei részére. Az egyeztetési 

dokumentáció Képviselő-testület által történő elfogadását követően a tervező kivonatot 

készít az egyeztetési dokumentációból, angol nyelven is. A kivonat angol nyelvű 

változatának és a magyar nyelvű komplett egyeztetési dokumentációnak a romániai Arad 

Megye Tanácsa és Bihar Megye Tanácsa részére történő megküldésével teszünk eleget a 

hivatkozott jogszabályi kötelezettségnek. 
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Az egyeztetési eljárás időszakában kerül majd benyújtásra az egyeztetési dokumentáció a 

Dél-alföldi Területi Tervtanácshoz véleményezés céljából. 

Az egyeztetési eljárásban beérkezett vélemények, észrevételek feldolgozásra kerülnek, 

amelynek során a tervező megvizsgálja azokat, és kialakítja a Hivatallal egyeztetett 

véleményét, javaslatát. Az egyeztetési eljárásban beérkezett véleményekről, az azokkal 

kapcsolatos elutasító, vagy elfogadó álláspontról, indoklásukkal együtt előterjesztés készül, 

várhatóan a Képviselő-testület novemberi ülésére. A Képviselő-testület jóváhagyó döntése 

alapján véglegesítésre kerülő dokumentáció kerül megküldésre az állami főépítésznek, aki 

nyilatkozik, hogy a tervmódosítás összhangban van-e az OTrT-vel. 

A tervjavaslatot és a megyei területrendezési terv elfogadásáról szóló rendelettervezetet, az 

egyeztetést követően, az elfogadott és el nem fogadott vélemények indoklásával együtt 

állásfoglalásra meg kell küldeni a területrendezésért felelős miniszternek 

(belügyminiszter). 

A Képviselő-testület a megyei területrendezési terv módosításáról szóló rendeletét a 

területrendezésért felelős miniszter állásfoglalásának beszerzését követően fogadhatja el. 

Az ütemezés szerint erre a Képviselő-testület jövő évi márciusi ülésén kerül majd sor.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a 

határozati javaslatot. (Az egyeztetési dokumentációkat a Képviselő-testület és 

bizottságainak tagjai részére CD-ROM adathordozón az előterjesztéshez mellékeljük. Más 

érdeklődők 2011. június hó 20. napjától megtekinthetik az önkormányzat hivatalos 

internetes honlapján.) 

 

Határozati javaslat 

 

Békés Megye Képviselő-testülete 

1. a hatályos jogszabályokban meghatározott egyeztetési eljárások lefolytatása céljából 

jóváhagyja a Békés Megye területrendezési tervéről szóló 15/2005. (X.7.) KT számú 

rendeletének módosítására vonatkozó egyeztetési dokumentációt, valamint a terv 

környezeti értékelésének dokumentációját. 

2. utasítja Hivatalát, hogy készítse elő és folytassa le a tervmódosítás és a környezeti 

értékelés egyeztetési eljárását. 

3. utasítja Hivatalát, hogy a tervezési folyamat és az egyeztetésre kerülő dokumentációk 

nyilvánosságának biztosítása érdekében folyamatosan tájékoztassa a megye 

nyilvánosságát az egyeztetési eljárásról, a jogszabályokban meghatározott adatokról a 

Békés Megyei Önkormányzat hivatalos internetes honlapján és Békés Megye 

Képviselő-testületének Közlönye különszámában. 

4. felkéri elnökét, hogy az egyeztetési eljárásban benyújtott észrevételeket és az azokkal 

kapcsolatos szakmai véleményeket indokolással együtt terjessze a Képviselő-testület 

elé. 

Felelős: Farkas Zoltán elnök 

Bornné dr. Stefkovics Valéria mb. osztályvezető, a végrehajtásért 

 

Határidő: értelem szerint 

 

Békéscsaba, 2011. június 9. 

 

  Farkas Zoltán 


