
 

                   Egyszerű többség 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 8. számú 
napirendi pontja 

Beszámoló az OTrT törvény felülvizsgálatának és a módosító javaslatainak 
egyeztetéséről, a Tolna megyei javaslatokkal kapcsolatos intézkedésekről 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság. 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv 
tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, 
elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól 218/2009.(X.6.) Korm. rendelet  
vonatkozó előírásai szerint az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi 
XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT törvény) felülvizsgálatához kapcsolódó 
egyeztetések során Tolna Megye Önkormányzata több véleményt fogalmazott meg. 
Az ezzel kapcsolatos állásfoglalásokat a Belügyminisztérium – a vonatkozó 
minisztériumok bevonásával - kialakította és megküldte, melyet az előterjesztés 
melléklete tartalmaz. 
 
Ezen kívül a Belügyminisztérium szakmai egyeztető tárgyalást tartott, melyen a 
tárcák képviselői magyarázattal és kiegészítéssel szolgáltak a megküldött 
véleményekhez. 
 
Az észrevételek közül a 64.sz. út főútként való visszasorolása, valamint Paks és 
Dunaföldvár mint kikötő megjelenése az Országos Területrendezési Tervben 
támogatást kapott, a tervezésként felvetett további  megyei Duna híd vizsgálat alá 
kerül a következő módosításig, bár a jelenlegi forgalmi adatok (a dunaföldvári illetve 
szekszárdi Duna-hídon) ezt nem indokolják. 
 
A 18/2013. (IV.26.) közgyűlési határozat alapján a 61. számú Közép-magyarországi 
kerékpárút meghosszabbítása Dombóvárig jelenleg egyzetés alatt áll. Az ügyben már 
megkerestük a Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztályát, 
megkeresésünkre azonban az előterjesztés elkészítéséig válasz nem érkezett. 
 
A Tolna Megyei Területrendezési Terv 2012-es módosítása során javasolt 
észrevételek közül a vegyes területfelhasználási térség pontosítását a felelős 
szaktárcák támogatták, de földvédelmi szempontból a II. osztályú gyümölcs és szőlő 
területek beépítésre szánt terület kijelölhetőségét ismét elutasították. Az indok az, 
hogy új felmérés lenne szükséges, sok I. osztályú terület már átsorolandó lenne a II. 
osztályba, és fordítva. Ezért egyöntetűen a II. osztályú területek beépíthetősége nem 



 

támogatott. Ugyanakkor mezőgazdasági célú telephely fejlesztésre lesz lehetőség a 
II. osztályú területen az új OTrT törvény módosításában. 
 
Összességében az észrevételek többsége támogatást kapott és várhatóan beépül a 
módosítási eljárás során a készülő OTrT törvénybe. 
 
A Belügyminisztérium illetékesei jelezték, várhatóan a kérések, megjegyzések szerint 
átdolgozott OTrT törvény módosítás tervezete kapcsán még egy rövid határidejű (kb. 
15 napos) egyeztetésre sor kerül a megyékkel ez év  július folyamán. 
 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

     Határozati javaslat: 

A Tolna Megyei Közgyűlés a …/2013. (VI. 28.) 
közgyűlési határozata az OTrT törvény 
módosításának véleményezése tárgyában: 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 
OTrT törvény felülvizsgálatáról és módosítás 
állásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
 
 
Szekszárd, 2013 június 11. 

 dr. Puskás Imre 
 a Közgyűlés elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       Melléklet a …../2013. (VI.28.) közgyűlési határozathoz 
 

 



 

 


