
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGYŰLÉSE 

HATÁROZAT 

Szám: 49/2019. (IX. 26.) MÖK határozat 
Tárgy: Veszprém megye Területrendezési Tervének módosítása - véleményezési eljárás 

áttekintése 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta Veszprém megye 
Területrendezési Tervének módosítása - véleményezési eljárás áttekintése tárgyú előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 

1) A Közgyűlés köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik véleményükkel, észrevételükkel 
elősegítették Veszprém megye Területrendezési Tervének módosítási folyamatát.  

2) A Közgyűlés a beérkezett véleményeket megismerte és a felvetésekre adott tervezői 
válaszokat, az alábbi véleményeltéréssel, elfogadja: 

− Miniszterelnökség azon észrevétele alapján, melyben a hivatkozott jogszabályok 
pontatlan szerepeltetésére hívják fel a figyelmet, az anyag korrigálandó, a szó szerinti 
normaszöveg szerepeltetendő 

− Jásd község és Tés község Önkormányzatainak észrevétele alapján Bakonynána, Jásd 
és Tés települések a Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületének 
övezetébe kerüljenek 

− Bakonyszentkirály község Önkormányzatának térségi kerékpárúttal kapcsolatos 
javaslatára figyelemmel, tervezői egyeztetés szükséges, mert a hivatkozott nyomvonal 
csak akkor hagyható el, ha a szomszédos település/megye területén kiváltható ez a 
tervezett szakasz. Figyelembe kell venni, hogy a Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat véleményében a jelenleg szereplő tervezett nyomvonalat igazolta vissza. 

− Agrárminisztérium és a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének 
észrevételeire figyelemmel, a megyei fejlesztési övezeteknél a zöldterületre vonatkozó 
megengedőbb szabályozási előírások elhagyásra kerülnek 

− Sümeg város Önkormányzatának véleménye, melyben a meglévő bányászati 
tevékenységek folytatására térnek ki, tervezői egyeztetést igényel a települési szándékot 
támogató tervezési keret biztosítása érdekében 

3) A Közgyűlés áttekintette a Veszprém megyei Területrendezési Terv módosításának 
tervező által aktualizált, 2019.  szeptember 6-i anyagát, mellyel kapcsolatos kéri: 

− a Szerkezeti terven a megye Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területéhez tartozó része is 
ábrázolásra kerüljön, figyelemmel a Miniszterelnökség részéről tett észrevételben 
foglaltakra is (halványan, elkülönülten feltüntetve, kvázi alaptérképi elemként), de a 
vonatkozó jelmagyarázattal együtt 

− a tervi és a szöveges anyagok közötti összhang biztosítandó (pld. rendelettervezetben a 
Veszprém megyei műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények rendszere és 
a szerkezeti terven ábrázolt elemek: térségi hulladékkezelő, 5-50 MW névleges 
teljesítőképességű erőmű) 



− felülvizsgálandó a működő (engedéllyel rendelkező) külszíni bányák területrendezési 
tervben történő szerepeltetése 

− települési térségek lehatárolása pontosítandó az egyes települések településszerkezeti 
tervei alapján 

− a jóváhagyandó és az alátámasztó munkarészek közötti összhang biztosítandó 
 

4) A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a fentiek szerinti változtatásokat a készülő megyei 
területrendezési terven vezettesse át. 

5) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a fentiek szerint aktualizált dokumentáció 
alapján kérje meg a jóváhagyáshoz szükséges miniszteri záróvéleményt. 

 
Határidő: 2– 4. pont esetében 2019. október 04. 
                        5. pont esetében 2019. október 07.       
Felelős: megyei közgyűlés elnöke 

 Polgárdy Imre s.k. Dr. Imre László s.k. 
 megyei közgyűlés elnöke megyei jegyző 
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