
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGYŰLÉSE 

HATÁROZAT 

Szám: 89/2019. (XII. 12.) MÖK határozat 
Tárgy: Döntés a Veszprém Megye Területrendezési Tervében foglaltak érvényre jutását 

elősegítő intézkedésekről 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta Veszprém Megye 
Területrendezési Terve módosításának elfogadása tárgyú előterjesztést és Veszprém Megye 
Területrendezési Terv módosítás területrendezési intézkedési javaslatairól az alábbi 
határozatot hozza: 
 
I. A megyei területrendezési tervben foglaltak érvényre jutását elősegítő 

intézkedések 
 
Az építésügyi ágazatban sajátos tervhierarchia határozza meg a beépítési paramétereket térben, 
az országos szinttől az egyedi telek beépítési lehetőségeinek meghatározásáig. A jogalkotásban 
az országos területrendezési tervtől a kiemelt térségi terveken és a megyei területrendezésen át 
a helyi önkormányzatok településrendezési eszközeiben szabályozott előírásokig haladva.  
 
E szerint biztosítani kell a településrendezési tervek országos (és megyei) területrendezési 
megyei tervvel való összhangját. Az önkormányzatoknak a megyei területrendezési terv hatálya 
alá tartozó településrendezési eszközöket 2021 december 31-ig kell felülvizsgálniuk és szükség 
esetén módosítaniuk. 
 
A területrendezési és a településrendezési tervek összhangjának megteremtése érdekében a 
megyei Önkormányzatnak a következő intézkedéseket kell tenni: 
 
 

(1) Az elfogadott megyei területrendezési terv, és a megyei területrendezési tervhez 
kapcsolódó ajánlások közzététele a megye hivatalos honlapján. 

 
Határidő: 2020. 01. 12. 
Felelős: megyei jegyző 

 
(2) Települési önkormányzatok tájékoztatása a megyei területrendezési terv elfogadásáról. 

 
Határidő: 2020. 01. 12. 
Felelős: megyei közgyűlés elnöke  
 

 (3) A településrendezési tervek készítésének és felülvizsgálatának szakmai koordinálásával 
segíteni és szorgalmazni kell, hogy a megyében minden települési önkormányzat a 
megyei területrendezési tervvel összhangban lévő, a módosult OTÉK szerinti 
szabályozásra épülő, korszerű településrendezési tervvel rendelkezzen. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: megyei főépítész 

 
 



(4) Az elfogadott megyei területrendezési terv információtartalmának feltöltése a területi 
információs rendszerbe, adatcserére és elemzésre alkalmas fájlok megküldése. 
 
Határidő: 2020. 01. 12. 
Felelős: megyei közgyűlés elnöke 
 

(5) Adatszolgáltatás a településrendezési tervek készítői, illetve az önkormányzatok számára 
a jogszabályi előírások szerint, az elfogadott: 

- megyei területrendezési tervről, 
- megyei területrendezési tervhez kapcsolódó ajánlásokról 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: megyei főépítész 
 

(6) A megyehatáron átnyúló és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Veszprém területét érintő 
területrendezési és területfejlesztési feladat-koordináció ellátása. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: megyei közgyűlés elnöke 
 

(7) A megyei területrendezési terv hatályosulásának figyelemmel kísérése, évente jelentés 
készítése a Közgyűlés részére. 
 
Határidő: minden év március 31-e 
Felelős: megyei főépítész 

 
(8) A megyei területrendezési terv előírásainak és ajánlásainak figyelembevétele Veszprém 

megye 2020-2027 közötti időszakra szóló területfejlesztési dokumentumainak 
kidolgozásánál. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: megyei közgyűlés elnöke 
 

(9) A megyei területrendezési tervét legalább 7 évente (illetve az OTrT következő 
módosításához illeszkedően) felül kell vizsgálni. 

 
Határidő: 2026. december 31. 
Felelős: megyei közgyűlés elnöke 
 

 
 
II. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvény - továbbiakban törvény - felülvizsgálata során érvényesítendő 
megyei javaslatok 

 
(1) Korrigálni kell a Veszprém megye területét érintő egyedi hibákat az országos 

érdekeltségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények helyének 
ábrázolásánál, ideértve a megye Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területébe tartozó részét 
is, különös tekintettel nyomvonalas létesítmények folytonosságának biztosítására. 

 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  megyei közgyűlés elnöke 
 
 
 



(2) A törvény felülvizsgálata során érvényesíteni kell a megye érdekeit, a megyei 
területrendezési tervben megfogalmazott szakmai javaslatok figyelembevételével. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  megyei közgyűlés elnöke 

 
 
 
 
 Polgárdy Imre s.k. Dr. Imre László s.k. 
 megyei közgyűlés elnöke megyei jegyző 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
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