Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének
módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján):
A területrendezés az országra, illetve térségeire kiterjedően a
területfelhasználás rendjének, és a területhasználat szabályainak
megállapítása, az erőforrások feltárása, a táj terhelésének és
terhelhetőségének meghatározása, ezek együttes értékelése, előrejelzések
készítése, a területi adottságok célszerű hasznosítási javaslatainak kidolgozása,
a fejlesztési koncepciók és programok térbeli, műszaki-fizikai rendszerének
meghatározása, nemzetközi együttműködés és szerződés keretében az európai
és határ menti területrendezési tevékenység összehangolása érdekében végzett
tevékenység.
A területrendezési terv definíciója (Tftv. 5. § c) alapján):
az ország, illetve az egyes térségek nagytávlatú műszaki- fizikai szerkezetét
meghatározó és befolyásoló tervdokumentum, amely biztosítja a területi
adottságok és erőforrások hosszú távú hasznosítását és védelmét, az
ökológiai elvek érvényesítését, a műszaki infrastrukturális hálózatok
összehangolt elhelyezését és a terület-felhasználás rendszerét, optimális
hosszútávú területi szerkezetét.

A területrendezési tervek típusai:
• Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Tv.
(továbbiakban OTrT) (OTrT M1:500.000 léptékben)
• Kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek (pl: Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet Területrendezési terve, Budapest Agglom., Baranya Megye
Területrendezési Terve stb.) (megyei tervek M1:50.000- M1:300.000
léptékben)

Az OTrT módosítás hatályba lépése: 2008. július 19.
Az OTrT 30. § (3)-(4) bekezdései alapján a megyei területrendezési terveket 2011.
december 31.-ig kell a törvénnyel összhangba hozni, és a megyei területrendezési
tervekkel nem rendelkező megyei önkormányzatoknak 2011. december 31.-ig a
megye területrendezési tervét el kell készíteniük.
Erre a 2010. évi költségvetésben 120 millió Ft állami támogatás volt biztosított,
amelyet pályázat útján nyerhettek el a megyei önkormányzatok. (erről a
területrendezési előirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló
12/2010. (IV.7.) NFGM rendelete rendelkezett)

A területrendezés és a településrendezés kapcsolata (tervi hierarchia):
Közös jellemzőik: hierarchikus összefüggés  egyikből következik a másik, egymásra épülő tervfajták
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Étv 9. § (11)  „A településrendezés eszközei készítése során a települést érintő jóváhagyott
országos és térségi területrendezési terv rendelkezéseit figyelembe kell venni.„

Példák az országos övezeti tervlapokra:

OTrT - szerkezeti terv (Pécs és környéke)

BMTrT – szerkezeti terv (Pécs és környéke)

M1:500.000

M1:300.000

Gyakorlati példák az OTrT és a MTrT közötti összhang hiányára:
A Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
övezete részlet (OTrT)
övezete részlet (BMTrT)

Országos ökológiai hálózat övezete
részlet (OTrT)

Védett természeti területek övezete
részlet (BMTrT)

Fel szeretnénk hívni az Önkormányzatok figyelmét arra, hogy:
ha a megyei területrendezési tervhez, már az előkészítési folyamatban nem
szolgáltatnak adatokat településük teljes közigazgatási területét érintő
terveikről, a város, vagy a legkisebb község esetében is, annak távlati
alakításáról, tervezett fejlesztési irányairól, természeti, táji környezetük,
épített örökségük védelméről, az egyes területrészek kialakult illetve
tervezett
felhasználási
módjáról,
a
működéshez
szükséges
infrastrukturális elemek meghatározásáról, azok településszerkezetet
meghatározó térbeli kialakításáról, elrendezéséről, akkor a település
kialakult és tervezett állapota nem kerül be, vagy rosszul, hiányosan kerül
be a megyei területrendezési tervbe.
Ennek pedig, olyan következményei lehetnek, hogy egy településszerkezeti
terv és helyi építési szabályzat, szabályozási terv készítésénél, módosításánál
már a megyei terv a meghatározó, a település csak annyit, ott, és olyan
felhasználást fejleszthet, ami a megyei tervben szerepel és jóváhagyásra
került.

Különösen figyelni kell:

- a felhasznált alaptérkép pontosságára, illetve hogy annak jelen
területhasználatai megfelelnek-e a valóságnak?
-a település jelenlegi belterülete és a tervezett belterületek jól kerültek-e
ábrázolásra?
-a települést érintő országos, illetve térségi infrastrukturális létesítmények,
esetleg sajátos építmények kijelölt helyére. Át kell gondolni azok várható
hatását a település egész környezetére, társadalmára, gazdaságára.

Ki kell emelni az integrált településfejlesztési politika (Lipcsei Charta
alapelve) nemzeti szinten történő bevezetését, az európai fenntartható
fejlesztési stratégia végrehajtását. Ez lényegében a szubszidiaritás
elvének megvalósítása, vagyis minden problémát a maga szintjén kell
rendezni.
A kormányzat minden – helyi, regionális, nemzeti és európai –
szintjének saját felelőssége van településeink jövőjének alakításában.

Összefoglalva tehát:
Az önkormányzatok véleményező szerepe a megyei területrendezési
tervek felülvizsgálati
eljárásában – a települések jövőjének
szempontjából- elengedhetetlen, minden települési önkormányzat
elemi érdeke, hogy képviseljék saját érdekeiket és érvényesítsék a
településfejlesztési koncepcióban, a településrendezési tervekben és
a
helyi
építési
szabályzatban
meghatározott
fejlesztési
elképzeléseket. A települések önkormányzatainak a saját szintjükön
kell koordinálni, integrálni a szereplőket, szándékokat, célokat, majd
ezeket továbbítani a felsőbb szint felé, jelen esetben a megyei tervet
megrendelő Baranya Megyei Önkormányzat és a tervet készítők felé.

Fentiek alapján javasoljuk, hogy véleményezőként az önkormányzatok a
megyei területrendezési terv felülvizsgálati eljárásában aktívan
vegyenek részt! A tervértelmezéshez szakember segítségét is érdemes
igénybe venni az önkormányzatoknak. Az önkormányzati (települési,
megyei és térségi) főépítészek a területrendezési terv megértéséhez
is segítséget nyújthatnak.

Köszönöm a figyelmet!
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